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- Ce-or vorbi atâta în Parla-
ment, Popescule, cã “verba vo-
lant”? eveniment / 4

culturã / 8

În perioada 25 iulie -
05 august 2016,
Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia
Consumatorilor a
desfãºurat o acþiune
de control privind
conformitatea ºi modul
de etichetare,
prezentare ºi
publicitate a bãuturilor
rãcoritoare, a sucurilor
ºi  nectarurilor  de
fructe. În Dolj au fost
controlaþi ºapte
operatori economici ºi
toþi au fost prinºi în
abateri. Sancþiunile
aplicate au constat în
amenzi în cuantum de
7.000 de lei ºi
aplicarea a douã
avertismente.
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De fapt, ne avertizeazã calen-
darul: au mai rãmas puþine zile
pânã la începerea noului an ºcolar.
Anticipãm deja momentul festiv ºi
e bine sã rãmânã aºa, mai ales pen-
tru bobocii care trec acum, prima
datã, pragul ºcolii, cu buchete de
flori în mânã, îmbujoraþi de emo-
þie. Chiar dacã se mai spune cã
fastul primei zile de ºcoalã aparþi-
ne... politicienilor, dar clopoþelul
sunã mai devreme pentru adminis-
traþiile locale din teritoriu ºi nu nu-
mai. ªi asta nu este o noutate.
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Magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au menþinut arestarea pre-
ventivã a lui Rambo Florin Ma-
nolescu, craioveanul de 18 ani
care, bãut ºi fãrã permis, a pro-
vocat accidentul de pe 9 iunie
a.c., de la Fãcãi, în urma cãruia
mai multe persoane au fost rã-
nite. Hotãrârea a fost luatã la pri-
mul termen al prcesului în care
tânãrul este judecat pentru con-
ducere fãrã permis ºi vãtãmare
corporalã din culpã. Soluþionarea
cauzei a fost amânatã pentru 20
septembrie a.c.

„Culorile lumii” –„Culorile lumii” –„Culorile lumii” –„Culorile lumii” –„Culorile lumii” –
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COTAR: Guvernul României
intenþioneazã sã modifice
legea RCA printr-o
Ordonanþã de Urgenþã

Guvernul României inten-
þioneazã sã modifice legea
RCA printr-o Ordonanþã de
Urgenþã, pãstrând în conþinut
ºi propunerile fãcute de
patronate, susþine Confedera-
þia Operatorilor ºi Transpor-
tatorilor Autorizaþi din
România (COTAR). “Din
informaþiile noastre, Guver-
nul României are în intenþie
sã dea OUG pentru modifica-
rea legii RCA ºi înþelegem cã
s-au pãstrat în conþinut ºi
propunerile fãcute de patro-
nate. Dacã informaþiile
noastre sunt corecte, conform
celor discutate în data de 3
august, Executivul ar trebui
sã-ºi declare public intenþiile,
dupã ce a intrat în posesia
ultimului raport al ASF”, se
specificã într-un comunicat al
COTAR. Asociaþiile transpor-
tatorilor locali au solicitat
guvernului sã intervinã
asupra preþurilor pentru
asigurãrile auto obligatorii
(RCA) în sensul îngheþãrii
acestora la valorile medii
calculate de ASF pentru luna
iunie a acestui an. Astfel,
potrivit calculelor ASF, prima
medie pe segmentul transpor-
tatorilor se situa în luna iunie
a acestui an la 3.064 de lei
(700 euro), în scãdere cu 4%
faþã de luna mai a acestui an,
dar încã cu 53% mai mare
faþã de luna iunie din 2015.
Transportatorii spun însã cã
în practicã s-au lovit de
preþuri mult mai mari decât
mediile calculate de ASF.
Confederaþia Operatorilor ºi
Transportatorilor Autorizaþi
din România a înregistrat
luna trecutã (16 august -n.
red.), la Primãria Municipiu-
lui Bucureºti, o cerere de
aprobare a unui amplu
miting, care ar urma sã se
desfãºoare în data de 15
septembrie în Capitalã.

Ministrul Justiþiei, Raluca Pru-
nã, se declarã, rãspunzând unei
întrebãri legate de solicitarea DNA
privind începerea urmãririi penale
a lui Petre Tobã, bucuroasã pentru
cã “lupta anticorupþie funcþionea-
zã”, transmite corespondentul
MEDIAFAX. “Existã o decizie pe
care a luat-o Parchetul ºi exact cum
v-am obiþnuit de fiecare datã, nu
comentez deciziile Parchetului.
Observ, însã, cã lupta anticorupþie
funcþioneazã ºi mã bucur”, a spus
ministrul Justiþiei. Procu-
rorii anticorupþie au ce-
rut preºedintelui Româ-
niei încuviinþarea începe-
rii urmãrii penale pentru
ministrul Afacerilor In-
terne, Petre Tobã, aces-
ta fiind acuzat de favori-
zarea fãptuitorului, în
dosarul privind fapte de
corupþie la DIPI. DNA
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Premierul Dacian Cioloº s-a
întâlnit, ieri, la Palatul Victoria,
cu vicepreºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jyrky Katainen, cu care
a discutat despre viitorul Uniu-

nii Europene în contextul Bre-
xit, dar ºi despre cele trei spita-
le regionale pentru care MS a
obþinut asistenþã tehnicã de 1
milion euro.

”Discuþiile au vizat teme de ac-
tualitate de pe agenda Uniunii Eu-
ropene ºi de interes pentru Româ-
nia: viitorul Uniunii Europene în
contextul Brexit, dezvoltarea eco-
nomicã, crearea de locuri de mun-
cã, fondurile europene, Summit-
ul de la Bratislava, E-guvernare”,
informeazã Executivul, referitor la
întânirea cu vicepreºedintele CE
Jyrky Katainen, responsabil pen-
tru locurile de muncã ºi investiþii.

”România rãmâne puternic ata-
ºatã proiectului european, cu atât
mai mult în contextul actual, în
care considerãm cã este deosebit
de importantã promovarea unor
proiecte ºi politici europene, care
iau în considerare nevoile cetãþe-
nilor, în special în ceea ce priveº-

te investiþiile, sãnãtatea, locurile
de muncã”, a subliniat premierul
Dacian Cioloº.

Accentul discuþiilor a fost pus
pe oportunitãþile oferite de Planul
de Investiþii pentru Europa - Pla-
nul Juncker, în special în dome-
niul infrastructurii ºi cel al sãnã-
tãþii. Între acestea, a fost menþio-
natã asistenþa tehnicã de un mili-
on de euro, pe care Ministerul Sã-
nãtãþii a obþinut-o de la Banca Eu-
ropeanã de Investiþii, pentru pre-
gãtirea proiectelor de investiþii în
cele trei spitale regionale de la Iaºi,
Cluj ºi Craiova. Fondurile provin
din platforma de asistenþã tehni-
cã European Investment and Ad-
visory Hub, componentã a Planu-
lui de Investiþii pentru Europa.

Ministrul Educaþiei a semnat ordinul de retragereMinistrul Educaþiei a semnat ordinul de retragereMinistrul Educaþiei a semnat ordinul de retragereMinistrul Educaþiei a semnat ordinul de retragereMinistrul Educaþiei a semnat ordinul de retragere
a titlului de doctor în cazul lui Gabriel Opreaa titlului de doctor în cazul lui Gabriel Opreaa titlului de doctor în cazul lui Gabriel Opreaa titlului de doctor în cazul lui Gabriel Opreaa titlului de doctor în cazul lui Gabriel Oprea

Ministrul Educaþiei, Mircea Du-
mitru, a semnat ordinul de retra-
gere a titlului de doctor al fostului
vicepremier Gabriel Oprea, acesta
din urmând având posibilitatea sã
cearã revocarea ordinului.

Gabriel Oprea rãmâne fãrã ti-
tlul de doctor în drept, dupã ce
ministrul Educaþiei, Mircea Dumi-
tru, a semnat vineri ordinul de
retragere a tilului de doctor al fos-
tului vicepremier. ” Se retrage ti-
tlul de doctor în domeniul drept,
acordat domnului Oprea M. Ga-
briel de cãtre Universitatea din
Bucureºti, conferit prin ordinul
ministrului educaþiei ºi cercetãrii
nr. 3467/16.03.2001", se aratã în
documentul postat pe site-ul Mi-
nisterului Educaþiei.

Fostul vicepremier Gabriel
Oprea a anunþat, luni, cã se va

adresa instanþei dupã ce CNAT-
DCU i-a respins contestaþia la ver-
dictul de plagiat, susþinând cã nu
i-a fost respectat dreptul la apã-
rare ºi cã nu s-a numit singur doc-
tor. “Situaþia mea a fost evaluatã
nu dupã legea din 2000, când am
susþinut teza, ci dupã o lege in-
tratã în vigoare la mai bine de 10
ani de la finalizarea studiilor doc-
torale. Lucrurile s-au schimbat
mult de atunci. De exemplu, po-
sibilitatea retragerii titlului de doc-
tor a fost introdusã în lege abia în
2011, ea nefiind prevãzutã în le-
gislaþia anului 2000. Mai mult, no-
þiunea de „plagiat” a fost definitã
în legislaþie abia în 2004, adicã la
4 ani de când mi-am susþinut teza.
(...) Pe subiectul doctoratului, am
astãzi douã hotãrâri emise de in-
stituþiile statului român, hotãrâri

care sunt amândouã valabile, dar
care se bat cap în cap”, a scris
Gabriel Oprea pe Facebook.

Comisia de experþi din cadrul

CNATDCU care a analizat teza de
doctorat a lui Gabriel Oprea a dat
verdict de plagiat în cazul aces-
tuia la data de 26 iulie.

ªeful Cancelariei premierului,
Dragoº Tudorache, luat în calcul

pentru interimatul de la MAI
Dragoº Tudorache, ºeful Can-

celariei prim-ministrului, ar putea
prelua, ca interimar, conducerea
Ministerului Afacerilor Interne, au
declarat pentru MEDIAFAX surse
guvernamentale. ”Premierul Da-
cian Cioloº urmeazã sã-l propunã

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã,
despre Petre Tobã: Observ cã lupta
anticorupþie funcþioneazã ºi mã bucur

susþinea cã, la data de 1 aprilie, în
calitate de ministru al Afacerilor
Interne, Petre Tobã ar fi refuzat sã
declanºeze declasificarea parþialã a
unor documente solicitate de an-
chetatori în dosarul în care Gabriel
Oprea a fost trimis în judecatã pen-
tru abuz în serviciu în legãturã cu
cheltuieli din bugetul Departamen-
tului de Informaþii ºi Protecþie In-
ternã, cerera procurorilor vizând
câteva paragrafe din ordine emise
la nivelul ministerului.

pe Tudorache (Dragoº - n.r.) ca
interimar la Ministerul de Interne”-
, au declarat pentru MEDIAFAX
surse guvernamentale. Nominali-
zarea ºefului Cancelariei premieru-
lui vine ca urmare a demisiei lui
Petre Tobã de la conducerea Mi-

nisterului Afacerilor
Interne, dupã ce pro-
curorii DNA au cerut
aviz preºedintelui pen-
tru începerea urmãri-
rii penale pe numele
ministrului în dosarul
privind fapte de co-
rupþie la DIPI.Tudo-
rache a mai fost mi-
nistru interimar, dupã
demisia lui Marius
Bostan din funcþia de
ministru al Comunica-
þiilor ºi pentru Socie-
tatea Informaþionalã.
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MIRCEA CANÞÃR

De fapt, ne avertizeazã ca-
lendarul: au mai rãmas puþi-
ne zile pânã la începerea nou-
lui an ºcolar. Anticipãm deja
momentul festiv ºi e bine sã
rãmânã aºa, mai ales pentru
bobocii care trec acum, prima
datã, pragul ºcolii, cu buche-
te de flori în mânã, îmbujoraþi
de emoþie. Chiar dacã se mai
spune cã fastul primei zile de
ºcoalã aparþine... politicieni-
lor, dar clopoþelul sunã mai
devreme pentru administra-
þiile locale din teritoriu ºi nu
numai. ªi asta nu este o nou-
tate. Reparaþiile curente,
igienizarea sãlilor de curs, cu-
rãþenia generalã, reabilitarea
mobilierului deteriorat ºi aºa
mai departe, toate acestea
reþin atenþia în mod diferit. În

funcþie de gradul de interes
al autoritãþilor publice locale.
Dacã în multe locuri reabili-
tãrile avute în vedere s-au fi-
nalizat, în ºi mai multe locuri
acestea nu sunt încheiate.
Echipe mixte de control, in-
stituite prin ordin al prefec-
tului de Dolj, verificã în aces-
te zile modul în care unitãþile
de învãþãmânt sunt pregãtite
pentru începerea noului an
ºcolar, incluzând ºi obþinerea
autorizaþiei de funcþionare.
Test deloc facil. Constatãrile
vor fi centralizate ºi probabil
discutate în proxima ºedinþã
de Colegiu prefectural, meni-
rea lor nefiind alta decât im-
pulsionarea tuturor acþiuni-
lor... gospodãreºti. Nimic deo-
camdatã despre managemen-

tul de educaþie ºi este firesc.
Discuþiile pe aceastã temã
sunt terne, pornind de la rea-
litatea cã sistemul de învãþã-
mânt rãmâne subfinanþat,
structural învechit, cu resur-
se umane suficiente, dar de
calitate variabilã. Mai sunt ºi
alte probleme. Subfinanþarea
vizeazã salariile profesorilor
ºi învãþãtorilor, care nu re-
flectã nivelul de respect cu-
venit acestora. Spunea deu-
nãzi inspectorul general ºco-
lar al ISJ Dolj, Lavinia Craio-
veanu, cã fondul de cadre di-
dactice, existent, a permis
acoperirea tuturor necesitãþi-
lor. Oportunã observaþie.
ªtim ce se întâmplã când nu
existã profesori pentru o cla-
sã. Resursa umanã – dascãlul

– este bunul cel mai preþios
într-un sistem de educaþie. ªi
nu mai trebuie demonstrat
acest lucru. Nu existã o ºcoa-
lã generalã performantã, în
tot Doljul, pornind de la re-
zultatele examenului de capa-
citate, ºi al evaluãrilor naþio-
nale cu dascãli de calitate în-
doielnicã. Ceea ce nu putem
înþelege este cum un dascãl
comod – uneori nepregãtit –
poate strica viaþa unor copii.
Se cunoaºte structura noului
an ºcolar, ºi în general schim-
bãrile nu sunt chiar insesiza-
bile. Dacã avem în vedere cã
noul an ºcolar începe pe 12
septembrie, iar primele trei
zile sunt dedicate acomodãri
elevilor. Meritã fãcutã o subli-
niere aparte ºi ea vizeazã an-

samblul mãsurilor concrete
pentru creºterea gradului de
siguranþã al elevilor ºi cadre-
lor didactice doljene, preveni-
rea delincvenþei juvenile în
incintele ºi zonele adiacente
unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar de stat. „Porozita-
tea” acestora va fi revãzutã, ºi
în general fiecare unitate ºco-
larã va trebui sã aibã propriul
sistem de protecþie. Aceastã
exigenþã, transmisã din timp
judeþelor, de Ministerul de
interne, va fi îndeaproape mo-
nitorizatã. Se prefigureazã un
ansamblu de intervenþii, în
managementul educaþional
anunþat deja de ministerul de
resort. Ceea ce ºtim este cã,
peste puþine zile, clopoþelul dã
semnal unui nou an ºcolar.
Asta este o certitudine.

Verificãrile efectuate la Spitalul
Clinic Judeþean de Ugenþã Craio-
va, în perioada 4-17 august a.c, de
reprezentanþii Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã Dolj au relevat cã în
Secþia ATI, etajul trei, nu se res-
pecta planul de curãþenie ºi dezin-
fecþie zilnicã ºi ciclicã asumate prin

Planul propriu de supraveghere ºi
control al infecþiilor nosocomiale
ºi aprobat de conducerea spitalu-
lui, ºi nici planurile operaþionale.

Clinica fusese închisã zece zile
din cauza germenilor peste

limita admisã
La controlul microbiologic al

Secþia ASecþia ASecþia ASecþia ASecþia ATI a Spitalului Judeþean,TI a Spitalului Judeþean,TI a Spitalului Judeþean,TI a Spitalului Judeþean,TI a Spitalului Judeþean,
redeschisã dupã dezinfecþieredeschisã dupã dezinfecþieredeschisã dupã dezinfecþieredeschisã dupã dezinfecþieredeschisã dupã dezinfecþie

În urma unor controale demarate la începutul
lunii august pe Secþia de Terapie Intensivã a Spi-
talului Judeþean din Craiova - etajul trei s-au
descoperit germeni de Stafilococ aureus, Kleb-
siella, Pseudomonas Aeruginosa ºi E.Coli peste
limita admisã. În aceste condiþii s-a luat decizia
de a închide clinica timp de zece zile pentru igie-

nizãri. Dupã aceastã perioadã, inspectorii Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj au revenit pe secþie
pentru verificãri ºi, miercuri, în urma probelor
de laborator recoltate au stabilit cã nu se eviden-
þiazã prezenþa de germeni patogeni cu impact
asupra sãnãtãþii populaþiei. Prin urmare, ATI-ul
de la etajul trei a fost redeschis.

suprafeþelor ºi aeromicroflorei s-
au înregistrat probe neconforme
prin numãrul de germeni peste li-
mita admisã ºi prezenþa de Stafilo-
coc aureus, Klebsiella,  Pseudomo-
nas Aeruginosa ºi E.Coli. De ase-
menea, inspectorii DSP Dolj au
constatat cã dezinfecþia terminalã

se efectua o datã pe lunã sau chiar
la douã luni deºi în Plan îºi asuma-
serã cã o  vor efectua la 14 zile.

Pentru neconformitãþile consta-
tate Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj a luat o serie de mãsuri. Prin-
tre acestea se numãrã sancþiona-
rea contravenþionalã a persoanelor
responsabile. De asemenea, a fost

suspendatã activitatea saloanelor de
la etajul trei a secþiei de ATI, pen-
tru igienizare ºi dezinfecþie termi-
nalã. Suspendarea a intrat în vigoa-
re din momentul în care s-a exter-
nat ultimul pacient din cei existenþi
la momentul respectiv. Nu în ulti-
mul rând, personalul din clinica ATI
a fost reinstruit cu privire la pro-
cedurile operaþionale specifice asu-
mate de cãtre unitatea sanitarã.

La finalizarea activitãþii de igie-
nizare ºi dezinfecþie terminalã s-au
recoltat probe pentru verificarea
eficacitãþii dezinfecþiei terminale de
cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj, inspectorii fiind informaþi cu
24 ore înainte, pentru a putea re-
colta probe de salubritate, microa-
eroflorã ºi sterilitate.

Existã o plângere la Comisia
de malpraxis din cadrul DSP Dolj

Miercuri, rezultatele de labora-
tor ale probelor recoltate de Direc-
þia de Sãnãtate Publicã Dolj la etajul
trei, pe secþia ATI, dupã  finalizarea
activitãþii de igienizare ºi dezinfec-
þie terminalã, au fost comunicate
conducerii spitalului. Concluzia
DSP este cã nu s-a mai evidenþiat
prezenþa de germeni patogeni cu
impact asupra sãnãtãþii populaþiei.
„Rezultatele indicã cã mãsurile im-
puse ºi efectuate, respectiv curãþe-
nia ºi dezinfecþia terminalã, au fost
eficiente”, aratã DSP Dolj.

Direcþia de Sãnãtate Publicã a
precizat cã recomandã, în consti-
nuare, respectarea planului de cu-
rãþenie ºi dezinfecþie zilnicã ºi ci-
clicã a secþiei de ATI, asumate prin
Planul propriu de supraveghere ºi
control al infecþiilor nosocomiale
ºi aprobat de conducerea spitalu-
lui precum ºi prin planurile opera-
þionale. Se va continua cu dezin-
fecþia terminalã a secþiei ATI, la
etajul patru, conform planificãrii
unitãþii sanitare. O altã recoman-
dare este reinstruirea personalului
privind atribuþiile ce le revin con-
form fiºei de post ºi procedurilor
operaþionale, implementate de echi-
pa managerialã a spitalului.

Pentru limitarea riscului de con-
taminare a mediului în secþia ATI, se
vor lua mãsuri privind amplasarea la
intrarea în secþie precum ºi la intra-
rea în saloanele izolator a dispense-
relor cu soluþii dezinfectante, halate,
mãnuºi, mascã, botoºei de unicã
folosinþã ºi covor antibacterian.

Reprezentanþii DSP Dolj au pre-
cizat cã în acest moment existã ºi o
plângere depusã de un pacient (apar-
þinãtor) în legãturã cu eventuale
neregului la secþia ATI, etajul trei,
din cadrul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, plângere care
se aflã înregistratã la Comisia de
Malpraxis din cadrul DSP Dolj.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã mai multe per-
soane au fost rãnite, patru dintre
ele ajungând la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, joi, 9
iunie a.c., seara, în urma unui grav
accident de circulaþie petrecut la
intrarea în Craiova, în cartierul
Fãcãi. Conform reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, în jurul orei 19.00, pe strada
Prelungirea Bechetului din Craio-
va, Rambo Florin Manolescu, în
vârstã de 18 de ani, din Craiova,
în timp ce conducea un autoturism
Alfa Romeo, înmatriculat în Italia,
fãrã a poseda permis de conduce-
re, în dreptul Staþiei de Apã Fãcãi,
a depãºit un autobuz staþionat pe
marginea drumului, însã a pierdut
controlul direcþiei de mers, a pã-

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa, aflaþi
în executarea atribuþiilor de ser-
viciu, l-au depistat joi, 1 septem-
brie a.c., pe Marcel Ionuþ Vrãji-
toarea, de 20 de ani, din comuna
Pleniþa, Dolj. Cel în cauzã se sus-
trãgea cercetãrilor efectuate de
poliþiºti într-un dosar în care, în
sarcina tânãrului, au fost reþinute
6 infracþiuni la regimul circulaþiei
pe drumurile publice. Mai exact,
tânãrul a fost depistat, în perioa-
da 19.06-29.08.2016, conducând

Reamintim cã, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj anunþau în luna iunie a anului
trecut cã Gheorghe Manea, de 68
de ani, din Craiova, administrator
al unei societãþi comerciale din
municipiu, a depus o plângere la
Secþia 2 Poliþie Craiova, în care
explica faptul cã Aurelian Slãvoiu,
de 30 de ani, din Craiova, care a
fost angajat în probe, timp de apro-
ximativ douã sãptãmâni, la societa-
tea respectivã, îl ameninþã cu trans-
miterea cãtre mass-media a unor
înregistrãri audio-video compromi-
þãtoare legate de activitatea comer-
cialã a firmei dacã nu îi dã 1.000 de
lei. Oamenii legii explicau atunci cã
înregistrãrile respective vizau cer-
turi între angajat ºi patron legate de
modul de salarizare ºi de obligaþiile
angajatului, care urma sã fie înca-
drat pe postul de ºofer gestionar,
având misiunea de a distribui prin
oraº produsele de patiserie ale fir-
mei ºi încasarea banilor. De altfel,
tocmai din cauza certurilor dintre
cei doi, patronul nu i-a mai încheiat
documentele de angajare lui Aure-
lian Slãvoiu. Astfel, în cursul zilei
de miercuri, 24 iunie 2015, în baza

În arest pentru ºaseÎn arest pentru ºaseÎn arest pentru ºaseÎn arest pentru ºaseÎn arest pentru ºase
infracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiereinfracþiuni rutiere

Un tânãr de 20 de ani, din comuna doljeanã Pleniþa,
a ajuns în arestul IPJD olj pentru ºase infracþiuni la
regimul circulaþiei pe drumurile publice. Fãrã sã aibã
permis de conducere, tânãrul s-a urcat de mai multe

ori la volan ºi a fugit de poliþiºti.

un vehicul fãrã sã deþinã permis
de conducere. În baza probatoriu-
lui administrat de poliþiºtii doljeni,
Vrãjitoarea, care mai are la activ
o condamnare pentru tentativã de
omor, a fost reþinut pe bazã de
ordonanþã pentru 24 de ore ºi in-
trodus în arestul Inspectoratului,
urmând sã fie prezentat judecãto-
rului de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Judecãtoriei Bãileºti cu pro-
punere de arestare preventivã,
dupã cum a precizat agent ºef
adjunct amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Craiovean condamnat definitiv
pentru ºantaj

Craioveanul în vârstã de 30 de ani, care i-a
cerut fostului patron 1.000 de lei ca sã nu facã
publice înregistrãri compromiþãtoare legate de
activitatea firmei, a fost condamnat definitiv.
Magistraþii Curþii de Apel Craiova au menþinut,
joi, 1 septembrie a.c. hotãrârea Judecãtoriei
Craiova prin care bãrbatul a fost condamnat la
1 an ºi 6 luni închisoare cu suspendare pentru
ºantaj ºi 90 de zile de muncã în folosul comuni-
tãþii, dispunând, în plus, ca inculpatul sã frec-
venteze un program de reintegrare socialã. 

denunþului ºi a probatoriului admi-
nistrat, împreunã cu ofiþeri specia-
liºti din cadrul Serviciului de Ope-
raþiuni Speciale Craiova, poliþiºtii
Secþiei 2 Craiova au organizat prin-
derea în flagrant a suspectului, la
cofetãria din zona Parcului „Nico-
lae Romanescu”. Craioveanul de 30
de ani a fost prins cu banii primiþi
de la fostul patron, a fost dus la
sediul subunitãþii pentru audieri, fi-
ind reþinut pe baza de ordonanþã
pentru 24 de ore pentru sãvârºirea
infracþiunii de ºantaj ºi a fost intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Ares-
tare Preventivã Dolj. La expirarea
ordonanþei de reþinere, procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova a luat faþã de el
mãsura controlului judiciar pe o
perioadã de 60 de zile.

Pe 7 decembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova dosa-
rul în care Aurelian Slãvoiu a fost
trimis în judecatã pentru comiterea
infracþiunii de ºantaj, iar joi, 18 fe-
bruarie a.c., instanþa a pronunþat
sentinþa. Bãrbatul a fost condam-
nat la 1 an ºi 6 luni închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 90 de zile

de muncã în folosul comunitãþii. În
plus, inculpatul a fost obligat sã
achite 1000 de lei daune morale fos-
tului patron ºi 800 de lei cheltuieli
judiciare. Aurelian Slãvoiu a decla-
rat apel, care s-a înregistrat la sfâr-
ºitul lunii martie la Curtea de Apel
Craiova, iar joi, 1 septembrie a.c.,
instanþa a pronunþat sentinþa defini-
tivã. Judecãtorii au menþinut pe-
deapsa primitã de inculpat pe fond
ºi l-au obligat, în plus, sã frecven-
teze un program de reintegrare so-
cialã. Au admis ºi apelul inculpatu-
lui ºi i-au înlãturat interdicþia de pã-
rãsire a teritoriului þãrii: „Admite
apelul inculpatului. Desfiinþeazã în
parte sentinþa. Înlãturã obligaþia
prev.de art.93 alin.2 lit.d ºi impu-
ne inculpatului obligaþia de a frec-
venta un program de reintegrare
socialã derulat de serviciul de pro-
baþiune conform art.93 alin.2 lit.b
c.pen. Menþine celelalte dispoziþii
ale sentinþei. Cheltuielile judiciare
incluzând onorariul avocatului din
oficiu în cuantul de 260 lei rãmân
în sarcina statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã la data
de 01.09.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Autorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la FãcãiAutorul accidentului de la Fãcãi
menþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratii

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþi-
nut arestarea preventivã a lui Rambo Florin Ma-
nolescu, craioveanul de 18 ani care, bãut ºi fãrã
permis, a provocat accidentul de pe 9 iunie a.c.,
de la Fãcãi, în urma cãruia mai multe persoane

au fost rãnite. Hotãrârea a fost luatã la primul
termen al prcesului în care tânãrul este judecat
pentru conducere fãrã permis ºi vãtãmare cor-
poralã din culpã. Soluþionarea cauzei a fost amâ-
natã pentru 20 septembrie a.c.

truns pe contrasens ºi a intrat în
coliziune cu o autoutilitarã încãr-
catã cu mobilã, condusã de Mu-
gurel Burada, 28 de ani, din co-
muna Mârºani, judeþul Dolj. În
urma ciocnirii celor douã autove-
hicule a rezultat vãtãmarea corpo-
ralã gravã a lui Valter N., de 19 ani,
din Bãileºti, ºi A.C., de 17 ani, din
Craiova, precum ºi vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a ºoferului vinovat
de producerea accidentului ºi a
Stelei C., de 24 de ani, din Craio-
va, toþi pasageri în Alfa Romeo.
Rãniþii au fost preluaþi de ambu-
lanþele SMURD ajunse la faþa lo-
cului ºi au fost transportaþi la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului au efectuat primele

cercetãri, cei doi ºoferi fiind tes-
taþi cu aparatul etilotest. În cazul
tânãrului de 18 ani a rezultat o va-
loare de 0,03 mg/l alcool pur în
aerul expirat, fapt pentru care i-au
fost prelevate mostre biologice.-
 „Poliþiºtii au întocmit în cauzã
dosar de cercetare penalã ºi se con-
tinuã cercetãrile în conformitate cu
prevederile legale pentru vãtãma-
re corporalã din culpã ºi condu-
cerea unui autoturism pe drumu-
rile publice fãrã a poseda permis
pentru nici o categorie”, a preci-
zat, la momentul respectiv, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol. Sâmbãtã, 11
iunie a.c., tânãrul a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, mãsu-
rã prelungitã ulterior de instanþã.

Tânãrul a fost trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
pentru conducere fãrã permis ºi
vãtãmare corporalã din culpã,
dosarul a ieºit din camera preli-
minarã, iar miercuri, 31 august
a.c., la primul termen al procesu-
lui, instanþa a menþinut arestarea
preventivã a inculpatului ºi a amâ-
nat soluþionarea cauzei pentru data
de 20 septembrie a.c.: „Amânã
judecarea cauzei la data
20.09.2016, ora 09.00, complet
P1, pentru când, în temeiul art.
259 alin. 7 Cpp, se citeazã incul-

patul Manolescu Florin Rambo la
locul de deþinere. Menþine mãsu-
ra arestãrii preventive dispusã
faþã de inculpatul Manolescu Flo-
rin Rambo, prin încheierea nr. 45/
11.06.2016 a Judecãtoriei Craio-
va. Respinge cererea inculpatului
de revocare sau de înlocuire a
mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura arestului la domiciliu. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã azi,
31.08.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.
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Timp de 10 zile, începând cu
25 iulie a.c., s-a desfãºurat con-
form programului de control afe-
rent trimestrului al III-lea, apro-
bat de Preºedintele ANPC, o acþi-
une tematicã de control privind
modul de respetare a prevederile
legale, conformitatea ºi modul de
etichetare, prezentare ºi publici-
tate a bãuturilor rãcoritoare, a
sucurilor ºi nectarurilor din fruc-
te.
15% din sucurile verificate,
improprii consumului

La nivel naþional au fost con-
trolaþi 658 de operatori economici
– 72 distribuitori, 562 magazine,
18 staþii de benzinã ºi 6 producã-
tori. La un numãr de 404 dintre
aceºtia au fost constatate defi-
cienþe privind conformitatea ºi
modul de etichetare, prezentare ºi
publicitate. A fost verificatã o can-
titate de 530.741 litri produse, res-
pectiv 40.431 litri sucuri, 60.549
litri nectaruri si 42.9761 litri bãu-
turi rãcoritoare. Aproximativ
78.000 litri din cantitatea contro-
latã – 5.880 litri sucuri, 346 litri
nectaruri si 71.732 litri bãuturi rã-
coritoare – nu se încadrau în  pre-
vederile legale în vigoare, privind
protecþia consumatorilor.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Amenzi usturãtoare pentruAmenzi usturãtoare pentruAmenzi usturãtoare pentruAmenzi usturãtoare pentruAmenzi usturãtoare pentru
comercianþii de bãuturi rãcoritoarecomercianþii de bãuturi rãcoritoarecomercianþii de bãuturi rãcoritoarecomercianþii de bãuturi rãcoritoarecomercianþii de bãuturi rãcoritoare

În perioada 25 iulie - 05 august 2016, Auto-
ritatea Naþionalã pentru Protecþia Consuma-
torilor a desfãºurat o acþiune de control pri-
vind conformitatea ºi modul de etichetare, pre-
zentare ºi publicitate a bãuturilor  rãcoritoare,

a sucurilor ºi  nectarurilor  de fructe. În Dolj
au fost controlaþi ºapte operatori economici ºi
toþi au fost prinºi în abateri. Sancþiunile aplica-
te au constat în amenzi în cuantum de 7.000 de
lei ºi aplicarea a douã avertismente.

Printre mãsurile dispuse de in-
spectorii de la Protecþia
Consumatorilor au fost
oprirea definitivã ºi retra-
gerea de la comercializa-
re a 41.341 litri de bãu-
turi rãcoritoare, nectaruri
ºi sucuri din fructe în va-
loare de circa 32.689 lei.
Produsele erau improprii
consumului uman, fiind
produse depozitate în con-
diþii improprii sau cu data
durabilitãþii minimale de-
pãºitã; oprirea temporarã
de la comercializare a
24.763 litri de bãuturi rã-
coritoare, nectaruri ºi su-
curi din fructe în valoare
de 130.790 lei pânã la re-
medierea neconformitãþi-
lor constatate; aplicarea de
429 sancþiuni contraven-
þionale, din care 273
amenzi în valoare de
705.400 lei ºi 156 aver-
tismente pentru încãlcarea regle-
mentãrilor privind protecþia con-
sumatorilor.
Eticheta nu preciza avertismen-
tele obligatorii legate de E-uri

În Dolj, inspectorii OPC au con-
trolat 7 operatori economici, fiind

cu toþii gãsiþi în abateri. Cantitatea
produselor controlate a fost de
391,5 litri iar cantitatea produse-
lor cu abateri de 205,5 litri. Au fost
opriþi temporar de la comerciali-
zare 44 de litri, în valoare de 440
de lei. Sancþiunile aplicate au
constat în douã avertismente ºi
cinci amenzi în valoare totalã de
7.000 de lei.

Inspectorii au gãsit la comercia-
lizare, într-un mare market alimen-
tar, nectar de piersici „Tamek” –
produs în UE – fãrã elemente de
identificare ºi caracterizare a pro-
dusului. Faþã de cele constatate a
fost dispusã mãsura opririi tempo-
rare de la vânzare a 44 litri nectar
ºi a fost aplicatã amendã în valoa-
re de 2.000 de lei.

Lipsa afiºãrii preþurilor i-a costat
5.000 de lei

O altã obligaþie a comercian-
þilor este afiºarea preþurilor de
comercializare ºi preþul pe uni-
tatea de mãsurã, conform legis-
laþiei în vigoare. Abaterea a fost
constatã la 6 operatori economici
care comercializau nectaruri ºi
bãuturi rãcoritoare. Acestora le-
au fost aplicate 6 sancþiuni con-
travenþionale, dintre care 2 aver-
tismente ºi 4 amenzi în valoare
de 5.000 de lei.

Comercianþii trebui sã mai
respecte condiþiile de depozita-
re prevãzute de producãtori la
comercializarea bãuturilor rãco-
ritoare ºi a sucurilor ºi nectaru-
rilor de fructe. ªi nu puþine sunt
situaþiile când, cu ochiul liber,
vedem paleþi de sucuri ce stau
în bãtaia razelor solare, ore în
ºir, în fiecare zi. De asemenea,
calitatea produselor înseamnã

respectarea stãrii ambalajelor –
integritate ºi etanºeitate – astfel
încât sã nu fie permisã modifi-
carea calitãþii iniþiale a produsu-
lui; încadrarea în volumul net
declarat, încadrarea în data du-
rabilitãþii minimale declaratã de
producãtori.

Sfaturi pentru consumatori
Conducerea Comisariatul Regio-

nal pentru Protecþia Consumatori-
lor Regiunea Sud-Vest Oltenia Cra-
iova face câteva precizãri în aten-
þia consumatorilor. „Acordaþi o
prudenþã deosebitã atunci când

cumpãraþi sucuri, nectaruri din
fructe ºi bãuturi rãcoritoare asu-
pra modului de prezentare a am-
balajului, asupra etanºeitãþii reci-
pientelor; în cazul în care ambala-
jul este bombat rezultã cã a înce-
put procesul de fermentare ºi pro-
dusul nu mai este apt consumului.

Acordaþi atenþie condiþiilor
de depozitare, atât în ma-
gazinul de desfacere, cât ºi
la domiciliu, atunci când
producãtorul impune con-
diþii în acest sens. În cazul
sucurilor ºi nectarurilor din
fructe, odatã deschise am-
balajele este recomandat
consumul lor într-un timp
relativ scurt,  iar ambalaje-
le deschise vor fi pãstrare
în condiþii de refrigerare –
în frigider, nu în congela-
tor. Citiþi cu atenþie înscri-
surile de pe etichete ºi
cumpãraþi numai acel pro-
dus care corespunde pre-
ferinþelor ºi necesitãþilor
dumneavoastrã. Refuzaþi
produsele care prezintã
data durabilitãþii minimale
modificatã sau depãºitã. La
cumpararea produselor ali-
mentare solicitaþi ºi pãstraþi

bonul de casã pentru a putea pro-
ba în cazul în care, în mod justi-
ficat, doriþi sã reclamaþi calitatea/
siguranþa unui produs.”, ne-a pre-
cizat Radu Preda, comisar ºef în
cadrul Comisariatului Regional
pentru Protecþia Consumatorilor
Regiunea Sud-Vest Oltenia.
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„În luna august, traficul Ryanair
a crescut cu 11% pânã la 11.5 mi-
lioane de clienþi, în timp ce gradul
de ocupare se mãreºte cu 1% pânã
la 96%. Tarifele mici, post-Brexit
ºi succesul programului pentru
clienþi, “Always Getting Better”,

În luna august,În luna august,În luna august,În luna august,În luna august,

Ryanair anunþã un trafic crescut cu 1Ryanair anunþã un trafic crescut cu 1Ryanair anunþã un trafic crescut cu 1Ryanair anunþã un trafic crescut cu 1Ryanair anunþã un trafic crescut cu 11%1%1%1%1%
Compania low cost Ryanair a publicat ieri, statistica

privind traficul de pasageri înregistrat în luna august.
Mai exact, traficul a crescut cu 11% pânã la 11,5 mili-
oane de clienþi; gradul de ocupare a crescut cu 1% pânã
la 96% ºi nu în ultimul rând, traficul anual general a
crescut cu 16% pânã la 112 milioane de clienþi.

continuã sã ofere un serviciu mai
convenabil pentru baza noastrã de
clienþi aflaþi într-o creºtere accele-
ratã. Previziunile recente fiind con-
firmate, Ryanair se aºteaptã ca ta-
riful mediu al biletelor sã coboare
cu 10% - 12% în urmãtoarele ºase

luni, pânã în martie 2016. Nu a fost
vreodatã o perioadã mai bunã sã
vã rezervaþi un zbor la tarif redus,
cu Ryanair.”, a subliniat Kenny Ja-
cobs, reprezentant Ryanair.

Cinci curse cãtre Dublin
Tot zilele trecute compania a

lansat orarul Vara 2017 Bucureºti,
cu o nouã rutã cãtre Palermo, trei
noi destinaþii de varã - Berlin,
Bristol ºi Timiºoara, ºi mai multe
zboruri cãtre Bruxelles, Dublin ºi
Milano, care vor aduce 1.9 mili-
oane de clienþi pe an ºi vor susþi-
ne 1,400 de locuri de muncã pen-
tru Aeroportul Bucurelti, toate
pentru cã Ryanair susþine creº-
terea traficului în Bucureºti ºi
aºteaptã cu nerãbdare deschide-
rea bazei sale din Bucureºti în
octombrie. Noua bazã se deschi-
de în 30 octombrie, cu 3 aerona-
ve alocate, o nouã rutã: Palermo
, de trei ori pe sãptãmânã; mai
multe zboruri cãtre: Bruxelles -
Aeroportul Charleroi, nouã cur-
se pe sãptãmânã, Dublin, cinci
curse pe sãptãmânã ºi Milano –
Aeroportul Malpensa, zilnic.

Trei noi destinaþii de varã
În plus se discutã ºi de trei noi

destinaþii de varã: Berlin, 12 cur-
se pe sãptãmânã, Bristol, douã
curse ºi Timiºoara, 12 curse. Per
total 13 rute, 104 zboruri sãptã-
mânale,  1,9 milioane de clienþi
anual ºi peste 1400 de joburi.-
 “Suntem bucuroºi sã lansãm
orarul nostru pentru vara 2017 în
Bucureºti, care include o nouã
rutã cãtre Palermo, o continuare
pentru varã a operaþiunilor noas-
tre de iarnã Berlin, Bristol ºi Ti-
miºoara, ºi mai multe zboruri
cãtre Bruxelles, Dublin ºi Mila-
no. Aºteptãm cu nerãbdare des-
chiderea bazei noastre din Bucu-

reºti, la sfârºitul lunii octombrie,
cu 3 aeronave alocate ºi o inves-
tiþie semnificativã. Pentru a sãr-
bãtori lansarea orarului Vara
2017 Bucureºti, dar ºi deschide-
rea noii noastre baze, scoatem la
vânzare 100.000 de locuri din
întreaga noastrã reþea de rute
europene, la tarife promoþionale
începând de la doar  7,99 euro,
care sunt disponibile pentru re-
zervãri pânã luni (5 septem-
brie)...”, a mai spus David O’-
Brien, Chief Commercial Officer,
Ryanair.

MARGA BULUGEAN

Reglementãrile aprobate vizea-
zã eficientizarea procedurilor de
platã, monitorizare ºi control al
implementãrii programelor în do-
meniul agriculturii, dezvoltãrii ru-
rale, pescuit ºi afaceri maritime.
Într-un comunicat al Guvernului ni
se explicã cã acest act normativ
reglementeazã distinct ºi detaliat
mecanismele pentru gestionarea
fluxurilor fondurilor europene alo-
cate României din FEADR (Fon-
dul European Agricol pentru Dez-
voltare Ruralã), FEGA (Fondul
European de Garantare Agricolã)
ºi FEPAM (Fondul European pen-
tru Pescuit ºi Afaceri Maritime).

Fluxurile financiare privind de-

În termen de 5 zile lucrãtoare de la data alimentãrii conturilor deschise

AFIR ºi MADR vor efectua plãþile cãtre beneficiariAFIR ºi MADR vor efectua plãþile cãtre beneficiariAFIR ºi MADR vor efectua plãþile cãtre beneficiariAFIR ºi MADR vor efectua plãþile cãtre beneficiariAFIR ºi MADR vor efectua plãþile cãtre beneficiari
Recent s-au aprobat normele metodologice

de aplicare a prevederilor OUG nr. 49/2015 pri-
vind gestionarea financiarã a fondurilor euro-
pene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit ºi politicii

maritime integrate la nivelul Uniunii Europe-
ne, precum ºi a fondurilor alocate de la bugetul
de stat pentru perioada de programare 2014-
2020 ºi pentru modificarea ºi completarea unor
acte normative din domeniul garantãrii.

rularea fondurilor nerambursabile
FEGA, FEADR ºi FEPAM ºi a su-
melor alocate de la bugetul de stat
de cãtre Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþii în Agriculturã (APIA),
Agenþia pentru Finanþarea Inves-
tiþiilor Rurale (AFIR) ºi MADR
prin conturile deschise la Trezo-
reria Statului ºi Banca Naþionalã a
României se aprobã prin ordin al
ministrului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale. De asemenea, AFIR
ºi MADR vor efectua plãþile cãtre
beneficiari în termen de 5 zile lu-
crãtoare de la data alimentãrii con-
turilor deschise la Trezoreria Sta-
tului. Trezoreria Statului nu va
percepe comisioane sau alte taxe

pentru efectuarea operaþiunilor de
încasãri ºi plãþi prin conturile Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR), Agenþiei de Plãþi
ºi Intervenþii în Agriculturã
(APIA) ºi Agenþiei pentru Finan-
þarea Investiþiilor Rurale (AFIR),
precum ºi prin conturile benefi-
ciarilor.

Normele metodologice detalia-
zã, totodatã, condiþiile în care be-
neficiarului i se solicitã o garanþie
pentru acordarea avansului, pre-
cum ºi cazurile ºi modul în care
sunt percepute dobânzi ºi penali-
tãþi ºi cum sunt gestionate sumele
neutilizate. Potrivit dispoziþiilor spe-
cifice din domeniul garantãrii, pre-

vãzute în normele metodologice
aprobate astãzi, gestionarii scheme-
lor de garantare vor prezenta la
MADR trimestrial ºi anual Rapor-
tul de activitate privind derularea
în continuare a schemelor de ga-
rantare. De asemenea, lunar, pânã
la data de 10 ale lunii curente, ges-
tionarii schemelor de garantare vor

transmite cãtre MADR situaþia sur-
selor rãmase la dispoziþie la închi-
derea programului ºi utilizate în
continuare, în vederea întocmirii
contului de execuþie pentru luna
expiratã ºi transmiterii acestuia la
Ministerul Finanþelor Publice pânã
la data de 15 a lunii curente.

MARGA BULUGEAN

SC Salubritate Craiova SRL desfãºoarã, sâm-
bãtã ºi duminicã, a ºasea etapã a dezinsecþiei pe
domeniul public din acest an. Intervenþia se va
realiza prin pulverizare aerianã dimineaþa, între
orele 6.00 ºi 12.00 ºi vor fi vizate lacurile de pe
teritoriul municipiului (lacul din Parcul „Nicolae
Romanescu”, Lacul „Tanchiºtilor”, Lacul „Valea
Fetii”, Lacul ”Fãcãi”, lacul din Grãdina Botanicã,
Lacul „Valea ªarpelui” ºi cel de la Hanul Docto-
rului), parcurile, grãdinile publice ºi zonele verzi
din cartierele oraºului. Suprafaþa totalã pe care
va avea loc dezinsecþia este de 780 hectare, grafi-

Raid cu avionul împotriva þânþarilorRaid cu avionul împotriva þânþarilorRaid cu avionul împotriva þânþarilorRaid cu avionul împotriva þânþarilorRaid cu avionul împotriva þânþarilor
cul intervenþiei putând suferi modificãri în func-
þie de condiþiile meteorologice existente. Produ-
sul folosit în cadrul acestei intervenþii este Su-
pertox, substanþã cu spectru larg de acþiune din
grupa a treia de toxicitate, avizatã de Ministerul
Sãnãtãþii. Supertox este un insecticid cu efect lar-
vicid ºi adulticid, eficient atât împotriva insecte-
lor târâtoare cât ºi împotriva insectelor zburã-
toare. Conform fiºei de securitate a produsului,
soluþiile de lucru utilizate nu prezintã pericol pen-
tru oameni ºi animale.

LAURA MOÞÎRLICHE
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 Ieri, s-a încheiat ultima etapã a
repartizãrii elevilor în învãþãmân-
tul liceal de stat, pentru cei din se-
ria curentã, din cele anterioare, dar
ºi admiterea candidaþilor la „seral”
ºi „frecvenþã redusã”, precum ºi a
celor care au optat pentru învãþã-
mântul profesional de trei ani. „Pen-
tru anul ºcolar 2016/2017, au fost
aprobate 4.508 de locuri în învãþã-
mântul liceal de zi. Dupã prima eta-
pã de admitere, au fost ocupate
3.666 de locuri în învãþãmântul de
masã ºi 345 în cel vocaþional. În
cel de-al doilea pas, au fost cinci
elevi admiºi în forma obiºnuitã, alþi
trei în cea care þine de înzestrãrile
naturale, iar în ultima fazã au fost
repartizaþi 88 la „masã” ºi alþi trei
la „vocaþional”. Au rãmas 423 de
locuri neocupate – Liceul Tehno-
logic Transporturi Cãi Ferate
(59), Liceul Tehnologic „George
Bibescu”  (44) ºi Liceul Tehnolo-
gic Auto  (39), toate din Craiova,
fiind instituþiile cu cele mai multe

Sute de poziþii neocupateSute de poziþii neocupateSute de poziþii neocupateSute de poziþii neocupateSute de poziþii neocupate
în licee  ºi ºcoli profesionaleîn licee  ºi ºcoli profesionaleîn licee  ºi ºcoli profesionaleîn licee  ºi ºcoli profesionaleîn licee  ºi ºcoli profesionale

S-a încheiat ºi ultima etapã de repartizare a ele-
vilor în învãþãmântul liceal (cursuri de zi), cel la
formele „seral” ºi „formã redusã” , iar locurile nu
au fost ocupate în totalitate. Procesul educaþional
va merge în continuare, chiar ºi cu un numãr redus
de elevi în clase, cu respectarea metodologiei, iar
cei care nu au fost înscriºi, din diverse motive, o
pot face în continuare, cu respectarea legislaþiei.

posturi libere”, a declarat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector ge-
neral adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Multe locuri libere ...
În ceea ce priveºte învãþãmân-

tul „seral” ºi la „frecvenþã redusã”
(f.r.), pentru 2016/2017 au fost
aprobate 308 locuri – 56 la „f.r.” ,
Liceul „Matei Basarab” din Craio-
va. Au fost ocupate 39 în prima
etapã ºi 24 în cea de-a doua. La
„Matei Basarab” mai sunt 32 de
disponibilitãþi. „Pentru „seral”, cei
care au optat în favoarea unui anu-
mit liceu, unde clasa nu se mai
poate constitui, din cauza numã-
rului redus de cursanþi, vor fi re-
partizaþi la o unitate unde au fost
înregistrate grupele cu un numãr
minim legal de elevi . La învãþã-
mântul profesional, cu durata de
trei ani, au fost aprobate 1.200 de
locuri – 1.176 la forma de „masã”,
24 la „special”. În prima etapã, au

fost ocupate 590 în prima secþiu-
ne, 13 în cea de-a doua; în faza
urmãtoare au fost 142 de locuri
ocupate în  învãþãmântul normal,
iar în cea de-a treia, care tocmai
s-a încheiat, avem 32 de admiºi
(doi la „special”). Mai sunt 423 de
locuri libere (Liceul Tehnologic
CFR – 43, Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” – 70,
Colegiul Tehnologic de Industrie
Alimentarã - 62). În ceea ce pri-
veºte aceastã formã de învãþã-

mânt, trebuie spus cã totul s-a
fãcut conform unei strategii, pe
baza solicitãrilor venite din partea
agenþilor economici  ”, a mai men-
þionat Nicuºor Cotescu.

Cei neînscriºi mai au o ºansã
La prima vedere, s-ar putea

vorbi de dispariþia unor clase, prin
neocuparea locurilor în formele de
învãþãmânt preuniversitar, dar lu-
crurile nu sunt întocmai. „Când
vorbim de locuri aprobate este una,

dar situaþia se schimbã când dis-
cutãm de clase. Acestea pot func-
þiona, în condiþiile legii, ºi cu un
numãr minim, aici vorbim de în-
vãþãmântul obligatoriu de stat. În
situaþia în care existã copii neîn-
scriºi în acest moment, pãrinþii
acestora pot lua legãtura cu mana-
gerii unitãþilor de învãþãmânt unde
mai sunt locuri disponibile, pentru
a-i putea înmatricula pe elevi ” –
Nicuºor Cotescu.

CRISTI PÃTRU

Programul propus de Insti-
tutul Cultural Român este dedi-
cat, pentru prima datã, poeziei;
invitatã va fi Svetlana Cârstean,
poet ºi curator al participãrii
româneºti. Spaþiul ales pentru
desfãºurarea lecturii din opera
Svetlanei Cârstean ºi a eveni-
mentelor conexe este Casa „Ion
Mincu” (str. Pictor Arthur Ve-
rona nr. 19). În seara de 9 sep-
tembrie, Institutul Cultural Ro-
mân propune, din orã în orã,
patru sesiuni de lecturã, cu în-

cepere de la ora 19.00, 20.00, 21.00 ºi 22.00.
Invitaþii Svetlanei Cârstean vor fi poeta

Athena Farrokhzad (via Skype), muzicianul
Cãtãlin Creþu ºi artistul vizual Mihai Bara-
bancea. În una dintre cele patru sesiuni,
Svetlana Cârstean ºi traducãtoarea poeme-
lor sale în limba suedezã, Athena Farrok-
hzad, vor recita din Trado, volumul scris
împreunã, în curs de apariþie la Editura Trei,
ºi vor ilustra modul lor de lucru de la distan-
þã. Celelalte trei sesiuni se vor desfãºura cu
lecturi susþinute de Svetlanei Cârstean din
volumele sale de poezie ºi vor fi completate
de intervenþia artistului vizual Mihai Baraban-
cea ºi de cea a muzicianului Cãtãlin Creþu.

Svetlana Cârstean (n. 1969, Botoºani) a
debutat în 1994, în cadrul volumului co-
lectiv “Tablou de familie. Volumul indivi-
dual”, “Floarea de menghinã” (2008) a fost

Noaptea Literaturii Europene:Noaptea Literaturii Europene:Noaptea Literaturii Europene:Noaptea Literaturii Europene:Noaptea Literaturii Europene:
Poezie nocturnã, muzicã ºi artãPoezie nocturnã, muzicã ºi artãPoezie nocturnã, muzicã ºi artãPoezie nocturnã, muzicã ºi artãPoezie nocturnã, muzicã ºi artã

la 12 institute culturale din capitalãla 12 institute culturale din capitalãla 12 institute culturale din capitalãla 12 institute culturale din capitalãla 12 institute culturale din capitalã

Douãsprezece
institute cultu-
rale din capitalã
vor prezenta
literatura din
diferite spaþiile
geografice ºi
culturale,în
cadrul Nopþii
Literaturii
Europene pe 9
septembrie,între
orele 19.00-
23.00, pe traseul
str.Pictor Arthur
Verona-str.
Dionisie Lupu-
str. General
Eremia Grigo-
rescu-str.Vasile
Lascãr.

recompensat cu Premiul pentru Debut în
Poezie al Uniunii Scriitorilor, Premiul pen-
tru Debut “România literarã”, Premiul Na-
þional de Poezie „Mihai Eminescu” ºi Pre-
miul Radio România Cultural. Athena Far-
rokhzad (n. 1983, Teheran) a publicat în
2009 douã antologii de poezie, Manualen,
împreunã cu Tova Gerge, ºi Ett tunt un-
derlag în colaborare cu grupul de poezie
G=T=B=R=G. Mihai Barabancea (n. 1983,
Bucureºti) a fãcut parte din primele miº-
cãri de street art din România la sfârºitul
anilor ’90. Printre proiectele sale se numã-
rã expoziþiile “Normalitate, ce cuvânt bru-
tal” (MNAC), “Sneakers Art” la Romanian
Design Week (2016) ºi cartea “Rescrierea
Secvenþei”, câºtigãtoarea NOPX Gallery
Italy Artist book contest (2015).

Compozitor versatil, Cãtãlin Creþu (n.
1971, Petroºani) este preocupat de muzica
nouã ºi fenomenele multimedia. În creaþia
sa se regãsesc de la muzicã de camerã ºi
opusuri simfonice la muzica electronicã,
muzicã asistatã de calculator, lucrãri multi-
media interactive, etc. Membru fondator al
„Festivalului Internaþional de Arte Noi Inner-
Sound”, Cãtãlin Creþu desfãºoarã ºi o inten-
sã activitate didacticã ºi de cercetare în ca-
drul Universitãþii Naþionale de Muzicã Bu-
cureºti, unde este cadru didactic asociat ºi
coordonator al Centrului de Muzicã electro-
acusticã ºi Multimedia.

Cea de a V-a ediþie a Nopþii Literaturii Eu-

ropene promoveazã în acest an un eveniment
conex: dezbaterea „Tandem: Traducãtori ºi
redactori”, miercuri, 7 septembrie 2016, ora
18.00, în Ceainãria librãriei Cãrtureºti Vero-
na. Dezbaterea va fi moderatã de Simona
Sora, printre invitaþi numãrându-se traducã-
torii Dinu Flãmând, Peter Sragher (FITRA-
LIT / USR), George Volceanov ºi editorii Diana
Ionescu (Nemira), Laura Albulescu (Art),
Bogdan Stãnescu (Polirom) etc.

În acest an, membrii clusterului EUNIC
Bucureºti sprijinã iniþiativa Asociaþiei Paspartu
de îmbogãþire a fondului de carte al bibliote-
cii din Târgu Frumos (jud. Iaºi). Astfel, în
perioada 5-9 septembrie 2016, cele cinci
spaþii care vor gãzdui Noaptea Literaturii
Europene - Librãria Cãrtureºti Verona, Casa
„Ion Mincu” (sediul Ordinului Arhitecþilor
din România), Piua Book Bar, Teatrul Þãn-
dãricã ºi Spaþiul Public European – vor primi
donaþii de cãrþi din literaturã europeanã.

Noaptea Literaturii Europene este orga-
nizatã de Forumul Cultural Austriac, Cen-
trul Ceh, Goethe-Institut, Fundaþia Cultu-
ralã Greacã, Institutul Italian de Culturã, In-
stitutul Polonez din Bucureºti, Ambasada
Portugaliei la Bucureºti/ Camões I.P., In-
stitutul Cultural Român, Institutul Cervan-
tes, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre”
din Bucureþti, Institutul Balassi – Institutul
Maghiar din Bucureºti, sub egida EUNIC
(reþeaua institutelor culturale naþionale din
Uniunea Europeanã).
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 Festivalului Internaþional de
Epigramã „Traian Demetrescu”,
aflat la cea de-a V-a ediþie, se
desfãºoarã sub egida Consiliu-
lui Local al Municipiului Craio-
va ºi Primãriei Craiova, în co-
laborare cu Cenaclul Epigramiº-
tilor Olteni, Uniunea Epigramiº-
tilor din România ºi revista „Cu-
getul”.

La festival participã epigra-
miºti din Buzãu, Timiº, Hunedoa-
ra, Suceava, Bistriþa Nãsãud, Baia
Mare, Constanþa, Braºov, Vâlcea,
Cluj-Napoca, Galaþi, Vaslui, Alba,
Mehedinþi, Bucureºti, Chiºinãu
(Republica Moldova) ºi Dolj,
aceºtia fiimd selectaþi în urma
concursului de epigramã ale cã-
rui teme au fost: „E toamnã iar…”
ºi o temã liberã.

Festivalul Internaþional deFestivalul Internaþional deFestivalul Internaþional deFestivalul Internaþional deFestivalul Internaþional de
Epigramã „TEpigramã „TEpigramã „TEpigramã „TEpigramã „Traian Demetrescu”,raian Demetrescu”,raian Demetrescu”,raian Demetrescu”,raian Demetrescu”,

la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova
Un week-end presãrat cu cele mai bune epigrame. Este o invitaþie la întâlnirea cu
epigramele, dar ºi cu cei mai talentaþi ºi inspiraþi epigramiºti din þarã care sunt

prezenþi, în aceste zile, la Craiova, pentru a lua parte la Festivalul Internaþional de
Epigramã „Traian Demetrescu”.

Actorul Ilie Gheorghe va oferi
un recital de epigrame

Debutul oficial a festivalului a
avut loc vineri seara, în Sala Mare
a Primãriei Craiova, lucrãrile fiind
deschise de poetul Marius Robu.
De asemenea, publicul craiovean
a fost invitat la expoziþia de pictu-
rã semnatã de Florin Mãceºanu,
care a putut fi admiratã în holul
Primãriei. Prima zi a festivalului s-
a încheiat cu dueluri epigramatice.

Festivalul de epigrame continuã
ºi astãzi, sâmbãtã. În cea de-a doua
zi a evenimentului, organizatorii au

pregãtit ºi alte surprize. Începând
cu ora 10.00, actorul Ilie Gheor-
ghe va citi câte douã epigrame ale
participanþilor premiaþi, iar juriul
festivalului (prof. univ. dr. ªtefan
Cazimir, scriitorul Tudor Nedelcea
ºi Petre Gigea Gorun, ambasador,
preºedintele Cenaclului Epigramiº-
tilor Olteni) va înmâna premiile ºi
diplomele de excelenþã.

Ziua se va încheia cu o expozi-
þie de micã sculpturã, lucrãrile
aparþinând lui Petre Ion Florin Va-
silescu. Intrarea publicului este li-
berã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” gãzduieºte, în perioada 1-15 sep-
tembrie, în Salonul Medieval, expoziþia
de picturã „Culorile lumii”, cuprinzând
lucrãri premiate în vara aceasta la con-
cursurile internaþionale „Basmele Regi-
nei Maria” - ediþia a XI-a, „Interferenþe
culturale în context european” – ediþia
a X-a ºi la concursul naþional „Eseuri
plastice – mail-art”, ediþia a X-a. Cele
trei competiþii sunt organizate de Pala-
tul Copiilor Craiova, profesori Ioana
Flueraºu ºi Valentin Boboc, ºi s-au bu-
curat de o mare participare în rândul
micilor pictori.

„„„„„Culorile lumiiCulorile lumiiCulorile lumiiCulorile lumiiCulorile lumii” –” –” –” –” –
expoziþie de picturã la Texpoziþie de picturã la Texpoziþie de picturã la Texpoziþie de picturã la Texpoziþie de picturã la Trademrademrademrademradem

„Culorile lumii”, aºa se intituleazã expoziþia de picturã pe care o pu-
teþi admira, timp de douã sãptãmâni, în Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”. Sunt lucrãri pe care cei mai talentaþi copii
le-au realizat în aceastã varã ºi care au fost premiate deja la concursuri-
le importante care au fost organizate de Palatul Copiilor.

Lucrãrile premiate, pe simeze
Concursul „Basmele Reginei Maria” se

adreseazã elevilor din cluburi ale copiilor,
precum ºi celor cuprinºi în unitãþi de în-
vãþãmânt preuniversitar din România ºi din
alte þãri. Începând din 2006, se desfãºoa-
rã la iniþiativa Palatului Copiilor Craiova ºi
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, cu
participarea Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti” ºi a Colegiului Naþional „Carol I”,
sub Înaltul Patronaj al Alteþelor Lor Regale
Principesa Moºtenitoare Margareta ºi Prin-
cipele Radu.Tema competiþiei din acest an
a fost „Harap-Alb”, iar la cele patru secþi-
uni, douã de creaþie literarã (basm ºi pa-

gini de jurnal) ºi douã de Artã plasticã (pic-
turã clasicã ºi picturã digitalã) s-au înscris
860 de participanþi din þarã, dar ºi din Ser-
bia, Grecia, Turcia ºi Italia. 120 dintre
aceºtia au fost premiaþi de cãtre Principe-
sa Moºtenitoare Margareta, în cadrul unei
ceremonii desfãºurate, pe 7 iulie, în grãdi-
na Palatului Elisabeta din Bucureºti.

La competiþia „Interferenþe culturale în
context european” s-au înscris, în acest
an, un numãr de 425 de tineri din Româ-
nia, Bulgaria ºi Letonia, iar la concursul
naþional „Eseuri plastice – mail-art”, ediþia
a X-a, au participat peste 250 de elevi din
26 de judeþe ale þãrii.

Expoziþia din Salonul Medieval al Casei
de Culturã „Traian Demetrescu” reuneºte
lucrãri distinse cu premiul I la secþiunea Artã
plasticã a celor trei concursuri menþionate ºi
poate fi vizitatã zilnic, de luni pânã vineri,
între orele 8.00-16.00, intrarea fiind liberã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj s-a desfãºurat o
nouã ºedinþã publicã, pentru ocuparea unui numãr de cca. 350 de
posturi, catedre rezervate, fracþiuni de normã, etc. în învãþãmântul
preuniversitar. Problemele, la prima vedere, nu se vor rezolva, defici-
tul de cadre didactice specializate fiind în continuare pregnant.

Peste 350 de posturi pregãtite pentru concurs

Ieri, într-o nouã ºedinþã publicã, la
sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj au fost scoase, spre ocupare, pes-
te 350 de posturi în învãþãmântul preu-
niversitar, cu tot ceea ce þine de meto-
dologie. „Au participat candidaþi la mu-
zicã instrumentalã, profesori-ingineri,
maiºtri instructori în învãþãmântul teh-
nic, profesori de matematicã ºi fizicã.
La specializãrile muzicale se poate ajun-
ge la plata cu ora sau organizarea unui
concurs . Oricum, pe 8 – 9 septembrie

se va discuta ºi situaþia cu cadrele di-
dactice care au fost în concedii medi-
cale, concedii fãrã platã ºi alte situaþii
speciale apãrute. Mai mult, pe 6 ºi 7
septembrie vom convoca toþi directorii
de instituþii ºcolare, pentru a vedea si-
tuaþia de ansamblu, astfel încât sã nu
avem probleme cu necompletarea sche-
mei didactice ”, a declarat prof.  Jani-
na Vaºcu, inspector general adjunct al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Miercuri, 31 august a.c., Sena-
tul Braziliei a decis demiterea pre-
ºedintelui Braziliei, Dilma Rousseff,
cu 61 de voturi contra 20: exact
douã treimi necesare pentru o des-
pãrþire definitivã. Un vot, conform
aranjamentelor din culise. Acuzatã
de „crimã de responsabilitate”, suc-
cesoarea lui Luiz Ignacio Lula da
Silva, nu a încetat de-a lungul în-
tregului spectacol, impecabil pus în
scenã, sã se declare victima unei
teribile injustiþii. „Istoria va demon-
stra nevinovãþia Dilmei Rousseff”,
a afirmat fostul ministru al Justiþiei,
Jose Eduardo Cardozo, care a fost
avocatul preºedintelui. Motivul prin-
cipal al destituirii: cosmetizarea con-
tabilã, care are fi permis Dilmei
Rousseff sã mascheze realitatea
deficitului bugetar, la ultima sa realegere. Ci-
nismul întregii poveºti: procurorul general al
republicii, Rodrigo Janot, a gãsit pânã la 1.000
de conturi în Elveþia, aparþinând reprezentanþi-
lor partidelor braziliene „de opoziþie”, care au
susþinut destituirea Dilmei Rousseff, numai cã
operaþiunea „mâini curate” se apropie de ei.
Eduardo Cunha, fostul preºedinte al Parlamen-
tului, ºi Michel Temer, vicepreºedinte, acum
preºedinte al þãrii, sunt citaþi în afacerea Petro-
bras. De asemenea, circa 300 de parlamentari
sunt acazaþi de corupþie ºi alte delicte, ºi prin-
tre aceºtia, 36 din 38 de membrii ai Comisiei
de destituire, care au votat în favoarea proce-
durii. Partidul Muncitorilor, cãruia îi aparþinea
ºi Dilma Rousseff, poartã responsabilitatea crizei
traversate acum de Brazilia. Din luna martie a.c.,
s-a început atacul împotriva preºedintelui Dil-
ma Rousseff, programându-se demiterea ei ºi,
concomitent, implicarea predecesorului Luiz

Ignacio Lula da Silva, acuzat în afacerea Pe-
trobras. Comanditarul unei operaþiuni de mare
spectacol, judecãtorul federal Sergio Moro, un
fost judecãtor de provicie, la Curitiba, capitala
statului Parana, din Sudul Braziliei, l-a suspec-
tat pe fostul preºedinte al Braziliei, în baza unei
delaþiuni, de a fi beneficiat de avantaje, acu-
zându-l de spãlare de bani ºi ocultare de patri-
moniu. Simpatizanþii fostului preºedinte au simþit
cã linºajul mediatic fusese orchestrat, media
internaþionalã relatând „legitima indignare” a bra-
zilienilor în faþa corupþie. Potrivit jurnalistului
american Glenn Greenwald, figurã a afacerii
Snowden, marile titluri de presã n-au avut în
vedere discursul monolitic, antidemocratic ºi
oligarhic al mediei braziliene. Interesantã este
opinia hebdomadarului german „Der Spiegel”,
care invocã o „loviturã de stat rece”. „Pentru
prima datã de la sfârºitul dictaturii militare, cea
mai mare þarã a Americii latine, este confrunta-

tã cu o profundã crizã instituþio-
nalã care riscã sã mãture toate pro-
gresele realizate în ultimii 30 de ani.
O parte a opoziþiei, dar ºi a justiþiei
este manevratã de marile anteprize
de telecomunicaþii, precum TV
Globo”. Dar TV Globo nu este un
izolat caz, fiindcã ºi alte canale de
televiziune, dar ºi ziare, au adoptat
un ton agresiv, cultivând procedu-
ra destituirii. Interesant este cã ju-
decãtorul Sergio Moro, apropiat al
partidului social-democrat brazilian
(PSDB-dreapta), care nu a digerat
înfrângerea la prezidenþialele din
2014, a dorit extragerea din scena
politicã a icoanei stângii braziliene,
Lula da Silva. Existã multã confu-
zie în tot ceea ce s-a întâmplat. Un
exemplu: ºef de stat destituit în

1992, în urma unui scandal teribil de corupþie,
senator dupã 2007, Fernardo Color de Melo, a
trecut de la statul de victimã la cel de judecã-
tor. Ieri, era destituit, iar astãzi s-a dovedit acu-
zator al Dilmei Rousseff. Cãsãtorit în trei rân-
duri, ajuns senator din partea Partidului Mun-
citorilor, acest dinozaur al politicii brazilienie,
la 25 de ani de la destituirea sa, fãcând parte
din majoritatea prezidenþialã, a utilizat argumen-
tele propriei îndepãrtãri, pentru a justifica des-
chiderea procedurii de destituire a Dilmei Rous-
seff. Criza economicã ºi financiarã este, a spus
el, simptomul dramei braziliene, mult mai pro-
funde – criza moralã. Fãrã a avea în 1992 curajul
unei Dilme Rousseff care a înfruntat personal,
luni, timp de 14 ore, un Senat agresiv în majorita-
tea lui, Fernando Color a preferat sã se eschive-
ze, mandatând un avocat sã depunã la Senat scri-
soarea sa de demisie. Michel Temer, investit pre-
ºedinte al þãrii, se aflã în China, la G20.

MIRCEA CANÞÃR

Turcia a eliminat reþeaua teroristã Stat Isla-
mic ºi miliþiile kurde YPG dintr-o zonã din nor-
dul Siriei, dar forþele siriene kurde nu s-au re-
tras la est de râul Eufrat, a declarat ieri preºe-
dintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Sãptãmâ-
na trecutã, Turcia a lansat o ofensivã de cealal-
tã parte a frontierei cu Siria, afirmând cã aceasta
avea un scop dublu, acela de a elimina jihadiº-
tii, precum ºi luarea mãsurilor necesare ca for-
þele kurde sã nu ocupe spaþiul eliberat de aceº-
tia, prin extinderea controlului lor asupra teri-
toriului aflat de-a lungul frontierei cu Turcia.
Ankara se preocupã de faptul cã luptãtorii kurzi
sirieni ar putea sprijini militanþii kurzi care sunt
implicaþi într-o miºcare de insurgenþã pe terito-
riul turc. Statele Unite se aflã în stare de alertã

Miniºtrii
de Externe din UE
se întâlnesc,
timp de douã zile,
la Bratislava

Miniºtrii de Externe din
statele UE se întâlnesc
pentru douã zile la Bratis-
lava pentru a discuta despre
situaþia din Turcia, dar ºi
despre relaþiile cu Rusia în
contextul continuãrii crizei
din Ucraina. Discuþiile au
început ieri ºi se axeazã pe
tema relaþiilor viitoare cu
Turcia, în condiþiile în care
degradarea situaþiei dreptu-
rilor omului din aceastã
þarã ar putea duce la
suspendarea negocierilor de
aderare cu Ankara. Un alt
subiect major este cel al
relaþiilor cu Rusia, în
contextul continuãrii crizei
din Ucraina. Aceasta este
prima întâlnire la nivel
ministerial organizatã de
autoritãþile de la Bratislava
de când Slovacia a preluat
preºedinþia rotativã a
Uniunii Europene, în luna
iulie. Pe agenda discuþiilor
nu se numãrã ieºirea Marii
Britanii din UE, însã un
reprezentat al Ministerului
slovac de Externe a decla-
rat cã totuºi ar putea sã
fie subiectul discuþiilor
informale între unii parti-
cipanþi.

Preºedintele
Uzbekistanului
a murit în urma
unui atac cerebral

Preºedintele Uzbekista-
nului, Islam Karimov, a
murit în urma unui atac
cerebral la vârsta de 78 de
ani, au declarat pentru
Reuters, trei surse diploma-
tice. “Da, a murit”, a spus
una dintre surse. În cursul
dimineþii de ieri, guvernul
din fosta republicã sovieti-
cã din Asia Centralã anun-
þase ca Islam Karimov se
aflã în “stare criticã” dupã
o degradare netã a stãrii de
sãnãtate în urma unei
hemoragii cerebrale.
“Dragi compatrioti, cu
inimã grea vã informãm cã
starea de sãnãtate a preºe-
dintelui nostru s-a degradat
în mod clar ºi cã, potrivit
medicilor, el se aflã într-o
stare criticã”, explicaserã
autoritãþile într-un comu-
nicat publicat pe un site
oficial. Islam Karimov a
fost spitalizat sâmbãtã, în
urma unei hemoragii
cerebrale.

Germania ºi Franþa sunt “foarte
îngrijorate” de situaþia din estul Ucrai-
nei, în special în ceea ce priveºte
confruntãrile dintre separatiºtii pro-
ruºi ºi forþele guvernamentale, au
declarat liderii celor douã þãri. Can-
celarul german Angela Merkel ºi pre-
ºedintele francez Francois Hollande
au purtat discuþii înainte de întâlni-
rea de sãptãmâna viitoare cu preºe-
dintele rus Vladimir Putin. Într-o de-
claraþie comunã, Merkel ºi Hollande
au anunþat cã susþin acordul de în-
cetare a focului care urmeazã sã fie
implementat la începutul noului an

Merkel ºi Hollande se declarã îngrijoraþi de conflictul
din Ucraina înainte de întâlnirea cu Putin

ºcolar ºi care a fost negociat de gru-
pul de contact trilateral format din
Ucraina, Rusia ºi Organizaþia de Se-
curitate ºi Cooperare în Europa
(OSCE). Merkel ºi Hollande au spus
cã acordul ar trebui sã conducã la
o încetare pe termen lung a con-
fruntãrilor care au început în 2014.
Merkel, Hollande ºi Putin au con-
venit anterior sã se întâlneascã pen-
tru a discuta despre situaþia din
Ucraina în perioada 4-5 septembrie
în China, în paralel cu summitul
G20, au anunþat sãptãmâna trecutã
autoritãþile de la Kremlin.

Recep Tayyip Erdogan: Turcia a eliberat o zonã
a nordului Siriei de militanþi kurzi ºi Stat Islamic

din cauza ofensivei turce împotriva forþelor
kurde din Siria, pe care Washingtonul le susþi-
ne. Oficialii americani au solicitat Ankarei sã se
concentreze în schimb împotriva reþelei Stat
Islamic. Erdogan a declarat vineri în cadrul unei
conferinþe cã operaþiunea denumitã ºi “Euphra-
tes Shield” a avut succes în înfrângerea reþelei
teroriste Stat Islamic ºi organizaþiei militare
kurde YPG dintr-o zonã de aproximativ 400 de
km pãtraþi din partea de nord a Siriei. Potrivit
acestuia, Unitãþile de Apãrare a Poporului
(YPG), pe care Ankara le numeºte grupare te-
roristã, s-au retras pe partea de est a râului
Eufrat. YPG-ul a aprobat aceastã acþiune, iar
oficialii americani au confirmat. „În prezent,
YPG-ul declarã cã a traversat Eufratul. Noi

spunem cã acest lucru nu s-a întâmplat. Dova-
da constã în propria noastrã constatare”, a adã-
ugat Recep Erdogan. Unitãþile de Apãrare a
Poporului fac parte din coaliþia din Siria susþi-
nutã de SUA, denumitã ºi Forþele Democrate
Siriene. Washingtonul a susþinut grupul în ca-
drul rãzboiului împotriva Stat Islamic, dar An-
kara vede YPG-ul drept o extensie a PKK-ului
(Partidul Muncitorilor din Kurdistan), organi-
zaþie militanã kurdã consideratã ilegalã în Tur-
cia. “Nimeni nu poate spera cã noi vom permi-
te existenþa unui coridor al terorii la frontiera
noastrã sudicã”, a spus Erdogan, adãugând cã
Turcia încearcã stabilirea unei “zone de sigu-
ranþã” în Siria, deºi aceastã idee nu a primit
susþinerea celorlalte puteri mondiale.
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METEO

În mare
parte seninsâmbãtã, 3 septembrie - max: 28°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,4559 ............. 44559
1 lirã sterlinã................................5,2880....................52880

1 dolar SUA.......................3,9870........39870
1 g AUR (preþ în lei)........168,2050.....1682050

Cursul pieþei valutare din 3 septembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 3 septembrie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Max Payne

Se difuzeazã la HBO, ora 00:30

Un agent DEA (Agenþia Anti-
Drog), a cãrui familie a fost
omorâtã în urma unei conspi-
raþii, ºi un asasin al cãrui scop
este acela de a rãzbuna moar-
tea surorii sale, sosesc împre-
unã în New York pentru a
rezolva o serie de crime. Cei
doi vor fi vânaþi de poliþie, de
criminali, dar ºi de o corpora-
þie necruþãtoare... Filmul pãs-
treazã stilul vizual al jocului
video cu acelaºi nume.

Cod Roºu la Casa Albã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Dupã stabilirea unei importante
întâlniri de negocieri, Casa Albã
devine þinta unui atac terorist
pus la cale de o grupare nord-
coreeanã. Printre focuri de armã
ºi detonãri de bombe, însuºi
Preºedintele Americii este luat
prizonier. Toate eforturile servi-
ciului se securitate ºi ale poliþiei
de salvare a instituþiei se bazea-
zã acum pe informaþiile furniza-
te de Mike Bannings, fost mem-
bru al gãrzii prezidenþiale, blocat
în clãdire fãrã ca teoriºtii sã ºtie
de existenþa sa.

Oraºul corupt

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Billy Taggart, un poliþist dat
afarã din forþele de ordine
dupã ce a împuºcat un ado-
lescent în vârstã de 16 ani,
devine detectiv particular. Cea
mai importantã misiune din
cariera pe cont propriu a
eroului apare în momentul în
care un candidat la primãria
oraºului New York îl angajea-
zã. Taggart va avea de trecut
printr-o mulþime de pericole...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 3 septembrie

07:00 Preþuieºte viaþa!
07:45 Vorbeºte corect!
08:00 Dr. Fix
2006, România, Familie
08:20 Dr. Fix
2006, România, Familie
08:40 Dr. Fix
2006, România, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Tot ce conteazã
12:10 Festivalul Internaþional de

Folclor „Cântecele munþilor”
14:00 Telejurnal
14:30 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov
2014, România, Documentar
15:00 Ultimul drum spre casã
16:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
17:00 Handbal masculin
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Handbal feminin
23:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Nu da înapoi
2008, SUA, Acþiune, Sport
02:00 Sport (R)
02:10 Telejurnal (R)
03:00 Preþuieºte viaþa! (R)
03:40 Discove România

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Mic dejun cu un campion
10:30 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:10 Poveºti citadine
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Edinburgh, oraºul

festivalurilor
13:00 Deportaþii
14:10 Salutãri din Hong Kong
1975, Comedie
15:50 Interzis, arestat, cenzurat
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:10 Concertul de deschidere

a Concursului Internaþional
George Enescu

20:30 Poveºti citadine
20:45 Concertul de deschidere

a Concursului Internaþional
George Enescu

22:10 Ultima ispitã a lui Iisus
1988, SUA, Dramã
01:10 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu (R)
01:40 Edinburgh, oraºul

festivalurilor (R)
02:10 Deportaþii (R)
03:00 Mic dejun cu un campion

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

07:50 Pe platourile de filmare
08:20 Povestea delfinului 2
10:05 Buddy
11:40 Liza, zâna-vulpe
13:20 Doamna din apã
15:10 O zi perfectã
16:55 Oraºe de hârtie
18:45 101 Dalmaþieni II
20:00 Avatar
22:40 Secretul
00:30 Max Payne
02:15 Bessie
04:10 Secretul
06:00 Micii giganþi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Eragon
2006, SUA, Marea Britanie,

Ungaria, Acþiune, Aventuri,
Fantastic

13:15 Adam
2009, SUA, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
15:15 Bascheþii fermecaþi
2002, SUA, Comedie
17:15 Bãrbaþii în negru II
2002, SUA, Acþiune, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cod Roºu la Casa

Albã
2013, SUA, Acþiune, Thriller
22:45 21 Jump Street - O

adresã de pominã
2012, SUA, Acþiune, Comedie
01:00 Cod Roºu la Casa

Albã (R)
2013, SUA, Acþiune, Thriller
03:00 21 Jump Street - O

adresã de pominã (R)
2012, SUA, Acþiune, Comedie
04:45 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
05:30 Adam

PRO TV

ACASÃ
08:00 Lecþii de viaþã
09:15 Trandafirul negru (R)
10:00 Intrigi in Paradis (R)
11:00 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:15 La Mãruþã
08:15 Insula interzisã (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Michael Jackson: Asta-i tot
14:15 Larry Crowne
16:15 La bloc
18:30 Robbersonii ºi poliþia
20:30 Oraºul corupt
22:45 Proiect: Cobra II
00:45 Oraºul corupt (R)
02:45 Cine A.M.
05:30 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

10:00 Camera Cafe

11:00 Noroc chior

1991, SUA, Comedie, Crimã

13:00 Observator

14:00 Schimb de experienþã

2004, Marea Britanie, Comedie
16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Mireasã pentru fiul meu

00:00 Surprizã: vine Polly!

2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste

02:00 Noroc chior (R)

1991, SUA, Comedie, Crimã

04:00 Camera Cafe (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Dragostepunctro (R)

10:00 Sport, dietã ºi o vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Sãracii copii bogaþi

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

22:00 Se strigã darul

00:00 Antichrist

2009, Danemarca, Dramã

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:00 Sabbagh în acþiune (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)

1981, România, Comedie,

Familie

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 SOS, Sãnãtatea mea (R)

14:00 Focus

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 Operaþiunea Monstrul

1976, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Agenda secretã

2001, Canada, Acþiune, Mister,

Thriller

22:30 Scris cu sânge

2002, SUA, Dramã, Thriller

00:30 Agenda secretã (R)

2001, Canada, Acþiune, Mister,

Thriller

02:30 Scris cu sânge (R)

2002, SUA, Dramã, Thriller

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Cluj Soap Box - Red Bull
15:00 Campionatul European de

Baschet 3x3
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Campionatul European de

Baschet 3x3
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat: Gala

Învingãtorilor
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: "V-o dã

Moldova!"
02:00 Local Kombat: Gala

Învingãtorilor

SPORT.RO
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Magic Mike XXL

Se difuzeazã la HBO, ora 22:00

„Magic Mike XXL” reia poves-
tea lui Mike, la trei ani dupã ce
a renunþat la promiþãtoarea sa
carierã de stripper. Dupã înde-
lungi insistenþe, acesta accep-
tã sã se întoarcã în trupa de
dansatori exotici „Regii din
Tampa”, aflatã acum în pragul
eºecului. Pentru ultimul lor
spectacol vor pregãti un show
senzaþional, în care legendarul
Magic Mike va strãluci din nou
în lumina reflectoarelor.

Inamicul din umbrã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:30

În fiecare an, câteva milioa-
ne de femei din America se
mutã singure în apartamen-
te pentru prima datã. Fãrã
sã îi cunoascã pe chiriaºii
anteriori, fãrã sã ºtie cine
sunt administratorii ºi evi-
dent fãrã sã-ºi schimbe
încuietorile de la uºi. Aceas-
ta este ºi povestea Juliei
Dermer, o femeie frumoasã,
proaspãt divorþatã, care
închiriazã un apartament în
Brooklyn.

Un pic însãrcinatã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   22:00

Scenaristul, producatorul ºi
regizorul Judd Apatow ºi-a
câºtigat reputaþia de specialist
în comedii mai speciale, pe
parcursul unei cariere de peste
20 de ani. Acestea abundã în
situaþii hilare foarte strâns
legate de realitate. Tot umorul
este desprins din viaþã, toate
scenele se pot petrece în reali-
tate ºi izvorãsc din realitate.

sursa: cinemagia.ro

DUMINICÃ - 4 septembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
07:55 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov
2014, România, Documentar
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:10 Seri de varã la Mamaia
18:00 Lozul cel mare
18:35 Repriza a treia
19:40 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Repriza a treia
21:35 Fotbal: Preliminarii C.M.

RUSIA 2018
23:40 Repriza a treia
00:30 Fotbal: Rezumate

Preliminarii C.M. RUSIA 2018
01:30 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov (R)
2014, România, Documentar
01:55 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov (R)
2014, România, Documentar
02:20 Sport (R)
02:35 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:10 Cartea cea de toate zilele
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Un echipaj pentru

Singapore
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã
15:50 Poveºti citadine
16:00 Gustul Moldovei
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Eu, tu ºi Ovidiu
1977, România, Comedie,

Muzical
22:10 Omul zilei
1997, România, Dramã
00:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:10 Teleplay muzical (R)
02:40 Cartea cea de toate zilele
02:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:00 Ferma (R)
04:00 Gustul Moldovei (R)
05:00 Drumul lui Leºe (R)

TVR 2

07:45 Cel mai bun prieten al
unei fete

09:15 101 Dalmaþieni II
10:30 Avatar
13:10 Dragostea la radio
14:35 Un tren numit Darjeeling
16:10 Cel mai lung drum
18:15 Aceeaºi Alice
20:00 Magic Mike XXL
21:55 În acea noapte
23:35 Bãieþi frumoºi
01:00 Ultima cinã
02:30 Detaºare
04:25 Aventuri în Mexic
06:00 Dragostea la radio

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Bãrbaþii în negru II (R)
2002, SUA, Acþiune, Comedie
13:00 Bascheþii fermecaºi (R)
2002, SUA, Comedie
15:00 Blonda de la drept
2001, SUA, Comedie
17:00 Pantera Roz
2006, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sã fie rãzboi!
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:30 Inamicul din umbrã
2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Horror, Thriller
00:15 Sã fie rãzboi! (R)
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:15 Inamicul din umbrã (R)
2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Horror, Thriller
03:45 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
04:45 Pantera Roz (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Lecþii de viaþã
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 În asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Vise de smarald
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii (R)
02:45 Doamne de poveste (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Ce spun romanii (R)
07:30 Robbersonii ºi poliþia (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Michael Jackson: Asta-i tot

(R)
14:15 Mereu în offside
16:15 La bloc
18:30 Ursul Jack
20:30 Terapie de cuplu
22:30 Hotel particular
00:15 Terapie de cuplu (R)
02:15 Cine A.M.
06:15 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

09:00 Roºcovanul
1976, România, Aventuri
11:00 Schimb de experienþã (R)
2004, Marea Britanie, Comedie
13:00 Observator
14:00 Surprizã: vine Polly! (R)
2004, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Observator
17:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Plasa de stele
22:00 Un pic însãrcinatã
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:30 Plasa de stele (R)
02:30 Un pic însãrcinatã (R)
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragost
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sãracii copii bogaþi (R)
10:00 Pastila de râs
10:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Pastila de râs
14:15 Se strigã darul (R)
16:30 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bravo, ai stil!
23:00 Ochii din umbrã (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ochii din umbrã (R)
02:45 Cei 7 ani de acasã (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
10:30 Academia lui Horia (R)
12:00 Revenirea (R)
2010, Dramã
14:00 Focus
15:00 Columna
1968, România, Dramã, Istoric
16:00 Buletin de Bucureºti (R)
1982, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãdaþi în dragoste
00:30 Revenirea
2010, Dramã
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, România, Comedie, Familie
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Campionatul European

de Minifotbal 2016
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Campionatul European

de Baschet 3x3
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Campionatul European

de Baschet 3x3
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat "Mare

Galã de Bãtaie"
23:00 SuperKombat: "Mare

Galã de Bãtaie"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: "Drumul

spre America"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - 3-43-43-43-43-4 septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie
Coliziunea

Ora:  16:30; 21:00

Gen film: Acþiune

Cu: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben
Kingsley, Anthony Hopkins

Regizor: Eran Creevy

Marele Uriaº Prietenos
Ora: 14:00(3D, ro); 18:30(3D)

Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic

Cu: Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Penelope
Wilton, Mark Rylance, Jemaine Clement

Regizor: Steven Spielberg
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Rãzbunãtorii:
Sub semnul lui Ultron

Se difuzeazã la HBO, ora 22:10

Doritor sã se retragã din activi-
tate ca Iron Man, Tony Stark îl
creeazã pe Ultron, un robot
dotat cu o uimitoare inteligenþã
artificialã. Acesta ar trebui sã
evalueze pericolele ºi sã con-
troleze armata de roboþi a lui
Stark, doar cã Ultron va declara
curând rãzboi rasei umane.
Dotat cu puteri nebãnuite ºi
invincibil în înveliºul sãu de
adamantium, robotul se arun-
cã împotriva New York-ului...

Taxi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Belle Williams (interpretatã
de Queen Latifah) este un as
al vitezei. Conducând în
trombã pe strãzile New York-
ului, ea ºi-a câºtigat reputa-
þia de cel mai rapid sofer de
taxi din oraº. Acesta este,
însã, doar o micã parte din
adevãratul sãu vis: sã con-
ducã o maºinã de curse ºi sã
câºtige un raliu. Belle se aflã
deja aproape de a-ºi atinge
þinta, când este deturnatã din
calea sa de poliþistul Andy
Washburn...

Gabriel

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Un înger cãzut, Sammael, a cerut
ca 'lumea de mijloc' sã aparþinã
pãrþii întunecate. Cu ajutorul
acoliþilor sãi ameninþãtori ºi
înarmaþi, el a sufocat oraºul
întunecat ºi mohorât în vicii,
violenþe ºi cruzime. Victoria lui
Sammael este asiguratã - pânã
la sosirea lui Gabriel, ultimul
dintre cei ºapte arhangheli ai
Cerului. Gabriel este tânãr, puter-
nic ºi a devenit cel mai puternic...

sursa: cinemagia.ro
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LUNI - 5 septembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul (R)
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Post-meridian
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect! (R)
17:00 Garantat 100% (R)
18:00 Gãri de poveste
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Românii dupã Brexit
22:00 Poveste imoralã
23:10 Copiii vântului
2000, Italia, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:55 Vorbeºte corect! (R)
01:00 Poveste imoralã (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Gãri de poveste (R)
03:40 Post-meridian (R)
04:05 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion

(R)
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Edinburgh, oraºul

festivalurilor (R)
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Cap compas (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Teatru TV
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Legile afacerilor
23:00 Locuri, oameni ºi comori

(R)
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe (R)
02:30 Cap compas (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:50 5 minute de ºtiinþã

TVR 2

07:25 Un tren numit Darjeeling
08:55 Cel mai lung drum
11:00 Aceeaºi Alice
12:45 Muntele magic
14:15 A fost odatã ca niciodatã
15:50 Magic Mike XXL
17:45 Pe platourile de filmare
18:15 Corul de bãieþi
20:00 Mildred Pierce
22:10 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
00:30 Fraþi vitregi
02:10 Autobuzul 657
03:45 Foxcatcher
06:00 Muntele magic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Taxi
2004, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
00:00 Taxi (R)
2004, SUA, Acþiune, Comedie
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Îngerii lui Charlie (R)
2011, SUA, Acþiune
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relatiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Ce spun românii (R)
08:15 Ursul Jack (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Mereu în offside
14:45 Bãrbaþii în negru II
16:30 La bloc
18:45 Un monstru la Paris
20:30 Danseazã cu mine
23:00 The Devil's Chair
00:30 Gabriel
02:45 Tatã în stil american
03:30 Cine A.M.
06:30 Aventurile lui Spider

Man

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, România, Comedie,

Familie
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 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Apel de urgenþã
21:30 SOS, Sãnãtatea mea
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Apel de urgenþã (R)
01:30 SOS, Sãnãtatea mea (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:00 ªcoala.tv (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: Manchester United -
Bayern Munchen

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

League: Liverpool - Milan
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Nãscuþi campioni Viena:

"Inamicul României"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
01:00 Nãscuþi campioni Viena:

"Inamicul României"
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Panoramic cinematografic - Modern - 3-4 septembriePanoramic cinematografic - Modern - 3-4 septembriePanoramic cinematografic - Modern - 3-4 septembriePanoramic cinematografic - Modern - 3-4 septembriePanoramic cinematografic - Modern - 3-4 septembrie
Noi 3 sau nimic

Ora: 18:00; 20:00

Gen film: Comedie, Dramã

Cu: Kheiron, Gérard Darmon, Leila Bekhti

Regizor: Kheiron

La capãtul lumii

Ora: 14:00(ro); 16:00(ro)

Gen film: Animaþie

Cu: Christa Théret, Antony Hickling,
Féodor Atkine

Regizor: Rémi Chayé
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Anunþul tãu!
HUÞUL TOCRISAGRO SRL,

J16/257/2014, declarã pierdut
Certificat Constatator pentru
punct de lucru BIG Craioviþa. Se
declarã nul.

ANUNT privind informarea si
consultarea publicului in confor-
mitate cu ordinul nr. 2701/010 al
MDRT asupra propunerilor pre-
liminare din ’’PLAN URBANISTIC
DE DETALIU – CONSTRUIRE LO-
CUINTA Sp+P+1’’ municipiul Cra-
iova, strada Trandafirului nr. 54,
beneficiar MAICAN CAMELIA
ADELA, proiectant S.C. MND
PROIECT S.R.L. Publicul este ru-
gat sa transmita observatii asu-
pra documentatiei expuse/dispo-
nibile la sediul Primariei Munici-
piului Craiova – Serviciul de ur-
banism, str. A. I. Cuza nr. 7 sau
pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Craiova: www.pri-
mariacraiova.ro – in perioada
1.09.2016-15.09.2016, intre orele
8.00-16.00. Publicul este invitat
sa participe la comentarea pro-
punerilor supuse procesului de
avizare si elaborarea propunerii
finale, care include toate obser-
vatiile si se supune procedurii de
transparenta decizionala. Ras-
punsul la observatiile  transmise
va fi publicat pe pagina de inter-
net a Primariei Craiova si va fi pre-
zentat timp de 10 zile de la inche-
ierea perioadei de consultare a pu-
blicului, la sediul propriu.

Pierdut certificat constata-
tor de la suspendare al SC L&I
LOGISTIC COMPANY SRL,
CUI: RO 18485596, J16/492/
2006, Se declarã nul.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto. Te-
lefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-
33 ani, permis conducere:
englezã începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, 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. Preþul dru-
mului este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu Clio,
în Craiova ºi judeþul Dolj.
Telefon: 0770/333.559
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Rela-
þii la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli, mon-
tez parchet. Garantez calitatea.
Telefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã modestã - 1400
mp, Leamna de Sus, lângã
bisericã. Telefon: 0740/330.526
Vând casã Catargiu, teren 400
mp sau schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/626.631.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren 760
mp, utilitãþi + casã demola-
bilã. Telefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova schimb –
apartament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 convena-
bil, avantajos pentru progra-
mul Rabla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.

Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, stare impecabilã.
Preþ 3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie (Plane-
taria) 3 funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/236.667.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 3 septembrie 2016

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând lucernã, relaþii la tele-
fon: 0764/779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând car bãtrânesc cu jug,
pretabil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup frumoºi
strada Bibescu Nr. 2A. Te-
lefon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii, bicicle-
tã damã, cadru bicicletã, ta-
blouri Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/181.202.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând 3 arzãtoare gaze pen-
tru sobã ºi diverse scule aº-
chietoare. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând 12 (douãsprezece) ta-
burele din material melami-
nat. Telefon: 0728/911.350.
Vând macrame bej gheme
mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând televizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut Ileana.
Telefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghive-
te baie, coº de þeavã pentru
centrale, cârlige jgheaburi
zincate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând arbore motor nou Da-
cia 1600, arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere, Aeroport, cu garsoni-
erã, plus diferenþã. Telefon:
0766/425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã Doljana.
Telefon: 0770/413.319.
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat 2 camere decoman-
date, microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Acordãm credite  pensionari-
lor ºi salariaþilor cu venituri mi-
nime. Telefon: 0768/885.255.

CONDOLEANÞE
Colegele din Policlinica de
Stomatologie Brestei re-
gretã decesul celei ce a fost
dr. BOLOVAN ELENA,
colegã deosebitã, mamã ºi
bunicã devotatã. Sincere
condoleanþe familiei.
Familia Florin ºi Luana
LASCU sunt alãturi de
doamna Livia DAVI-
DESCU la greaua încer-
care pricinuitã de dece-
sul mamei ºi îi transmit
sincere condoleanþe.
Familia Florin ºi Luana
LASCU sunt alãturi de
doamna Carmen BUCE
la greaua încercare pri-
cinuitã de decesul ma-
mei ºi îi transmit since-
re condoleanþe.

Colegii din cadrul secþiei
canal- CAO deplâng de-
cesul fulgerãtor al cole-
gei, ing. CRISTINA ªTE-
FÃNESCU ºi sunt alãturi
de familia îndoliatã.
Colectivul Direcþiei tehni-
ce din cadrul CAO deplân-
ge decesul colegei, ing.
CRISTINA ªTEFÃNESCU
ºi transmite sincere con-
doleanþe familiei îndoliate.
Colectivul Companiei de
Apã Oltenia regretã de-
cesul fulgerãtor al cole-
gei, ing. CRISTINA ªTE-
FÃNESCU ºi este alãturi
de familia greu încerca-
tã. Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
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SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA  – CS

Mioveni / 15:00 – FORMULA 1 – MP al Italiei,
la Monza: calificãri / 16:30 – FOTBAL – Liga a
II-a: Chindia Târgoviºte – CSM Rm. Vâlcea.

DIGI SPORT 2
11:00, 14:30 – MOTP GP – MP al Marii Brita-

nii, la Silverstone: antrenamente ºi calificãri /
18:15 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Italia, la
Monza: cursa 1.

DIGI SPORT 3
12:00 – FORMULA 1 – MP al Italiei, la Mon-

za: antrenamente / 16:45 – CURSE DE MAªINI
– GP2, în Italia, la Monza: cursa 1.

DIGI SPORT 4
12.00, 14:00 – ECHITAÞIE – Campionatul

Balcanic, la Adunaþii Copãceni.
DOLCE SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA – CS

Mioveni / 15:00 – RUGBY – Superliga naþiona-
lã: Baia Mare – CSU Cluj / 18:15 – CURSE DE
MAªINI – GP3, în Italia, la Monza: cursa 1.

DOLCE SPORT 2
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – MP al Italiei, la

Monza: antrenamente ºi calificãri / 16:30 – FOT-
BAL – Liga a II-a: Chindia Târgoviºte – CSM
Rm. Vâlcea.

DOLCE SPORT 3
10:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Mastersul de la

Jurmala, în Letonia / 18:00 – NATAÞIE – “FINA
World Cup” Moscova, în Rusia.

DOLCE SPORT 4
16:00 – HANDBAL (M) Germania – Bun-

desliga: Rhein Neckar – Magdeburg.
SPORT.RO
15:00, 18:30 – BASCHET 3x3 – CE, la Bucu-

reºti.
EUROSPORT 1
13:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a

14-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – US Open,
la New York: ziua a 6-a.

EUROSPORT 2
9:00 – CURSE DE TURISME – CM FIA By

LG, etapa de la Motegi, în Japonia / 18:00,
20:30, 4:00 – TENIS – US Open, la New York:
ziua a 6-a.

TVR 1
17:00, 21:00 – HANDBAL (F, M) – Supercu-

pa României: CSM Bucureºti – HCM Roman,
Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti.

Duminicã
DIGI SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Unirea Târ-

lungeni – FC Braºov / 15:00 – FORMULA 1 –

MP al Italiei, la Monza: cursa / 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii CM 2018: Norvegia – Ger-
mania.

DIGI SPORT 2
11:00 – MOTP GP – MP al Marii Britanii, la

Silverstone: încãlziri / 12:30 – CURSE DE MA-
ªINI – Supercupa Porsche, în Italia, la Mon-
za / 14:30 – MOTP GP – MP al Marii Britanii:
cursa / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii
CM 2018: Kazahstan – Polonia, Cehia – Ir-
landa de Nord.

DIGI SPORT 3
11:30 – CURSE DE MAªINI – GP2, în Ita-

lia, la Monza: cursa 2 / 12:30 – TENIS (F) –
Turneu ITF la Braºov / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii CM 2018: Slovacia – An-
glia, Malta – Scoþia.

DIGI SPORT 4
14.00, 17:00 – ECHITAÞIE – Campionatul

Balcanic, la Adunaþii Copãceni / 19:00 – FOT-
BAL – Preliminarii CM 2018: Danemarca –
Armenia / 21:30, 1:00 – CURSE DE TURIS-
ME: Indycar – “Watkins Glen International”,
Nascar – “Darlington Raceway”.

DOLCE SPORT 1
10:15 – CURSE DE MAªINI – GP3, în Italia,

la Monza / 12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Uni-
rea Târlungeni – FC Braºov / 15:00 – FORMU-
LA 1 – MP al Italiei, la Monza: cursa.

DOLCE SPORT 2
12:30 – CURSE DE MAªINI – Supercupa

Porsche, în Italia, la Monza / 15:00, 17:00 –
CURSE DE MAªINI – “Red Bull Air Race”, la
Lausitzring, în Germania / 20:15 – HANDBAL
(M) Germania – Bundesliga: TVB Stuttgart –
THW Kiel.

DOLCE SPORT 3
10:00 – VOLEI PE PLAJÃ – Mastersul de la

Jurmala, în Letonia / 18:00 – NATAÞIE – “FINA
World Cup” Moscova, în Rusia.

SPORT.RO
16:00, 18:30 – BASCHET 3x3 – CE, la Bucu-

reºti.
EUROSPORT 1
8:30, 9:30 – CURSE DE TURISME – CM

FIA By LG, etapa de la Motegi, în Japonia /
12:30 – CURSE DE MAªINI – Supercupa
Porsche, în Italia, la Monza / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Spaniei: etapa a 15-a / 19:00,
22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – US Open, la New
York: ziua a 7-a.

EUROSPORT 2
15:00 – CANOTAJ – CM Universitare, în

Polonia, la Poznan / 18:00, 20:30 – TENIS – US
Open, la New York: ziua a 7-a.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM 2018:

România – Muntenegru.

Simona Halep (favoritã 5) a ac-
ces, joi searã, în turul al treilea al
Openului american, dupã ce s-a im-
pus, în minimum de seturi, în faþa
cehoaicei Lucie Safarova (44
WTA).

Jucãtoarea noastrã a început
meciul perfect ºi a condus cu 3-0,

Halep, în turul trei la US OpenHalep, în turul trei la US OpenHalep, în turul trei la US OpenHalep, în turul trei la US OpenHalep, în turul trei la US Open
Viza pentru optimi: Timea Babos. Meciul va fi azi, dupã ora 18:00

cu douã break-uri, Safarova a re-
venit ºi a egalat, însã apoi Simona
n-a mai lãsat nimic: 6-3.

În setul doi s-a mers cap la cap
pânã la scorul de 4-4, dar momen-
tul decisiv a fost la 3-4, când Ha-
lep a reuºit un game alb care i-a
ridicat considerabil moralul: Fond

pe care a închis jocul cu un 6-4.
“La început am jucat bine, apoi

am ratat câteva mingi ºi mi-am
pierdut încrederea. E o jucatoare
solidã, a revenit, primul set a fost
tensionat. Mi-am zis sã mã relaxez
ºi sã îmi amintesc ce am facut în
primele trei game-uri. Au fost me-
ciuri dure mereu cu Lucie, ºtiam
cã e jucatoare bunã, mi-am zis cã
trebuie sã fiu încrezãtoare pentru
ca am învins-o în ultimele trei par-
tide (n.r. 4-1, acum, la general).

Îmi place sã fiu agresivã, când
nu ai încredere nu poþi sã faci acest
lucru. Acum vreau sa îmi constru-

iesc stilul meu, sã am încredere în
loviturile mele ºi sã preiau contro-
lul partidei”, a spus Halep, dupã
meci.

Urmãtoarea adversarã a con-
stãnþencei, aºa cum am notat deja,
va fi sportiva maghiarã Timea Ba-
bos (34 WTA), care s-a impus
contra olandezei Richel Hogen-
kamp (165 WTA), scor 6-2, 6-4.
Halep ºi Babos s-au mai întâlnit
pânã acum în trei rânduri, Simona
conducând cu 2-1. Victoriile au
venit în sferturi la Budapesta, în
2013, scor 7-5, 6-1, ºi în optimi la
Guangzhou, în 2015, scor 6-4, 6-

0, iar eºecul în 2014, în Cupa Fe-
deraþiei, scor 6-1, 5-7, 3-6.

Dacã va trece de Babos, Halep
va înfrunta învingãtoarea dintre
Carla Suarez Navarro (Spania, fa-
voritã 11) ºi Elena Vesnina (Rusia,
favoritã 19)

Asearã, dupã închiderea ediþiei,
Monica Niculescu, ºi ea ajunsã în
turul trei, a evoluat în compania
fostului lider mondial, actualmen-
te pe poziþia a 74-a, daneza Caroli-
ne Wozniacki. Cine va fi trecut de
aici va da ori peste Madison Keys
(SUA, favoritã 8), ori peste Na-
omi Osaka (Japonia, 81 WTA).

Duminicã
Grupa C: San Marino – Azerbaidjan (19:00), Cehia – Irlanda de Nord,

Norvegia – Germania (ambele 21.45).
Grupa E: Danemarca – Armenia, Kazakhstan – Polonia (ambele 19:00),

ROMÂNIA – Muntenegru (21:45) – meci inserat pe larg în pagina 16.
Grupa F: Lituania – Slovenia, Slovacia – Anglia (ambele 19:00), Malta –

Scoþia (21:45).

Luni
Grupa D: Georgia – Austria (19:00), Serbia – Irlanda, Þata Galilor –

Moldova (ambele 21.45).
Grupa G: Albania – Macedonia, Israel – Italia, Spania – Liechtenstein

(toate 21:45).
Grupa I: Croaþia – Turcia, Ucraina – Islanda, Finlanda – Kosovo (toate

21:45).

Marþi
Grupa A: Belarus – Franþa, Bulgaria – Luxemburg, Suedia – Olanda (toate

21:45).
Grupa B: Andorra – Letonia, I-le Feroe – Ungaria, Elveþia – Portugalia

(toate 21:45).
Grupa H: Bosnia – Estonia, Cipru – Belgia, Gibraltar – Grecia (toate 21:45).

Dupã un debut dezastruos, cu doar douã puncte în
primele trei partide, naþionala Argentinei a repurtat,
ieri dimineaþã, a patra victorie la rând în preliminariile
Cupei Mondiale din 2018, scor 1-0, pe teren propriu
cu Uruguay, deznãdãmânt în urma cãruia i-a depose-
dat pe “celeºti” de primul loc. Deºi îºi anunþase retra-
gerea, ulterior pierderii finalei Copei America, Leo
Messi a revenit asupra deciziei ºi a fost omul decisiv
al jocului disputat la Mendoza, starul Barcei înscriind
unicul gol, în minutul 43. Trebuie menþionat ºi faptul
cã formaþia gazdã a evoluat în inferioritate numericã
pe toatã durata pãrþii secunde, vinovat de asta fãcân-

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA DE SUD

Messi urcã Argentina pe primul loc
du-se Paulo Dybala, eliminat pentru douã “galbene”
(29, 45+1).

Într-un alt meci aºteptat cu maximum de interes,
Brazilia a obþinut toate punctele în Ecuador, în faþa unei
reprezentative care pornise ca din puºcã în aceastã
campanie de calificare, cu bilanþ perfect în primele pa-
tru etape. A fost 3-0, însã succesul a stat în cumpãnã
pânã în final. Au marcat recent aureolaþii de la Olimpia-
dã, Neymar (72 pen.) ºi Gabriel Jesus (87, 90+2).

Altfel, dupã aceastã rundã, se înregistreazã un echi-
libru pregnant în partea superioarã a ierarhiei, nu mai
puþin de 6 echipe fiind despãrþite de doar douã puncte.

Etapa a 7-a, rezultate complete: Bolivia – Peru
2-0 (Escobar 38, Raldes 88), Columbia – Venezuela
2-0 (James Rodriguez 45+2, Torres 81), Ecuador –
Brazilia 0-3 (Neymar 72 pen., Gabriel Jesus 87. 90+2),
Argentina – Uruguay 1-0 (Messi 43), Paraguay – Chile
2-1 (Oscar Romero 6, Da Silva 9 / Arturo Vidal 36).

1. Argentina 14 6. Paraguay 12
2. Urugauy 13 7. Chile 10
3. Columbia 13 8. Bolivia 6
4. Ecuador 13 9. Peru 4
5. Brazilia 12 10. Venezuela 1
La CM merg primele patru clasate, în timp ce lo-

cul 5 va susþine un baraj inter-continental.
Runda viitoare (în noaptea de marþi spre mier-

curi): Venezuela – Argentina, Uruguay – Paraguay,
Chile – Bolivia, Brazilia – Columbia, Peru – Ecuador.

Astãzi, ora 11:00
Luceafãrul Craiova (0p) – Arena Bulls Preajba (0p)
Metropolitan Iºalniþa (3p) – Ajax Dobroteºti (3p)
Unirea Leamna (0p) – Progresul Segarcea (0p)
ªtiinþa Malu Mare (0p) – Tractorul Cetate (3p)
Dunãrea Calafat (0p) – Recolta Ostroveni (3p)
ªtiinþa Danubius Bechet (3p) – Viitorul Cârcea (3p)

LIGA A IV-A – ETAPA A 2-A

PRELIMINARII CM 2018 – EUROPA –
PRIMA ETAPÃ A FAZEI GRUPELOR
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Cu neamþul
Daum pe bancã,
„tricolorii” încep
preliminariile
pentru Mondialul
din 2018
înfruntând
naþionala
Muntenegrului

Naþionala începe drumul cãtre
Mondialul din Rusia având pentru
prima datã pe bancã un selecþio-
ner strãin, neamþul Christoph
Daum. La un secol ºi jumãtate
dupã ce un principe strãin, Carol
I de Hohenzollern, era adus pe
tron, un alt neamþ, Christoph
Daum, a fost chemat sã ducã
România la Mondiale, dupã 20 de
ani de absenþã. La primul meci,
Daum nu-i va avea la dispoziþie pe
doi dintre jucãtorii de bazã, porta-
rul Tãtãruºanu ºi cãpitanul de la
Euro 2016, Vlad Chiricheº. Goal-
keeperul cu 39 apariþii în „trico-
lor” s-a lovit la cap în meciul Fio-
rentinei cu Chievo, iar fundaºul lui
Napoli, Vlad Chiricheº, s-a întors
ieri la echipa de club pentru recu-
perare, dupã ce a acuzat o înrã-
utãþire a durerilor mai vechi la ge-

Mijlocaºul Universitãþii Craiova,-
 Vladimir Screciu, a transformat
penalty-ul care a stabilit victoria
naþionalei under 17 a României în
semifinala competiþiei Syrenka Cup,
din Polonia. Selecþionata lui Gabriel
Manolache a învins la loviturile de
departajare, echipa similarã a
Georgiei, cu 4-2 (0-0 în timpul
regulamentar). Celelalte reuºite ale
tricolorilor  au fost semnate de Ilie,
Tucaliuc ºi Casian., iar Manolache a
ratat. Echipa României: Rus – Ivan
(52, Kovari), Þieranu, Manolache,

Screciu, decisiv pentru
calificarea României în finala

Cupei Syrenka
Scarlat – Screciu, Chiriac (72,
Mitracu), Casian – Duminicã (52,
Ilie), Sefer (65, Tucaliuc), Chera (65,
Burghele). În primul joc din Polonia,
România U17 a învins Ucraina cu 2-
1. Tricolorii vor disputa finala
Syrenka Cup astãzi, de la ora 17, în
faþa reprezentativei Norvegiei, care
a depãºit Finlanda în semifinale.
Naþionala noastrã poate pãstra
trofeul acordat câºtigãtoarea turneu-
lui internaþional cucerit ºi anul
trecut de generaþia 1999, condusã de
Adrian Boingiu.

România – MuntenegruRomânia – MuntenegruRomânia – MuntenegruRomânia – MuntenegruRomânia – Muntenegru
Stadion: “Cluj Arena”, duminicã, ora 21.45
România: Pantilimon – Sãpunaru, Moþi, Dr. Gri-

gore, St. Filip – Hoban – Ad. Popa, Stanciu, Chip-
ciu – B. Stancu - Andone. Selecþioner: Christoph
Daum.

Muntenegru: Mijatovic - Basa, Savic, Savelijc,
Zverotic - Vukcevic, Rodic – Beciraj, Mugosa,
Djordjevic - Jovetic. Selecþioner: Ljubisa Tumba-
kovic.

Arbitru: Anthony Taylor (Anglia).

nunchiul stâng. Cum ºansele de a
juca duminicã erau minime, s-a de-
cis ca fotbalistul sã plece la Roma
pentru a efectua o artroscopie. Pe
lângã cele douã absenþe de mar-
cã, naþionala va trebui sã înfrunte
ºi un teren destul de dificil, afec-
tat de Festivalul „Untold”, desfã-
ºurat recent pe „Cluj Arena”. Cu
o experienþã vastã în antrenorat,
dar nu ºi ca selecþioner, Daum
pare optimist înaintea debutului.
„Trebuie sã gãsesc soluþii, avem
un singur obiectiv: jucãtorii care
vor intra pe teren cu Muntenegru
sã dea dovadã de calitate ºi sã-ºi
forþeze limitele. Jucãtorii sunt
motivaþi, fac chiar mai mult de-
cât le cer eu. Uneori le cer sã se
opreascã. Au o mentalitate fantas-
ticã, atmosfera e foarte bunã la
lot. E ºi aceastã conjucturã, cu un
antrenor nou, un restart la echipa
naþionalã”, a declarat Daum, care
nu a dorit sã dezvãluie ce sistem
de joc va folosi la confruntarea cu
Muntenegru, mulþumindu-se sã
afirme cã indiferent de dispune-
rea tacticã, capacitatea jucãtori-
lor de a se adapta la noile cerinþe
va face diferenþa. De asemenea,
Daum a mai spus cã va încerca
sã implementeze un stil mai ofen-
siv naþionalei. „Pot sã vã ofer 10
sisteme de joc, dar important e

cum se vor adapta jucãtorii, e im-
portantã flexibilitatea lor. Coordo-
narea lor tacticã în cadrul unui
sistem e mai importantã decât sis-
temul în sine. Îmi doresc jucãtori
polivalenþi. Obiectivul nostru e sã
controlãm jocul. Atunci când vom
întâlni o echipã puternicã, vom
folosi ºi arma contraatacului, dar
ideea mea sã atacãm, sã fim la
conducerea jocului. Rãmâne de
vãzut cât vor putea pune în prac-
ticã jucãtorii, dar impresia dupã
antrenamente este cã putem. Nu
conteazã prea mult terenul, con-
teazã mai mult modul în care lup-
tãm noi. Ce ar înseamna sã ai cel
mai bun gazon din lume, dar sã
nu ai o echipã bunã?”

Starurile oaspeþilor valoreazã
zeci de milioane de euro

Cu istorie fotbalisticã de 8 ani,
naþionala Muntenegrului a înregis-
trat cea mai bunã performanþã în
calificãrile pentru Euro 2012, când
a disputat barajul, pierdut în faþa
Cehiei. „Hrabri sokoli” sau „Vultu-
rii cei viteji” au suferit în în faþa
României cea mai drasticã înfrân-
gere din scurta lor istorie. În 2008,
într-un meci amical disputat la
Bucureºti, reprezentativa noastrã s-
a impus cu scorul de 4-0, dar dupã

ce Vucinic ratase un penalty în pri-
mul minut. Golurile naþionalei an-
trenate atunci de Victor Piþurcã au
fost înscrise de: Dicã (2), Mutu ºi
Ghionea. De la acel meci, în echi-
pa României nu se mai aflã niciun
jucãtor pentru jocul de duminicã,
în timp ce oaspeþii îl mai au în lot
doar pe Vucinic.

Selecþionerul Muntenegrului,
Ljubisa Tumbakovic, are 63 de
ani. El s-a afirmat la începutul
anilor 90, când a devenit cel mai
de succes antrenor din istoria lui
Partizan Belgrad. Pe banca “Gro-
barilor”, Tumbakovic a reuºit sã
încheie supremaþia internã a Crve-
nei Zvezda, care în 1991 câºtiga-
se Cupa Campionilor Europeni.
“Tumba” a câºtigat de 6 ori cam-
pionatul, echipa evoluând ºi în gru-
pele Champions League. În ulti-
mul deceniu, tehnicianul sârb a an-
trenat în þãrile arabe ºi în China,
iar din varã a preluat naþionala
Muntenegrului.

Cel mai valoros jucãtor al mun-
tenegrenilor este fostul coechipier
al lui Mutu de la Fiorentina, Ste-
van Jovetic (26 de ani), care acum
evolueazã la Inter Milano, dupã  ce
a trecut ºi pe la Manchester City,
care plãtise pentru el, în 2013, 27
de milioane de euro.  „Mergem la
victorie contra României, avem o

echipã bunã, tânãrã, jucãm mai
bine, sperãm sã câºtigãm. Cu si-
guranþã ne aºteaptã un meci greu,
am vãzut cu toþii România la Euro,
are o echipã bunã, cu jucãtori de
valoare”a prefaþat Jovetic meciul
de duminicã.

Un jucãtor exponenþial al „Crno-
gorei” este veteranul Mirko Vuci-
nic, cel care a marcat peste 100 de
goluri în Serie A pentru Lecce,
Roma ºi Juventus. La 32 de ani,
golgheterul Muntengrului (17 go-
luri) evolueazã acum în Emiratele
Arabe Unite, la Al Jazira. Totuºi,
Vucinic nu va juca împotriva Ro-
mâniei, fiind indispobinil dupã o
accidentare la ligamente. „Prezen-
þa lui Marko lângã echipã este foar-
te importantã pentru atmosfera din
vestiar, de aceea l-am invitat sã fie
cu noi”, a explicat selecþionerul
Tumbakovic.

Un alt jucãtor ofensiv este ele-
vul lui Mircea Lucescu de la Ze-
nit, Luka Djordjevic (22 de ani),
el evoluând ºi în amicalul câºti-
gat cu 2-0 de Universitatea Cra-
iova, în varã, contra formaþiei din
Rusia. Dintre fundaºi se remarcã
stoperul pentru care Atletico Ma-
drid a plãtit peste 10 milioane de
euro, Stefan Savic (25 de ani),
cel care a mai evoluat la Fiorenti-
na ºi Manchester City.
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