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Primãria Craiova a înce-
put sã elibereze autorizaþii
de acces auto persoanelor
care locuiesc în Centrul
Vechi, dar ºi comercianþilor
interesaþi. La sfârºitul lunii
septembrie, când aceastã
operaþiune va lua sfârºit,
barierele care dirijeazã tra-
ficul rutier se vor închide la
toate cele ºase intrãri în
zona istoricã a oraºului.
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Nu a existat, ceea ce poate fi în-
þeles, o deplinã unitate de pãreri la
summitul NATO de la Varºovia, deºi
secretarul general al Alianþei, norve-
gianul Jens Stoltenberg, în prezenþa
lui Barack Obama ºi a altor lideri din
cele 28 de þãri membre, a afiºat uni-
tatea, solidaritatea ºi responsabilita-
tea NATO, pledând pentru „apãrare
întãritã ºi dialog constructiv cu Ru-
sia”. Acelaºi Jens Stoltenberg a mai
spus cã, „deºi nu vedem nici o ame-
ninþare imediatã vizavi de un aliat
NATO”, nu vor mai fi tolerate „acte
ostile pe flancul oriental, lãsându-se
însã porþi deschise dialogului”.

La Dolj,La Dolj,La Dolj,La Dolj,La Dolj,
s-a tãiats-a tãiats-a tãiats-a tãiats-a tãiat
în carne vieîn carne vieîn carne vieîn carne vieîn carne vie

În cursul lunii iunie 2016,
Direcþiile judeþene sanitare
veterinare ºi pentru siguran-
þa alimentelor au desfãºurat
activitãþi de control în
unitãþile din industria agroa-
limentarã. Doljul este
menþionat cu cea mai mare
valoare a amenzilor –
23.000 de lei – pentru
etichetare necorespunzãtoa-
re, lipsã document de
înregistrare sanitarã veteri-
narã ºi pentru siguranþa
alimentelor.
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Ministrul Sãnãtãþii,
Vlad Voiculescu:
Dorim o poziþie de negociere
mai fermã pentru produsele
farmaceutice

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voicu-
lescu ºi reprezentanþi ai ministere-
lor Sãnãtãþii din alte nouã state din
Europa Centralã ºi de Est au avut
o întâlnire, în Capitalã, în cadrul
cãreia s-a discutat despre importan-
þa colaborãrii pe tema accesului la
medicamente ºi despre dispariþia de
pe piaþa farmaceuticã a mai mul-
tor produse. “Ceea ce încercãm prin
aceastã iniþiativã este în mod clar
sã avem o poziþie de negociere mai
fermã pentru produsele farmaceu-
tice. (...) Nu vorbim numai de state
membre ale Uniunii Europene. Sun-
tem þãri cu profiluri economice ase-
mãnãtoare, þãri care au aproxima-
tiv aceeaºi problemã. Mã refer la
preþul prohibitiv al unora dintre me-
dicamentele noi ºi la dispariþia de
pe piaþã a unor medicamente”, a
declarat Vlad Voiculescu.

Ministrul Sãnãtãþii a mai spus
cã, în perioada urmãtoare, grupu-
rile de lucru din 12 state europene
vor lucra la un acord pentru a pu-
tea cumpãra împreunã mai multe
medicamente, obþinând astfel un
preþ mai mic. “Cumpãrând mai mul-
te medicamente, preþul este mai mic.
Capacitatea administrativã a fie-
cãreia dintre aceste þãri de a nego-
cia în mod eficient este limitatã. Ca-
pacitatea unui colectiv care îºi face
ºi un birou eventual ºi îºi angajea-
zã niºte avocaþi buni care au fãcut
lucrul ãsta ºi discutã ºi cu iniþiati-
va similarã care existã în Benelux
ºi la care s-a legat ºi Austria creºte,
ºansele sã obþii un preþ mai bun
cresc. În plus, simplul fapt cã eºti
mai mare, în principiu ajutã”, a
spus Vlad Voiculescu.

Omologul sãu bulgar, Petar Mos-
kov, a precizat cã, dacã vor colabo-
ra, statele care au luat parte la acord
îºi vor putea impune punctul de ve-
dere pe piaþa farmaceuticã. “Mesa-
jul este simplu. Acum, când facem
acest lucru împreunã, nu mai sun-
tem partea slabã. Vom fi partea pu-
ternicã ºi vom face regulile. Acesta este
mesajul întâlnirilor care au avut loc
la Bucureºti, Sofia ºi care urmeazã sã
se desfãºoare la Varºovia, peste douã
luni”, a declarat Petar Moskov.

În luna septembrie, în Varºovia,
va avea loc o altã întâlnire a miniº-
trilor Sãnãtãþii din cele 12 state.

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

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

La brigada multinaþionalã NATO care va funcþiona în România ºi-au anunþat contribuþia, pânã acum,
Polonia cu o companie ºi Bulgaria cu un batalion, a precizat sâmbãtã preºedintele Klaus Iohannis, la
finalul summit-ului de la Varºovia. “Ca iniþiative concrete pentru România, vom avea o brigadã multina-
þionalã. Astfel, ºi acest punct din mandatul României a fost îndeplinit. La aceastã brigadã în cadrul
Summitului ºi-au anunþat pânã acum contribuþii certe Polonia cu o companie ºi a fost reconfirmatã
contribuþia Bulgariei, care vine cu un batalion. Am derulat ºi în aceste zile ºi vom continua discuþiile cu
alþi aliaþi pentru alte contribuþii, dar semnele sunt foarte bune. România, la rândul sãu, îºi asumã partea
sa de responsabilitate ºi contribuie cu o companie de infanterie cu elemente de sprijin logistic la efortul
NATO din Polonia. Deci noi participãm cu o companie în Polonia”, a declarat Iohannis.

În acest context, ºeful statului a spus cã “Statele Unite ale Americii au anunþat o consistentã
participare la exerciþii pe teritoriul României, începând cu 2017”. Potrivit lui Iohannis, Turcia va partici-
pa la exerciþii pe teritoriul României cu efective de nivelul unei brigãzi. “Atât Brigada multinaþionalã, cât
ºi Iniþiativa de Instruire Intensificatã, care vor fi relaþionate între ele, vor fi plasate sub coordonarea
Comandamentului Multinaþional la nivel de Divizie Sud-Est de la noi din þãrã”, a explicat el. ªeful
statului a mai spus cã vor fi douã structuri terestre de comandã ºi control pe teritoriul românesc –
Unitatea NATO de Integrare a Forþelor din România, începând cu 1 iulie 2016 ºi Comandamentul
Multinaþional la nivel de Divizie Sud-Est, asumat de asemenea de România.

Delegaþia românã a “acoperit” la
Summit-ul NATO, care s-a încheiat
la Varºovia, “toate exigenþele stabili-
te în mandatul aprobat de CSAT”, a
declarat, ieri, pentru MEDIAFAX,
ministrul Apãrãrii, Mihnea Motoc,
subliniind cã mãsurile concrete post-
summit trebuie puse în practicã “chiar
de mâine”.

Ministrul Apãrãrii Naþionale a
subliniat cã, “noua posturã robustã
de descurajare ºi apãrare a NATO,
transpusã prin prezenþa aliatã avan-
satã”, care este de interes major pen-
tru România, “este asiguratã ºi mate-
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Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la
Varºovia, la conferinþa de presã comunã cu omo-
logul sãu polonez Andrzej Duda, cã Summitul
NATO vine cu o mare responsabilitate, prioritatea
fiind în perioada urmãtoare aplicarea deciziilor ex-
trem de importante pentru flancul estic. “Acest
summit NATO pe care l-aþi organizat a fost un sum-
mit foarte reuºit, cu concluzii foarte bune pentru
Polonia ºi pentru România, dar, în general, ceea ce
s-a discutat ºi s-a concluzionat este extrem de im-
portant pentru securitatea noastrã, a tuturor din
NATO ºi este extrem de important pentru securita-
tea noastrã pe flancul estic”, a declarat Iohannis.

Iohannis a insistat cã veste cea mai bunã a sum-
mitului a fost abordarea echilibratã a flancului es-
tic. “Faptul cã s-a decis o abordare echilibratã a
flancului estic este probabil cea mai bunã veste
pentru þãrile noastre ºi, din acest motiv, cred cã
forþele care au fost destinate pentru partea nordi-
cã ºi pentru partea sudicã a flancului estic repre-
zintã un câºtig pentru întregul flanc ºi aceastã abor-
dare echilibratã în sine este o garanþie a stabilitãþii
în aceastã parte a lumii. Am convenit sã continuãm
Formatul Bucureºti ºi în toamna acestui an sã se
întâlneascã miniºtrii de externe la Bucureºti pen-
tru a pregãti urmãtoarea întâlnire de la nivel înalt,
urmãtoarea întâlnire care probabil ºi cred cã împre-
unã o vom organiza în 2017, când iarãºi avem de
pregãtit ceva important pentru urmãtorul Summit

NATO, care va avea loc regular în
2018. Este adevãrat cã ºi în 2017
vom avea o întâlnire de tip Summit
NATO, pentru a inaugura noul se-
diu NATO de la Bruxelles” , a mai
spus ºeful statului.

De asemenea, preºedintele ro-
mân a precizat cã pe agenda discu-
þiilor a figurat ºi consolidarea rela-
þiei celor douã state cu SUA. “Foar-
te important ºi un punct deosebit
de consistent pe agenda discuþii-
lor noastre a fost consolidarea le-
gãturii transatlantice ºi cred cã pu-
tem sã vorbim foarte bine de o coo-
perare strategicã româno-polono-
americanã. Este clar cã o parte im-
portantã din abordãrile noastre pe
flancul estic se datoreazã acestei
colaborãri excelente pe care ºi Po-
lonia o are cu Statele Unite ale Americii, ºi Româ-
nia o are cu Statele Unite ale Americii, ºi cred cã ºi
aici colaborarea în trei nu poate decât sã aducã o
abordare mai solidã, mai consistentã ºi soluþii mai
bune pentru þãrile noastre, pentru securitatea ce-
tãþenilor noºtri, pentru securitatea cetãþenilor Po-
loniei, pentru securitatea românilor ºi pentru buna
funcþionare a NATO”, a declarat Iohannis.

ªeful statului român a mai spus cã Summitul

NATO implicã ºi responsabilitatea statelor privind
aplicarea deciziilor. “Summitul care tocmai s-a în-
cheiat cred cã vine ºi cu o mare responsabilitate
pentru noi, fiindcã deciziile s-au luat, dar imple-
mentarea lor stã în faþa noastrã ºi faptul cã am
discutat astãzi cum sã procedãm la implementarea
comunã a acestor concluzii deja e un lucru exce-
lent ºi, cu certitudine, vom gãsi împreunã cele mai
bune cãi pentru a implementa ceea ce am decis
împreunã la acest summit”, a mai spus Iohannis.

ªeful statului român a fost întrebat ºi despre
cadrul naval de la Marea Neagrã. “Datoritã fazei în
care ne aflãm acum, aparent ar exista opinii diferi-
te, fiindcã suntem în mijlocul unui proces de re-
flecþie ºi încã nu existã o concluzie comunã a alia-
þilor. Din varii motive, câteodatã, unii politicieni,
militarii mai rar, fac afirmaþii care însã nu reprezintã
punctul de vedere NATO, ci punctele lor de vede-
re, de obicei nici mãcar punctele lor de vedere, ci
niºte gânduri pe care le-ar avea ei în relaþia cu
aceastã colaborare la Marea Neagrã. Toate aces-
tea, însã, nu trebuie sã ne îngrijoreze, ci trebuie sã
ne bucure cã înseamnã cã existã o preocupare rea-
lã pentru a gãsi soluþia cea mai bunã pentru Marea
Neagrã. Privim cu încredere ºi cu aºteptãri spre
ministeriala din octombrie, care va aduce primele
clarificãri”, a apreciat Iohannis.

Ministrul Apãrãrii, Mihnea Motoc: La summitul de la Varºovia,
am acoperit toate exigenþele stabilite în mandatul aprobat de CSAT

rializatã pe întreg Flancul Estic al
Alianþei, atât în nord-est (arealul bal-
tic), cât ºi la noi, în sud-est, în regiu-
nea Mãrii Negre”. “Prezenþa aliatã
avansatã în zona care este imediat
relevantã strategic pentru România
se transpune într-un dispozitiv com-
plex ºi cuprinzãtor de mãsuri, vizând
toate domeniile operaþionale: în com-
ponenta terestrã – va fi dezvoltatã o
Brigadã Multinaþionalã, constituitã
pe pilonul unei Brigãzi româneºti de
elitã, la care sunt deja angajate con-
tribuþii ºi afilieri din partea mai mul-
tor aliaþi, respectiv o Iniþiativã de In-

struire Intensificatã; componente
navale ºi aeriene, ce urmeazã a fi ma-
terializate prin decizii ale miniºtrilor
aliaþi ai Apãrãrii, în baza recomandã-
rilor concrete formulate de autoritã-
þile militare ale NATO. Dispozitivul
conceput urmeazã sã beneficieze de
funcþiunile de comandã ºi control ale
Comandamentului Diviziei Multina-
þionale Sud-Est, gãzduite de Bucu-
reºti, iniþial capabilã operaþional din
1 iulie, respectiv de planificarea alia-
tã avansatã”, a detaliat, pentru ME-
DIAFAX, ministrul Motoc.

Ministrul Apãrãrii a reamintit cã
la summit-ul de la Varºovia “s-a luat
decizia de prindere a tuturor compo-
nentelor europene ale sistemului
Aegis Ashore într-un sistem integrat
al NATO de apãrare anti-rachete ba-
listice ºi anti-aerianã, a cãrui capabi-
litate operaþionalã iniþialã a fost con-
statã cu acelaºi prilej”, precizând cã
principalul progres înregistrat în
aceastã privinþã în perioada ante-
summit a fost declararea ca operaþio-
nalã a facilitãþii de la Deveselu.

“La Varºovia am putut raporta ºi
încadrarea deplinã în grafic sub as-
pectul sarcinilor ce reveneau Româ-
niei conform Planului de creºtere a
capacitãþii operaþionale a NATO, sta-
bilit la summit-ul anterior, de la
Newport. Am operaþionalizat cele
douã structuri de comandã ºi con-
trol NATO de pe teritoriul României,

avem o contribuþie crescutã, cu per-
sonal, participare la exerciþii ºi capa-
bilitãþi pentru Forþa de Rãspuns a
NATO”, a mai spus, pentru MEDIA-
FAX, ministrul Apãrãrii.

Ministrul Motoc a remarcat fap-
tul cã importanþa strategicã a Mãrii
Negre este “explicit evidenþiatã” în
documentele finale ale summit-ului,
ceea ce semnificã cã problematica
Mãrii Negre, care era deja obiect de
evaluare politico-diplomaticã regula-
tã la NATO, a dobândit ºi valenþã
operaþionalã la nivelul Alianþei.

În ceea ce priveºte evoluþiile post-
summit, ministrul Motoc a spus cã
deciziile luate de lideri la Varºovia se
cer articulate concret, “începând
chiar de mâine”. “Deciziile de la Var-
ºovia ale liderilor se cer acum articu-
late concret, în practicã; este ceea ce
vom face începând chiar de mâine –
termenele decizionale urmãtoare sunt
foarte strânse – în strânsã legãturã
ºi cooperare cu autoritãþile militare
ale Alianþei, aºteptate sã formuleze
recomandãri în timp util, pentru ca
decizii subsecvente de implementa-
re, pe o serie de aspecte majore pri-
vind dispozitivul conturat atât în
nordul, cât ºi în sudul Flancului Es-
tic, sã poatã fi adoptate la Ministe-
riala Apãrãrii NATO din octombrie”,
a mai spus, pentru MEDIAFAX, mi-
nistrul Apãrãrii Naþionale, Mihnea
Motoc.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu a existat, ceea ce poate fi
înþeles, o deplinã unitate de pã-
reri la summitul NATO de la Var-
ºovia, deºi secretarul general al
Alianþei, norvegianul Jens Stol-
tenberg, în prezenþa lui Barack
Obama ºi a altor lideri din cele
28 de þãri membre, a afiºat uni-
tatea, solidaritatea ºi responsabi-
litatea NATO, pledând pentru
„apãrare întãritã ºi dialog con-
structiv cu Rusia”. Acelaºi Jens
Stoltenberg a mai spus cã, „deºi
nu vedem nici o ameninþare ime-
diatã vizavi de un aliat NATO”,
nu vor mai fi tolerate „acte ostile
pe flancul oriental, lãsându-se
însã porþi deschise dialogului”.
Exprimarea a fost nuanþatã. Prin
acte ostile trebuie înþelese velei-
tãþile de ingerinþã a ruºilor în þã-
rile baltice, cum se întâmplã în
Ucraina. Deplasarea a patru ba-
talioane (4.000 militari) în Esto-

nia, Letonia, Lituania ºi Polonia,
a fost consideratã o mãsurã fãrã
precedent, chiar istoricã, de la în-
cheierea rãzboiului rece, de pre-
mierul estonian Taavi Raivas.
Aºadar, în declaraþia finalã a
summitului de la Varºovia, Rusia
nu este consideratã stricto-sen-
so „o ameninþare”, pe aceastã
chestiune semanticã, privind re-
laþiile cu Moscova persistând di-
ferende între „cei 28”. Aborda-
rea geo-strategicã a þãrilor balti-
ce ºi Poloniei este cu totul alta
faþã de þãrile din bazinul medite-
ranean sau peinsula ibericã. Dacã
rolul jucat de Rusia în criza ucrai-
nianã ºi anexarea Crimeei nu a
fost calificat literalmente ca
ameninþare, dar a fost admis
diplomatic ca „atentat la ordinea
ºi regulile Europei”, comunicatul
a inversat propoziþia: NATO nu
considerã o ameninþare pentru

nici o þarã membrã, ceea ce nu
este altceva decât rezultatul unui
compromis. La 13 iulie a.c., la
Bruxelles este prevãzutã la nive-
lul ambasadelor o reuniune a Con-
siliului NATO-Rusia, un dialog în-
gheþat de doi ani, în urma crizei
ucrainiene. Preºedintele polonez
Andrzej Duda a pus piciorul în
prag precizând cã agresiunea
Rusiei contra Ucrainei a devastat
ordinea internaþionalã. Per con-
trario, Francois Hollande a subli-
niat, vineri, cã „Rusia nu este o
ameninþare ºi nici un adver-
sar”. Germania ºi Italia au dat
de asemenea semnalul, confir-
mând distanþã de linia durã, ex-
primatã dupã declanºarea crizei
ucrainiene. În replicã, Dalia Gry-
bauskaite, „doamna de fier” a
Lituaniei, a spus cã Rusia este
un stat terorist, iar Vladimir Pu-
tin încarneazã pe Hitler ºi Stalin

uniþi. La întrebarea dacã Rusia
poate fi consideratã o ameninþa-
re sau un partener, orice rãspuns
trebuie sã plece de la conceptul
de stabilitate sau instabilitate.
Dacã se are în vedere cã rezol-
varea marilor dosare, Siria, Iran
º.a.m.d., nu este posibilã fãrã
Rusia, atunci este un partener.
Dacã se are în vedere atitudinea
agresivã privind Ucraina, atunci
este o ameninþare. România?
Secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, a reiterat cã
susþine o cooperare extinsã la
Marea Neagrã pe componenta
maritimã ºi componenta aerianã.
Acestea din urmã, completate în
plan terestru de brigada multina-
þionalã NATO. La doi ani de la
summitul NATO þinut la
Newport, lângã Cardiff, în Þara
Galilor, când Jens Stoltenberg
prelua mandatul de la danezul

Anders Fogh Rasmussen, ºi sta-
bilea o nouã strategie pentru es-
tul Europei, agenda rãmâne în-
cãrcatã, adãugându-se lupta îm-
potriva statului islamic, ºi asta
pentru cã Vladimir Putin a insti-
tuit în toate domeniile o ambi-
guitate de neînþeles. David Came-
ron a reafirmat ataºamentul þãrii
sale la NATO. Viitorul summit se
va þine la Bruxelles anul viitor, la
noul cartier general. Oricum, re-
laþiile Moscovei cu Washingtonul
au reintrat în logica rãzboiului rece
– respinsã la nivel declarativ – ºi
vineri 8 iulie, SUA au anunþat ex-
pulzarea a doi diplomaþi ruºi, dupã
atacarea la Moscova de cãtre un
poliþist, a unui diplomat american,
cum a declarat John Kirby, purtã-
torul de cuvânt al diplomaþiei ame-
ricane. Moscova nu a întârziat,
fãcând acelaºi lucru cu doi diplo-
maþi americani.

Aproximativ 200 de autorizaþii
de acces trebuie sã fie ridicate de
cei care locuiesc în Centrul Vechi
al Craiovei. Potrivit autoritãþilor, în
acest numãr intrã, în primul rând,
cei care locuiesc în blocurile ºi
casele care se gãsesc în acest pe-
rimetru ºi care deþin maºini pe care
trebuie sã le parcheze în cele douã
parcãri amenajate (una
la BCR ºi alta în spatele
OCPI).

„Am început sã elibe-
rãm autorizaþiile de acces
în Centrul Vechi. Este o
procedurã care va mai
dura, fiindcã oamenii tre-
buie sã vinã ºi sã facã
mai întâi dovada cã sunt
riverani, adicã locuiesc
în aceastã zonã a oraºu-
lui. Autorizaþiile de acces
au o valabilitate de un an,
care este inscripþionatã
chiar pe fiecare act în
parte, ºi nu sunt transmisibile”, a
spus viceprimarul Mihai Genoiu.

Dovada cã locuiesc în Centrul
Vechi o reprezintã actul de identi-
tate care trebuie sã aibã aceeaºi
adresã de domiciliu ca ºi cea în-
scrisã în actul de proprietate asu-
pra apartamentului sau al casei.
Pentru cã accesul se oferã pe ma-
ºinã, proprietarul trebuie sã prezinte
ºi certificatul de înmatriculare al
autoturismului.
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Primãria Craiova a început sã elibereze
autorizaþii de acces auto persoanelor
care locuiesc în Centrul Vechi, dar ºi co-
mercianþilor interesaþi. La sfârºitul lu-

nii septembrie, când aceastã operaþiune
va lua sfârºit, barierele care dirijeazã tra-
ficul rutier se vor închide la toate cele
ºase intrãri în zona istoricã a oraºului.

Comercianþii autorizaþi intrã
între orele 4 ºi 8.30 dimineaþa
În Centrul Vechi, au acces ºi

comercianþii care trebuie sã-ºi
aprovizioneze cu marfã magazine-
le ºi terasele. Potrivit regulamen-
tului, ºi aceºtia trebuie sã îºi ridice
autorizaþia de acces.

„ªi comercianþii sunt aºteptaþi
sã îºi ridice autorizaþiile de acces
în zona veche, iar ceea ce este
important de reþinut în cazul lor este
cã sunt obligaþi sã aibã autorizaþie
pentru fiecare maºinã în parte.
Dacã fac aprovizionarea cu mai
multe maºini, atunci trebuie sã le
autorizeze pe toate”, a mai spus
Mihail Genoiu.

Dacã riveranii pot sã intre în
zona istoricã la orice orã, comer-

cianþii au totuºi niºte reguli impu-
se, printre care ºi un program strict
de aprovizionare. Ei trebuie sã ali-
menteze cu marfã numai între orele
4 ºi 8.30 dimineaþa, când se face
ºi salubrizarea Centrului Vechi.

De asemenea, vehiculele nu tre-
buie sã aibã un gabarit mai mare
de 3,5 tone, pentru a nu distruge

granitul, ºi este obligato-
riu sã circule cu o vitezã
maximã de 5 kilometri pe
orã, zona fiind integral pie-
tonalã. Pentru a nu încur-
ca traficul, regulamentul
spune cã ºoferii trebuie sã
încerce pe cât posibil sã
foloseascã rutele cele mai
scurte.

Telecomenzile
se cumpãrã

direct de la furnizor
Dupã ce primesc auto-

rizaþia de acces, fiecare persoanã
poate sã îºi ridice ºi telecomanda
cu care va acþiona barierele care
închid cele ºase intrã ºi ieºiri. Po-
trivit viceprimarului Craiovei, aces-
te telecomenzi nu sunt eliberate de
municipalitate, ci direct de la fur-
nizor, care a început deja sã le punã
la dispoziþie.

„Telecomenzile sunt obligatorii,
fiindcã nu se poate intra decât cu
acestea. Nu le elibereazã Primãria,
ci direct furnizorul. Atunci când vin

sã le fie eliberatã autorizaþia, fieca-
re persoanã este ghidatã unde tre-
buie sã meargã pentru a le procu-
ra”, a mai spus Mihai Genoiu.

Important de ºtiut este faptul cã
telecomenzile se elibereazã contra-
cost, banii fiind plãtiþi furnizorului de
fiecare solicitant. Regulamentul de
acces spune cã riveranii, pe lângã
acest cost al telecomenzii, suportã
ºi o taxã de 40 de lei pe an care pre-

supune asigurarea unui loc în par-
care. Se specificã însã faptul cã au-
torizaþia se elibereazã numai „în li-
mita existenþei spaþiilor de parcare”.

Toatã aceastã operaþiune ar
urma sã fie încheiatã la sfârºitul
lunii septembrie, când barierele se
vor închide ºi se va putea intra
numai cu autorizaþie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii din cadrul formaþiu-
nilor de ordine publicã, rutierã,
investigaþii criminale, luptãtori de
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Sâmbãtã, în jurul orei 23.30, lucrãtori ai
Posturilor de Poliþie Gighera ºi Gângiova l-
au depistat pe F. ªtefãniþã, în vârstã de 22
de ani, din comuna Gângiova, în timp ce
conducea un autoturism având autorizaþia
de circulaþie provizorie expiratã din data de
5 iulie a.c. Celui în cauzã i s-a întocmit do-
sar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de
conducere a unui autoturism neînmatriculat
pe drumurile publice.

Tot sâmbãtã, în jurul orei 22.00, lucrã-
tori ai Poliþiei oraº Bechet ºi Postului de Po-

Sâmbãtã seara, în jurul orei 22.45, lu-
crãtori din cadrul Poliþiei oraº Dãbuleni
aflaþi în executarea serviciului de patrulare
au depistat un bãrbat în vârstã de 38 de
ani, din localitate, în timp ce conducea un
autoturism, pe DJ 542 – în localitatea Dã-
buleni, având o concentraþie de 0.84 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Acesta  a fost
condus la Spitalul orãºenesc Dãbuleni, unde
i-au fost recoltate probe biologice în vede-
rea stabilirii alcoolemiei, în cauzã poliþiºtii
întocmind dosar penal.

Aceeaºi searã, un alt ºofer cu probleme.
La ora 23.15, poliþiºti din cadrul Secþiei 8
Poliþie Ruralã Rast l-au depistat în trafic pe
M. Laurenþiu, din comuna Ne-
goi, Dolj, conducând un auto-
turism având o concentraþie de
0,81 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Cel în cauzã a fost con-
dus la Spitalul Bãileºti, unde i-
au fost recoltate probe biolo-
gice, totodatã în cauzã fiind în-
tocmit dosar penal.

În aceeaºi noapte, la ora
1.30, lucrãtori ai Secþiei 6 Po-
liþie Ruralã Giubega ºi ai
Postului de Poliþie Galicea
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Mare, aflaþi în serviciul de patrulare, l-au
depistat pe T. Bogdan (21 de ani), din lo-
calitate în timp ce conducea un autotu-
rism având o concentraþie de 0,51 mg./l
alcool pur în aerul expirat. ªoferul a fost
condus la Spitalul Bãileºti, unde i-au fost
recoltate probe biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei, iar din cercetãri s-a sta-
bilit cã B. Doru (27 de ani), din Galicea
Mare, deþinãtorul autoturismului, este cel
care i l-a încredinþat lui tânãrului de 21 de
ani pentru a-l conduce, deºi cunoºtea cã
acesta consumase bãuturi alcoolice. În ca-
uzã a fost întocmit dosar penal în confor-
mitate cu prevederile legale.

liþie Sadova l-au depistat, pe strada „Gân-
giovei” din satul Piscu Sadovei, pe M. Ga-
briel, în vârstã de 18 ani, din localitate, în
timp ce conducea un autoturism fãrã a po-
seda permis de conducere pentru nicio ca-
tegorie de autovehicule. Autoturismul i-a fost
încredinþat pentru a fi condus pe drumurile
publice de tatãl sãu, în vârstã de 45 de ani,
deºi cunoºtea faptul cã nu poseda permis.
Pe numele celor doi doljeni a fost întocmit
dosar penal ºi se continuã cercetãrile în con-
formitate cu prevederile legale.

În aceeaºi zi, poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier
Craiova aflaþi în serviciul
de supraveghere ºi control
al traficului, pe bulevardul
„Dacia” din Craiova, l-au
depistat pe P. Alexandru,
19 ani, din comuna Arge-
toaia, Dolj, în timp ce con-
ducea un autoturism ne-
înmatriculat ºi având nu-
mãr fals de înmatriculare.
Poliþiºtii îl cerceteazã
acum pe doljean, în cau-
zã fiind întocmit dosar de
cercetare penalã.

În noaptea de sâmbãtã spre duminicã poliþiºtii
craioveni au desfãºurat o razie pe strãzile municipiu-
lui. Acþiunea a fost organizatã ºi executatã pentru
prevenirea ºi combaterea abaterilor la regimul
circulaþiei rutiere ºi a faptelor antisociale.

la acþiuni speciale ºi jandarmi au
verificat în trafic peste 300 de
autovehicule, fiind legitimate

aproximativ 400 de persoane.
În cadrul acþiunii au fost con-

statate patru fapte de naturã pe-
nalã, situaþii în care au fost în-
tocmite dosare penale în confor-
mitate cu prevederile legale. Po-
liþiºtii craioveni au constatat ºi
aplicat 71de sancþiuni contraven-
þionale de peste 17.500 lei. De
asemenea, în mai multe cazuri au
fost reþinute permise de condu-
cere în vederea suspendãrii.

Cu ocazia raziei a fost depistat
N. Ion (26 de ani), din Craiova,
în timp ce conducea, pe Calea
Bucureºti, un autoturism având
permisul de conducere suspen-
dat. În cauzã a fost întocmit do-
sar penal.

Tot în cadrul raziei de  sâm-
bãtã noapte a fost depistatã F.
Georgiana, 27 de ani, din Craio-
va în timp ce conducea, pe stra-
da „Mihail Kogãlniceanu” din
municipiu, un autoturism având
o concentraþie alcoolicã de 0,42
mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauzã s-a întocmit dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de conducere a unui auto-
turism pe drumurile publice sub
influenþa bãuturilor alcoolice.
Zeci de poliþiºti în acþiune

ªi în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, zeci de poliþiºti rutieri
ºi de la formaþiunile de ordine
publicã ºi investigaþii criminale
s-au aflat pe strãzile Craiovei, în
cadrul unei acþiuni preventive
pentru creºterea gradului de si-
guranþã rutierã. Acþiunea a be-
neficiat ºi de sprijinul luptãtori-
lor din cadrul Serviciului de Ac-
þiuni Speciale, totodatã urmãrin-
du-se ºi prevenirea faptelor an-
tisociale.

Poliþiºtii craioveni, în doar câ-
teva ore, au verificat aproape

200 de autovehicule, iar în urma
neregulilor constatate au fost
aplicate 83 de sancþiuni contra-
venþionale, în valoare de peste
31.200 lei.

De asemenea, poliþiºtii au re-
þinut în vederea suspendãri drep-
tului de a conduce, patru permi-
se de conducere, din care trei
pentru conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice. În cadrul ac-

þiunii au fost retrase patru certi-
ficate de înmatriculare.

În cadrul raziei au fost consta-
tate ºi trei fapte de naturã penalã,
astfel fiind întocmite acte premer-
gãtoare începerii urmãririi penale
pentru comiterea infracþiunilor de
conducere fãrã permis, conduce-
re sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice ºi portul fãrã drept sau folo-
sirea de obiecte periculoase.
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“Marþi va fi grevã în toatã þara,
cu întreruperea activitãþii pe du-
rata întregului program de lucru.
Vor participa sindicatele ºi sala-
riaþii care au aderat la formele de
protest iniþiate de Federaþia Naþi-
onalã a Sindicatelor din Adminis-
traþie. În data de 19 iulie, urmea-
zã grevã generalã pe termen neli-
mitat. În Capitalã, vor participa la
formele de protest Primãria Ge-
neralã ºi Primãria Sectorului 3”,
a declarat pentru MEDIAFAX
Bogdan ªchiop, secretar general
al FNSA.

Reprezentanþii Federaþiei Naþi-
onale a Sindicatelor din Adminis-
traþie au avut sâmbãtã negocieri
referitoare la drepturile salariale cu
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Sindicaliºtii din administraþia publicã localã anunþã cã mâine vor
face grevã pe parcursul întregii zile dupã ce negocierile cu Ministe-

rul Muncii privind creºterea salariilor au eºuat.

Ministerul Muncii, discuþii în
urma cãrora sindicaliºtii susþin cã
nu s-a ajuns la un consens. Sin-
dicaliºtii susþin cã salariaþii din ad-
ministraþia publicã localã din Ro-
mânia reprezintã cea mai slab plã-
titã ºi discriminatã categorie de
salariaþi din sistemul bugetar, ma-
joritatea având venituri salariale
brute apropiate ca valoare sau
egale cu salariu minim brut pe
economie (1.250 de lei pe lunã).

“Sâmbãtã la ora 15.00 au în-
ceput discuþiile la Ministerul
Muncii. Acestea s-au încheiat la
ora 22.30. Pânã în jurul orei
21.00 am avut redactat un acord
asupra cãruia am convenit pe
marginea revendicãrilor noastre

cu termene clare de soluþionare.
A ajuns înapoi în altã formã, în
sensul cã toate termenele de so-
luþionare a revendicãrilor noas-
tre, datele concrete ºi alte aspecte
au fost excluse din acest acord,
varianta finalã conþinând doar o
propunere prin care Guvernul se
angaja sã formeze încã un grup
de lucru care sã analizeze posi-
bilitatea discutãrii ºi revendicãri-
lor noastre, ceea ce este inaccep-
tabil. De la 15.00 la 21.00 am
convenit asupra unui lucru, iar
într-o orã ºi jumãtate s-a schim-
bat totul. Nu avem nicio explica-
þie de ce s-a întâmplat lucrul ãsta,
mai ales cã împreunã cu minis-
trul Muncii l-am formulat. La fi-

nal a venit altã formã dupã ce
cãzusem de acord”, a mai preci-
zat Florin ªchiop.

La data de 5 iulie, sindicaliºtii
din administraþia publicã au intrat
în grevã timp de o orã. Aceºtia
cer majorarea salariilor de bazã ale
funcþionarilor publici ºi ale per-
sonalului din administraþia publi-
cã localã cu 25% ºi acordarea

normei de hranã pentru toþi sala-
riaþii din administraþia publicã lo-
calã, acolo unde resursele buge-
tare permit acest lucru, eliminân-
du-se astfel discriminãrile dintre
salariaþii care primesc ºi cei care
nu-l primesc. Totodatã, solicitã ca
salariaþii din administraþia publicã
localã sã beneficieze de vouchere
de vacanþã. (Mediafax)

În clasamentul mondial Doing
Business, în care sunt incluse 189
de þãri. România ocupã locul 45 la
uºurinþa de a demara o afacere ºi
poziþia 64 la înregistrarea proprie-
tãþii, dar stã mult mai prost obþine-
rea autorizaþiei de construcþie (105)
ºi conectarea la reþeaua electricã
(133). De asemenea, þara noastrã

România, locul 55 în clasamentul global privind
uºurinþa cu care o companie îºi poate plãti taxele

România se aflã pe locul 55 din 189 în
clasamentul global privind uºurinþa cu care
o companie îºi poate plãti taxele, în con-
diþiile în care o firmã medie are de fãcut

14 plãþi de taxe anual, faþã de o medie re-
gionalã de mai puþin de zece plãþi, potri-
vit unui document elaborat de Ministerul
Economiei.

se aflã pe locul 7 la obþinerea unui
credit, 57 din punct de vedere al
protecþiei investitorilor, 55 uºurinþa
de a plãti taxele, 34 la aplicarea con-
tractelor ºi 46 la intrarea în proce-
dura de insolvenþã. În document se
precizeazã cã România se aflã pe
primul loc între 189 de state la co-
merþ exterior, din punct de vedere

al taxelor vamale ºi al timpului pe-
trecut la frontierã.

În prezent, costul birocratic pen-
tru cetãþeni este de 3 miliarde de euro.
Studiile identificã o povarã adminis-
trativã pentru mediul de afaceri de
aproximativ 3 miliarde de euro, re-
prezentând peste 2% din PIB.

Proiectul „România competitivã”,
elaborat de Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Mediului de Afaceri,
este un document-strategie al Gu-
vernului care prevede organizarea a
16 sesiuni consultative, prima fiind

legatã de debirocratizare, pe baza a
90 de mãsuri economice ce pot con-
tribui la definirea unei dezvoltãri sus-
tenabile pânã în 2020. Sesiunile, or-
ganizate în perioada 12 iulie-15 sep-
tembrie, sunt conduse de Vasile Iuga,
senior adviser PwC.

Pe zona de debirocratizare, prin-
tre mãsurile propuse se numãrã dez-
voltarea serviciilor de guvernare elec-
tronicã ºi consolidarea unui ghiºeu
unic online pentru relaþia dintre per-
soanele fizice ºi juridice cu instituþii-
le statului, crearea unei infrastruc-

turi de tip cloud pentru administra-
þia publicã, interconectarea bazelor
de date ale instituþiilor publice, redu-
cerea costurilor impuse oamenilor de
afaceri ºi IMM-urilor prin taxe ad-
ministrative, precum cele pentru ob-
þinerea unei autorizaþii. De asemenea,
proiectul are în vedere reducerea bi-
rocraþiei pentru mediul de afaceri, in-
clusiv prin solicitãrile primite pe plat-
forma www.maisimplu.gov.ro. Res-
ponsabili pentru aplicarea acestor
mãsuri sunt ministerele ºi alte auto-
ritãþi/instituþii publice. (Mediafax)

Guvernul a aprobat alocarea a 201,423
milioane lei pentru efectuarea unor lucrãri
de refacere a infrastructurii locale afectate
de precipitaþiile din perioada mai-iunie 2016.
Sumele se alocã, din Fondul de intervenþie
la dispoziþia Guvernului, cãtre bugetele lo-
cale ale unor unitãþi administrativ-teritoriale
din 26 de judeþe: Alba – 0,136 milioane lei,
Bacãu – 12,19 milioane lei, Bihor – 1,98
milioane lei, Bistriþa-Nãsãud – 6,85 milioane

Din Fondul de intervenþie,

Guvernul a alocat judeþului Dolj 0,642 milioane de lei
lei,  Botoºani – 4 milioane lei,
Braºov – 4,03 milioane lei,
Buzãu – 10,3 milioane lei,
Caraº-Severin – 0,793 mili-
oane lei, Cluj – 6,75 milioane
lei, Constanþa – 0,128 mili-
oane lei, Dâmboviþa – 2,15
milioane lei, Dolj – 0,642
milioane lei, Galaþi – 0,205
milioane lei, Gorj – 9,58 mi-
lioane lei, Harghita – 10,66
milioane lei, Hunedoara –
18,49 milioane lei, Mehedinþi
– 1,96 milioane lei, Neamþ –
11,03 milioane lei, Olt – 0,059
milioane lei, Prahova – 8,93

milioane lei, Sãlaj – 1,03 milioane lei, Sibiu –
3,15 milioane lei, Suceava – 29,69 milioane
lei, Vaslui – 3,37 milioane lei, Vâlcea – 39
milioane lei ºi Vrancea – 14,37 milioane lei.
Pagubele au fost estimate în baza evaluãri-
lor fãcute de cãtre autoritãþile administraþiei
publice locale, Inspectoratele pentru Situaþii
de urgenþã ºi de cãtre Instituþiile Prefectului
din judeþele afectate.

MARGA BULUGEAN

Comisia Europeanã ºi Fondul Euro-
pean de Investiþii (FEI) au lansat o facili-
tate de garantare în valoare de 121 de
milioane de euro pentru a sprijini IMM-
urile din sectoarele cultural ºi creativ. Se
aºteaptã ca aceastã schemã sã genereze,
în urmãtorii ºase ani, împrumuturi
bancare în valoare de peste 600 de
milioane de euro. Graþie iniþiativei, FEI
va putea oferi gratuit garanþii ºi contra-
garanþii intermediarilor financiari, astfel

încât aceºtia sã poatã furniza mai
multe credite antreprenorilor din
sectoarele vizate. Bãncile comerciale
ºi de retail, cele de promovare ºi alþi
intermediari financiari vor putea
sprijini peste 10.000 de IMM-uri din
domenii precum: audiovizual (inclu-
siv filme, televiziune, animaþie, jocuri
video ºi multimedia), festivaluri,
muzicã, literaturã, arhitecturã,
arhive, biblioteci ºi muzee, artizanat
artistic, patrimoniu cultural, design,
arta spectacolului, editare, radio ºi
arte vizuale. Iniþiativa se înscrie în

eforturile Comisiei de a sprijini investiþii-
le ºi de a asigura o utilizare mai inteligen-
tã a resurselor financiare noi ºi existente,
obiectiv al Planului de investiþii pentru
Europa. Ea completeazã totodatã activi-
tatea desfãºuratã în cadrul Strategiei
pentru piaþa unicã digitalã, cu scopul de
a crea mediul adecvat pentru ca sectoa-
rele cultural ºi creativ, în special IMM-
urile, sã prospere în era digitalã.

MARGA BULUGEAN
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Unitãþile din industria agroa-
limentarã controlate desfãºoarã
activitãþi pe domenii de activita-
te diverse, precum fabricarea
produselor de morãrit, a pâinii
ºi produselor de patiserie, a al-
tor produse alimentare, a bãu-
turilor rãcoritoare ºi alcoolice
precum ºi unitãþi de depozitare
– alimentare, seminþe, legume
fructe.

Controlul unitãþilor a vizat, în
principal, aspecte privind calita-
tea spaþiilor în care produsele ali-
mentare sunt manipulate, prelu-
crate precum ºi cele de depozi-
tare a materiilor prime ºi produ-
selor finite, controlul dãunãto-
rilor, evidenþa documentelor ºi
a informaþiilor privind sistemul
HACCP, condiþiile de igienã ºi de
funcþionare a unitãþii.

Amenzi totale de
aproape 2 miliarde
de lei vechi

În luna iunie a acestui an au
fost efectuate  8.545 de con-
troale, în urma cãrora au fost
aplicate 112 avertismente ºi 131
de amenzi contravenþionale în
valoare de 191.700 de lei. Prin-
tre neconformitãþile constatate
ºi sancþionate au fost cele res-
pectarea regulilor de igienã (de-
pozitare, substanþe dezinfectan-
te, pereþi, paviment, spaþii, echi-
pamente, contract ºi  proces
verbal DDD, ustensile, utilaje,
autocontrol, manipulare, frigi-
der, sursã apã caldã, grup sani-
tar, chiuvetã, corpuri iluminat,
vestiar, recipienþi, uºi, canaliza-
re); cele privind documentarea
ºi implementarea procedurilor
bazate pe principiile HACCP
(monitorizare, documentaþie
HACCP, proceduri). Nu au lip-
sit neconformitãþi legate de pro-
duse (etichetare, buletine ana-
lizã, ambalare, neconforme,
compatibilitãþi) ºi de documen-
tare (documente, trasabilitate)
neconformitãþi privind persona-
lul (examene medicale, curs
igienã, fiºe aptitudini, echipa-

În cursul lunii iunie 2016, Direcþiile
judeþene sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor au desfãºurat
activitãþi de control în unitãþile din in-
dustria agroalimentarã. Doljul este

menþionat cu cea mai mare valoare a
amenzilor – 23.000 de lei – pentru eti-
chetare necorespunzãtoare, lipsã do-
cument de înregistrare sanitarã vete-
rinarã ºi pentru siguranþa alimentelor.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ment protecþie), dar ºi cele pri-
vitoare la înregistrare sanitarã
veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor, comercializare,
compatibilitãþi, neanunþarea în-
ceperii activitãþii.

Nereguli cu toptanul
Pentru neconformitãþile con-

statate au fost acordate amenzi
în mai multe judeþe, printre care:
Alba, 600 lei – depozitare mate-
rii prime în condiþii necorespun-
zãtoare; Arad, 6.000 lei – neasi-
gurarea trasabilitãþii produselor
alimentare; Argeº, 1.800 lei –
materiile auxiliare nu sunt depo-
zitate în totalitate pe rafturi ºi
paleþi, ustensile ºi utilaje neigie-
nizate, spaþiu de producþie igie-
nizat insuficient; Bacãu, 5.200
lei – etichetarea necorespunzã-
toare a produselor alimentare,
nerespectarea condiþiilor de de-
pozitare a produselor alimenta-
re, neîntreþinerea spaþiilor de
depozitare ºi a instalaþiilor;

Bistriþa-Nãsãud, 10.800 lei – fri-
gider nefuncþional, aparaturã
mãsurã ºi control, lipsã analize
medicale, program autocontrol,
dezinfectanþi, lipsã înregistrare
sanitarã veterinarã ºi pentru si-
guranþa alimentelor, lipsã mijloa-
ce de spãlare ºi dezinfectare
mâini, lipsã înregistrare parame-
tru temperaturã, pereþi neigieni-
zaþi, spaþiu curãþare legume ne-
conform, lipsã recipient colec-
tare deºeuri, stare sãnãtate nea-
testatã, spaþii neidentificate,
echipament de protecþie incom-
plet, nu sunt respectate criterii-
le de compatibilitate la depozi-
tarea produselor alimentare;

Au mai fost aplicate amenzi
usturãtoare ºi în Botoºani, 6.800
lei – desfãºurare activitate în
spaþii neaprobate; Brãila, 2.600
lei – funcþionare fãrã document
de înregistrare sanitarã veterina-
rã ºi pentru siguranþa alimente-
lor, etichetare necorespunzãtoa-
re; Bucureºti, 7.200 lei – neres-
pectarea normelor sanitare ve-
terinare privind depozitarea pro-
duselor al imentare;  Buzãu,
9.800 lei – nerespectarea con-
diþiilor de depozitare, ustensile
neigienizate, echipament de lu-
cru personal incomplet, agregat
defect la camera frig, neîntreþi-
nere spaþii, lipsã spaþii, depozi-
tare necorespunzãtoare, neanun-
þarea începerii activitãþii, neres-
pectarea criteriilor de compati-
bilitate la depozitare.

Amenzi în Dolj,
mai mari decât
în tot Bucureºtiul

În top 3 sunt judeþele Dolj,
cu 23.000 lei – etichetare ne-

corespunzãtoare, lipsã docu-
ment de înregistrare sanitarã
veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor; Mureº – cu 20.600
lei pentru igienã necorespunzã-
toare, depozitare necorespun-
zãtoare, manipulare necores-
punzãtoare, lipsã probe alimen-
te, frigider defect, ºi Sibiu – cu
13.600 lei, pentru ambalare, eti-
chetare, depozitare, igienã ne-
corespunzãtoare.

 „Activitãþile de control în
unitãþile din industria agroali-
mentarã doljene sunt foarte im-
portante ºi le tratãm cu cea mai
mare seriozitate. Luna trecutã
am desfãºurat acþiuni specifice
în acest. ªi, nu vorbim doar de
un cuantum mai  r id icat  a l
amenzilor, ci ºi de confiscãri de
alimente. Acestea nu mai înde-
plineau cerinþele legale pentru a
fi comercializate. Punem sãnã-
tatea consumatorului pe primul
plan ºi iatã cã, la o verificare
riguroasã, ca de altfel ºi la cele
precedente, agenþii economici

nu înþeleg cã normativul sani-
tar-veterinar trebuie respectat
cu stricteþe”, ne-a precizat dr.
Andrei Butaru, director exe-
cutiv al Direcþiei Sanitare Vete-
rinare ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj.

Nici judeþele vecine
nu o duc mai bine

În judeþele vecine situaþia a
fost mai puþin impresionantã, în
privinþa cuantumului amenzilor.
Astfe l ,  în  Ol t  s -au apl icat
amenzi în valoare de 2.000 lei,
pentru depozitare necorespun-
zãtoare a produselor alimenta-
re. În Gorj, amenzile au urcat
la un total de 9.400 lei. aici,
medicii sanitari-veterinari au
gãsit nereguli, cât sã se scrie
un tratat de abateri la siguranþa
alimentarã. „Nu este amenajat
un vestiar, nu existã sursã de
apã ºi nici fosã septicã, nu exis-
tã contract DDD, produsele ali-
mentare nu sunt depozitate sec-
torizat, expunerea unor produ-
se alimentare fãrã elemente de
identificare, depozitarea nesec-
torizatã a produselor refrigera-
te, unitãþile nu sunt înregistrate
sanitar-veterinar ºi pentru sigu-
ranþa alimentelor, mobilierul ºi
aparatura frigorificã sunt nei-
gienizate, vitrina frigorificã pre-
zintã zone exfoliate, degradate,
spaþiile, pavimentul sunt neigie-
nizate, deºeuri ºi ambalaje de-
pozitate în spaþiul de comercia-
lizare, lipsã recipient precolec-
tare deºeuri (cutie de carton),
nu existã grafice de monitoriza-
re a temperaturii, nu existã fiºe
de aptitudini ºi nici documente
DDD, manipuleazã alimente fãrã
echipament de protecþie sanita-
rã, depozitarea direct pe pavi-
ment, neîntreþinerea corespun-
zãtoare a spaþiilor, mobilierului
ºi echipamentelor de lucru, per-
sonalul nu deþine echipament
complet de protecþie, nu deþine
fiºe de aptitudine, deºeurile me-
najere nu se colecteazã în mod
corespunzãtor”, se precizeazã
într-un comunicat al ANSVSA.
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Comisarul european pentru mi-
graþie, afaceri interne ºi cetãþe-
nie Dimitris Avramopoulos a de-
clarat cã numãrul refugiaþilor ce
ajung în Grecia s-a redus. În acest
caz, accentul trebuie pus acum pe
creºterea ºi accelerarea numãru-
lui de transferuri. „Dar nu trebuie
sã uitãm Italia, unde are loc o
creºtere sezonierã a numãrului de
sosiri. Este o obligaþie umanitarã.
În acelaºi timp, le mulþumesc sta-
telor membre pentru eforturile din
ultimele luni de a reloca refugiaþii
sirieni din Turcia. Obþinerea de
progrese în contracararea trafi-
canþilor va fi durabilã doar dacã
sunt deschise, în mod real, cana-
le sigure ºi legale pentru solicitan-
þii de azil...”, a subliniat Dimitris
Avramopoulos.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Rãzboiul rece (cine îºi mai aduce aminte
cã sintagma dateazã din 1947 propusã de
americanii Bernard Baruch ºi Walter Lip-
mann ca prealabilã condiþie de conservare
a unei posibile confruntãri militaro-nuclea-
re între cele douã blocuri constituite dupã
devastatorul Rãzboi Mondial?) nu doar cã
n-a luat sfârºit, la începutul ultimului dece-
niu al trecutului secol, ci a continuat ºi s-a
redefinit pe coordonate numai în aparenþã
„noi”, în fapt, nu substanþial diferite de cele
anterioare. Mai mult decât atât, nu lipsesc
voci, mai mult ori mai puþin autorizate, în
lume ºi chiar la noi care, departe de a-i cânta
prohodul, îi exaltã resurecþia.

Despre o aiuritoare declaraþie de acest
gen aparþinând analistului „oracular” de pe
la Oradea, Cozmin Guºe, am scris nu de-
mult. Pentru el, nu ºtiu ce angajament al
SUA militar pentru noi ar atesta tocmai re-
întoarcerea zisului „rãzboi rece” în care ne-
am regãsi…fericiþi.

Cã lucrurile nu stau deloc aºa s-a putut
constata zilele trecute la reuniunea NATO
de la Varºovia. ªi nu neapãrat fiindcã Ro-
mânia, lãsatã ca de obicei pe margine, n-a
primit mai mult decât niºte resturi din lãu-
datul, în ultimii zece ani, pact Bucureºti-
Washington, ci mai ales datoritã ambigui-
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tãþilor decizionale ce-au desenat poziþii, pe
alocuri, antagoniste.

S-a vorbit de retractilitatea francezã faþã
de diabolizarea Rusiei, lãsând pe dinafarã
reticenþele Germaniei d-nei Merkel în pri-
vinþa strategiei „Mãrii Negre” ºi s-a ignorat
cu totul rolul activ, de remodelare a Alian-
þelor (NATO ca ºi UE), pe care ºi l-a asu-
mat premierul Matteo Renzi, reuºind, po-
trivit unor agregaþii ale presei europene, sã-
ºi asocieze Roma Berlinului ºi Parisului în
cadrul unui triumvirat cu razã lungã de ac-
þiune în destinul comunitar al Europei.

Vorbind despre rãzboi, el n-a lipsit ºi nu
lipseºte din lumea contemporanã, cum de
altfel nu prea a cunoscut, dupã anii Cinci-
zeci, decât cel mult scurte intervale, mai
curând de scrutare ºi de reaºezare de pozi-
þii decât de pace propriu-zisã. Cã a fost
vorba de Coreea ori de Vietnam, istoria a
tranºat ceea ce era de tranºat, lãsând însã
alte pãrþi conflictuale (prin locuri ceva mai
izolate, ca sã nu mai vorbim de America
Latinã ori de cea Centralã) încã în stare de
„ºantier istoriografic”.

Iatã însã cã, începând chiar cu decreta-
rea sfârºitului rãzboiului rece, conflictele
s-au reaprins, în forme ºi în locuri diferite
ca ºi raþiunile care le-au declanºat. ªi nu

sunt puþini analiºtii ºi politologii care con-
statã cã, de la primul rãzboi în Golf, din
1990, trecând prin atentatul din 11 septem-
brie 2001 ºi pânã azi, SUA se aflã, în toþi
aceºti 26 de ani, într-o serie de rãzboaie
neîntrerupte: rãzboaie tradiþionale cu armatã
pe teren, ca în Afganistan ºi de douã ori în
Irak, rãzboaie de poziþionare ºi control în
Oceanul Indian, rãzboaie secrete, precum
cele din fostul bloc sovietic, rãzboaie de
sprijin ca în Siria ºi în Africa ºi operaþiuni
speciale precum cele din Libia ori cele în
numele luptei contra Terorismului.

Aºadar, aproape trei decenii în care maºi-
na militarã a USA a pus în joc numere incre-
dibile ºi volume de oameni, de arme, de cer-
cetãri tehnologice ºi de bani. Dimensiunea
lor realã e departe de a fi cunoscutã, însã
cel puþin datele publice furnizate sunt deja
ameþitoare. În anul fiscal 2016, ca sã ne
oprim la câteva exemple, Armata USA e com-
pusã din 475 mii soldaþi, Garda Naþionalã
numãrã 342 mii unitãþi. Cu toate acestea,
ºeful Statului major al armatei, generalul
Raymond Odierno, declara anul trecut cã „O
armatã compusã din 980 de mii (un milion
de fapt, n.ns.) nu va putea satisface toate
obiectivele DFG (Defense Strategie Guidan-
ce) ºi nu va fi în stare sã rãspundã multiple-

lor provocãri pentru protecþia intereselor
naþionale”. El intervenea în urma unei redu-
ceri de 7 procente a bugetului Apãrãrii pro-
pus atunci care presupunea disponibilizarea
unui numãr de cca 60 mii de oameni.

Un buget ce depãºeºte, în realitate, cifre
de trilioane de dolari, dar nu se insistã asu-
pra imenselor pierderi de vieþi omeneºti (se
avanseazã cifra de 1,300.000 de victime
numai în teatrele de rãzboi din Orientul Mij-
lociu), însã sociologi ºi critici ai acestei po-
litici insistã , de o vreme, asupra consecin-
þelor nefaste induse în þesutul social al Þãrii.

Dincolo de victimele propriu-zise, sute
de mii sunt americani scoºi din destinul unei
existenþe normale, iar concluzia, realã ºi tra-
gicã deopotrivã, este cã SUA s-au schim-
bat în aceºti ultimi treizeci de ani de o ma-
nierã alarmantã ºi aproape exclusiv ca ur-
mare a unei stãri beligerante, un ºir de rãz-
boaie nu toate ºi nu de fiecare datã dublate
de o legitimitate credibilã.

E o stare difuzã în rândul populaþiei ºi
tocmai de aceea riscul omologãrii unui Sal-
vator (un fals profet, ca atâþia alþii în lunga
istorie a speciei noastre), care ar putea sã
fie taman „aventurierul” Trump, e o pre-
dicþie mai înfiorãtoare decât pare. ªi decât
se spune.

Numãrul refugiaþilor care ajung în Grecia s-a redus

Recomandarea menþionatã stabileºte mãsurile concrete ce trebuie
luate de Grecia pentru a reveni în sistemul Dublin, acordând priorita-
te urmãtoarelor:

· înfiinþarea unor centre de primire deschise corespunzãtoare, atât
permanente, cât ºi temporare, ºi asigurarea unor condiþii de primire
adecvate în aceste centre, cum ar fi asigurarea accesului minorilor la
educaþie;

· asigurarea unui acces real la procedura de azil, Inclusiv dotarea cu
personalul necesar, ºi organizat în mod adecvat, a serviciului elen de azil;

· instituirea neîntârziatã a noii autoritãþi de apel ºi dotarea acesteia
cu personalul adecvat pentru tratarea tuturor cãilor de atac introduse
în prezent ºi în viitor;

· asigurarea accesului efectiv la asistenþã juridicã gratuitã;
· instituirea unor structuri pentru solicitanþii vulnerabili, cum ar

fi minorii neînsoþiþi, inclusiv a unei proceduri de tutelã adecvate pen-
tru aceºtia din urmã.

Comisia Europeanã a adoptat ºi publicat douã
rapoarte ºi o recomandare privind gestionarea
crizei refugiaþilor. Astfel, raportul intermediar
privind punerea în practicã a mecanismelor de
relocare ºi transfer aratã cã, deºi s-au înregis-
trat progrese, acestea sunt în continuare lente.

Al doilea raport privind implementarea Decla-
raþiei UE-Turcia subliniazã atât rezultatele con-
crete, cât ºi fragilitatea progreselor. Iar reco-
mandarea, a doua de acest gen, identificã mã-
surile necesare pentru reluarea transferurilor
cãtre Grecia potrivit Regulamentului Dublin.

Raportul privind punerea în
practicã a Declaraþiei UE-Turcia

Potrivit raportului privind relo-
carea ºi transferul, pânã luna tre-
cutã, 7.272 de persoane au fost re-
locate, în principal din Turcia, Li-
ban ºi Iordania, în 19 þãri europe-
ne (15 state membre UE ºi Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia ºi El-
veþia). În ce priveºte transferurile,
numãrul lor ajunsese, la data de 14
iunie, la 2.280 de persoane (1.503
din Grecia ºi 777 din Italia. Rapor-
tul privind punerea în practicã a
Declaraþiei UE-Turcia include re-
zultatele concrete obþinute, ºi anu-
me: scãderea considerabilã a nu-
mãrului de treceri neregulamenta-
re, returnarea migranþilor neregu-
lamentari din Grecia în Turcia, fo-

losirea mecanismului „unu-la-unu”
pentru relocãrile din Turcia cãtre
UE, progrese în liberalizarea regi-
mului de vize, sprijin finaniciar
acordat instrumentului pentru re-
fugiaþii din Turcia, modernizarea
Uniunii vamale, avansarea negocie-
rilor de aderare ºi, nu în ultimul
rând, asistenþã umanitarã pentru
Siria.
Marea Britanie, Irlanda ºi
Danemarca nu participã la
adoptarea acestei directive

Planul de acþiune privind inte-
grarea prevede un cadru comun de
politicã ºi mãsuri de sprijin pentru
statele membre în procesul de ela-
borare ºi consolidare a politicilor
naþionale de integrare a resortisan-
þilor þãrilor terþe. Pentru atragerea
migranþilor cu înaltã calificare ur-
meazã sã fie realizatã reforma cãr-
þii albastre a UE.  „Noua propune-
re  de directivã instituie un sistem
unic la nivelul UE, care înlocuieºte
sistemele naþionale paralele referi-
toare la forþa de muncã cu înaltã
calificare, astfel încât procedura sã
fie mai clarã atât pentru solicitanþii
de locuri de muncã, cât ºi pentru
angajatori, iar sistemul sã fie mai
vizibil ºi mai competitiv. Marea Bri-
tanie, Irlanda ºi Danemarca nu par-
ticipã la adoptarea acestei directi-
ve, nu au obligaþii în temeiul ei ºi

nici nu sunt supuse aplicãrii sale”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al Comisiei Europene, repre-
zentanþa din România.
Salvarea de vieþi pe mare

Cadrul de parteneriat este me-
nit sã mobilizeze ºi sã concentreze
acþiunea ºi resursele UE în activi-
tãþile externe de gestionare a mi-
graþiei. UE va urmãri sã încheie
parteneriate personalizate cu prin-
cipalele þãri terþe de origine ºi de

tranzit, apelând la toate politicile ºi
instrumentele aflate la dispoziþia sa
pentru a obþine rezultate concrete.
Prioritãþile sale sunt salvarea de vieþi
pe mare, creºterea numãrului de
returnãri, crearea condiþiilor nece-
sare pentru ca migranþii ºi refugia-
þii sã rãmânã mai aproape de þãrile
lor de origine ºi, pe termen lung,
sprijinirea dezvoltãrii þãrilor terþe
pentru a aborda cauzele profunde
ale migraþiei neregulamentare.

MARGA  BULUGEAN
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Conform datelor, de acum fina-
le, se poate vorbi de o statisticã a
intervalelor de notare în care s-au
încadrat absolvenþii clasei a VIII-
a. Astfel, între 9,50 – 10,00 au fost
312 de candidaþi, comparativ cu
633 în 2015 ºi 366 în 2014.  Pen-
tru 9,00 – 949, s-au înregistrat 460
de note de acest fel, faþã de 584,
respectiv 430 corespunzãtoare ace-
leiaºi baze de comparaþie (anii
2015, 2014). O creºtere se obser-
vã la 8,50 – 8,99 (489, faþã de 475
ºi 417) ºi la 8,00 – 8,49 (414, faþã
de 372 în anul 2015). „Câºtigul”,
dacã se poate vorbi de aºa ceva,
este la numãrul notelor sub 5,00
(869 în 2016, 931 în 2015 ºi 1.190
în 2014). Sunt date cât se poate
de reale, care atestã starea învãþã-
mântului românesc.

Criterii clare de repartizare
Aºa cum s-a mai spus, a înce-

put procesul care duce la reparti-
zarea computerizatã a candidaþilor,

S-a terminat, aºa cum se ºtie, examenul de Evaluare
Naþionalã pentru absolvenþii clasei a VIII-a, rezultatele
obþinute de elevi, cumulate, fãrã a vorbi de clasele vo-
caþionale, conducând la repartizarea computerizatã, care
va fi finalizatã pe 19 iulie. Se pot face cunoscute ºi tran-
ºele de medii obþinute de elevi, iar întreg algoritmul de
repartizare trebuie ºtiut de cei interesaþi.

iar, dupã cum a precizat prof. Ni-
cuºor Cotescu, inspector general
adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi preºedinte al Co-
misiei de Admitere Dolj, „nota ob-
þinutã este principalul criteriu, tre-
când peste opþiunea elevului”. Tre-
buie amintiþi ºi paºii din algoritmul
de repartizare, aºa cum stipuleazã
metodologia. „În cazul în care doi
candidaþi au medii de admitere ega-
le, aceºtia vor fi departajaþi folo-
sind, în ordine, urmãtoarele crite-
rii: media generalã obþinutã la Eva-
luarea Naþionalã; media generalã de
absolvire a claselor gimnaziale;
nota obþinutã la proba de Limba ºi
literatura românã din cadrul Eva-
luãrii naþionale; nota obþinutã la
Matematicã, în cadrul aceluiaºi
examen; nota obþinutã la Limba
maternã ºi la cea susþinutã într-o
limbã a minoritãþilor (nu face ob-
iectul acestui criteriu judeþul Dolj
– n.r.). (...) În cazul în care existã
candidaþi unde este egalitate depli-

nã, dupã criteriile amintite, depar-
tajarea se va face în ordinea opþiu-
nilor;  (...) Media de admitere, pe
baza cãreia se realizeazã înscrie-
rea în clasa a IX-a de liceu se cal-
culeazã prin  media ponderatã
între media generalã la Evalua-
rea Naþionalã (75%) ºi media
generalã (25%) a celor patru
ani de gimnaziu”.În momentul
în care se ajunge la un candidat,

se cautã în lista sa de opþiuni pri-
ma poziþie validã la care existã
locuri libere. În cazul în care un
candidat nu are loc la nici una din
opþiunile exprimate pe fiºã, el rã-
mâne nerepartizat în aceastã eta-
pã ºi va trebui sã participe la o
sesiune de admitere ulterioarã,
organizatã numai pe locurile libe-
re. Demn de remarcat este cã„-
nu poate exista situaþia în care

un candidat sã fie declarat ne-
repartizat, iar la una din opþi-
unile exprimate de el sã fi fost
repartizat un alt candidat cu
medie mai micã decât a lui”–
conform legislaþiei în vigoare. De
asemenea, un alt punct important
este cel al calculãrii mediei, care
se face prin trunchiere, nu prin
rotunjire: dacã este vorba de
7,757, nu va fi 7,8, ci 7,75.

Cadrele didactice ar putea ieºi la pensie cu 3 ani
mai devreme, la cerere, prevede un proiect de lege,
deoarece existã dascãli care „nu se mai aflã în posibi-
litatea fizicã sau psihologicã sã rãspundã cerinþelor de
eficienþã ale sistemului de învãþãmânt actual într-o
continuã schimbare”.

„Pe de o parte, existã angajaþi care doresc pensio-
narea, la cerere, pentru cã nu se mai aflã în posibilita-
tea fizicã sau psihologicã sã rãspundã cerinþelor de
eficienþã ale sistemului de învãþãmânt actual într-o
continuã schimbare, iar acest fapt se reflectã în re-
zultatele elevilor. Pe de cealaltã parte, existã cadre di-
dactice care demonstreazã competenþã ºi dupã împli-
nirea vârstei de pensionare. Acestora, legea le permite
sã rãmânã titular în sistemul de învãþãmânt încã 3 ani
peste vârsta standard de pensionare”, se aratã în ex-
punerea de motive care însoþeºte un proiect de lege
iniþiat de un grup de senatori PSD.

Cadrele didactice ar putea
ieºi la pensie mai devreme
cu trei ani, la cerere

Începe repartizarea romilor în liceuÎncepe repartizarea romilor în liceuÎncepe repartizarea romilor în liceuÎncepe repartizarea romilor în liceuÎncepe repartizarea romilor în liceu

Astãzi, începe etapa de reparti-
zare a candidaþilor romi, pe locuri-
le alocate în judeþul Dolj. Numãrul
acestora  a fost anunþat de Comi-

sia judeþeanã de admitere în în-
vãþãmântul liceal ºi profesio-
nal, pe 24 iunie încheindu-se
perioada de depunere a cere-
rilor. Dosarul candidaþilor tre-
buie sã conþinã mai multe do-
cumente: foaie matricolã, fiºã
de înscriere, carte de identi-
tate, adeverinþã prin care se

atestã apartenenþa la etnia respec-
tivã etc. Repartiþia va fi fãcutã, în
ºedinþã publicã, pe 12 iulie, de la
ora 12.00, la sediul Inspectoratu-

lui ªcolar Judeþean Dolj.
Au fost depuse 30 de cereri, pen-

tru cele 77 de locuri rezervate în-
vãþãmântului liceal ºi 33 pentru cel
profesional. Pentru liceu, câte douã
poziþii sunt rezervate la Liceul Teo-
retic „Adrian Pãunescu” din Bîrca,
Liceul Teoretic din Bechet, Liceul
Teoretic „Grigore Vasilichi” din Ce-
tate. În restul unitãþilor ºcolare,
colegiile naþionale din Craiova ºi li-
ceele din judeþ, este repartizat câte
un loc.

Iniþiatorii, printre care senatorii PSD Marian Pop,
Ecaterina Andronescu ºi Mihai Fifor, susþin cã pro-
punerea este întemeiatã deoarece echilibreazã balan-
þa. „Dacã legea permite activitatea cadrelor didactice,
la cerere, 3 ani dupã împlinirea vârstei de pensionare,
sã li se permitã ºi pensionarea acelor angajaþi care
considerã cã nu mai sunt apþi de rezultate în învãþã-
mânt, tot cu 3 ani anterior vârstei de pensionare”, se
mai aratã în expunerea de motive.

Condiþia prevãzutã în propunere este vechimea în învã-
þãmânt – 25 de ani pentru femei, respectiv 30 de ani pentru
bãrbaþi. Senatul este camerã decizionalã. (Mediafax)
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L-a Craiova, a avut loc, zilele trecute, cea
de-a X-a ediþie a Concursului internaþional
„Portativul veseliei”, la care au participat peste
60 de copii, cu vârste între 5-17 ani, compe-
tiþie organizatã de Club ARTI, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Enci-
clopedia Muzicalã a României ºi Radio Olte-
nia, invitat de marcã fiind Mihai Trãistariu.

„A fost un succes, iar copiii, din toatã þara
ºi din alte state (Republica Moldova, Bieloru-
sia, Rusia, Ucraina) au petrecut clipe frumoase
la Craiova. Toþi câºtigãtorii ºi-au meritat pre-
miile, iar la anul sperãm într-o participare ºi
mai mare”, a precizat Dana Neagoie, preºe-
dinte Club ARTI.

La „Muzicã uºoarã”, Trofeul a fost cucerit de Alexandra Palcã (Republi-
ca Moldova), la aceeaºi secþiune, dar la „Grupuri”, laureaþii fiind Adriana
Bitoleanu (Bucureºti), Andrei Ciugureanu (Bielorusia) ºi Florea Luana (Con-
stanþa), la secþiunea„Campioni” fiind desemnat câºtigãtor Mario Niculescu,
din Tg. Jiu.

La „Muzicã popularã”, Remi ªapcã (Corabia) a obþinut premiul la indivi-
dual, iar la grupuri au câºtigat Cristina Chiruþã (Constanþa), Anuþa Mãdãlina
(Tg. Cãrbuneºti) ºi Petronela Birsilã (Motru).
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Divanul Degustãtorilor de Film
ºi Artã Culinarã – eveniment care
îmbinã filme de calitate, bucate ale-
se, turism, concerte, expoziþii ºi un
simpozion internaþional despre ci-
nematografia balcanicã – va avea,
anul acesta, o nouã ediþie. Cea de-
a VII-a, care se va desfãºura pe
20 ºi 21 august la Craiova, pentru
ca în perioada 22-28 august sã se
mute în Portul Cultura Cetate –
aflat pe malul Dunãrii, în localita-
tea doljeanã Cetate.

Eveniment anual, Divan Film
Festival este organizat de Fundaþia
pentru Poezie „Mircea Dinescu” în
colaborare cu Primãria Municipiu-
lui Craiova, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, Centrului Naþional
al Cinematografiei ºi Institutului

Cultural Român. Pe timpul desfã-
ºurãrii festivalului, camparea pe
teritoriul portului este gratuitã ºi se
face în limita locurilor disponibile.

Potrivit organizatorilor, „Diva-
nul iubitorilor de film ºi artã culi-
narã ºi-a propus de la început sã
prilejuiascã întâlniri ale cineaºtilor
ºi producãtorilor români cu omo-
logii lor din þãrile vecine, promo-
varea unor tineri cineaºti ºi a fil-
melor lor, dar ºi recuperarea sau
redescoperirea unor filme pe care
împrejurãrile ne-au fãcut sã le igno-
rãm pe nedrept”.

În fiecare an, în portul dunãrean
de la Cetate, vinul ºi mâncarea
bunã sunt premisele unor întâlniri
ºi discuþii mai puþin oficiale, dar

poate mai fertile. Pe lângã filme,
evenimentul se distinge prin de-
monstraþiile de artã culinarã susþi-
nute de Mircea Dinescu ºi invitaþii
sãi. Muzica este ºi ea prezentã
aproape în fiecare searã de festi-
val. Concertele ilustreazã diferitele
faþete ale specificului muzical bal-
canic, de la tradiþii mai mult sau
mai puþin uitate la interpretãri con-
temporane „fãrã frontiere”.

Programul ediþiei a VII-a va fi
fãcut cunoscut în curând, anunþã
organizatorii, ºi se va regãsi atât
pe site-ul http://divanfilmfestival-
.ro/, cât ºi pe pagina de Facebook
a evenimentului, https://www.fa-
cebook.com/DivanFilmFestival/.

Festivalul Puppets Occu-
py Street – Fire Edition,
eveniment organizat de Te-
atrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”, în perioada 25
august – 1 septembrie 2016,
ºi finanþat de Primãria ºi
Consiliul Local Craiova, va
aduce ºi anul acesta la Cra-
iova numeroºi artiºti. Potri-
vit managerului teatrului,
Adriana Teodorescu, au
confirmat participarea invi-
taþi din Spania, Italia, Fran-
þa, Ungaria, Turcia, Serbia,
Bulgaria, Venezuela, Argen-
tina º.a., precum ºi din þarã
(Cluj, Arad, Bucureºti, Con-
stanþa º.a.).

Puppets Occupy Street
este primul festival de arta
animaþiei din România care
se desfãºoarã exclusiv în
spaþii neconvenþionale, creat
pentru comunitate, ce adu-
ce la un loc companii de teatru private ºi teatre de stat, dar ºi directori de
festivaluri, încurajând astfel parteneriatul public-privat. Festivalul cuprinde
de la reprezentaþii teatrale ºi animaþie stradalã la ateliere de creaþie pentru
copii ºi pentru profesioniºti, dar ºi proiecþii video, concerte, expoziþii de
scenografie ºi parade spectaculoase, cu pãpuºi gigantice.

Deschiderea oficialã a festivalului va avea loc pe data de 25 august,
ora 21.00, cu spectaculoasa ºi de-acum binecunoscuta paradã pe tra-
seul Mc Donald’s – Piaþa „Mihai Viteazu”. Anul trecut, craiovenii s-au
putut bucura de o mulþime de evenimente în cadrul Water Edition.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Douã concerte în aprilie,
la Cluj-Napoca ºi Bucureºti

Una dintre cele mai cunoscute artiste pop
din lume, Lara Fabian a revenit în România
chiar anul acesta. Cântãreaþa a susþinut douã
concerte la noi, primul la Cluj-Napoca, pe
20 aprilie, la Sala Polivalentã, iar al doilea pe
22 aprilie, la Sala Palatului din Bucureºti.
«Am o relaþie specialã cu România. E o þarã

Lara Fabian, una dintre cele mai
cunoscute artiste pop din lume,
va concerta la Craiova

De la inaugurare – pe 10 noiembrie 2012 – ºi pânã în
prezent, Sala Polivalentã din Craiova a gãzduit numeroa-
se evenimente sportive ºi culturale, nu puþine de anvergu-
rã. Numai anul acesta aici au avut loc spectacolul de re-
tragere al interpretei de muzicã popularã Maria Ciobanu
ºi concertul susþinut de „cel mai de succes pianist din
lume”, cum a intrat în Cartea Recordurilor Richard Clay-

derman. Spre sfârºitul anului, alt artist de recunoaºtere
internaþionalã va urca pe scena Sãlii Polivalente: cântã-
reaþa ºi compozitoarea Lara Fabian. Celebra interpretã a
emoþionat o lume întreagã prin cântecele sale sensibile,
rãmase în cele mai de succes topuri muzicale. Biletele la
concertul sãu, din 11 decembrie, ora 19.30, s-au pus deja
în vânzare, la preþuri cuprinse între 150 ºi 395 lei.

deosebitã, departe
de locul unde trã-
iesc, dar în acelaºi
timp e foarte aproa-
pe de lumea mea
culturalã. Conexiu-
nea care se stabileº-
te între mine ºi pu-
blic când cânt în
România – în spe-
cial când vorbesc
în francezã sau ita-
lianã – este una
foarte strânsã. Simt
cã... abia aºtept sã
vin la Cluj ºi Bucu-
reºti ºi sã vã re-
vãd... simt ca ºi
cum m-aº revedea

cu un vechi prieten care locuieºte departe,
dar când suntem împreunã, e parcã ne-am
fi întâlnit ieri», a declarat cu acest prilej Lara
Fabian, citatã de presa naþionalã.

Cele mai ieftine bilete sunt 150 lei
«Dupã douã reale declaraþii de iubire fã-

cute publicului din Cluj ºi Bucureºti, celebra
cântãreaþã Lara Fabian revine în România!
În data de 11 decembrie 2016, ora 19.30,

Sala Polivalentã este locul de unde va rãsu-
na „Je t’aime”, de aceastã datã adresat pu-
blicului din Craiova!», anunþã organizatorii
evenimentului. Cei care îºi doresc sã o as-
culte live pe Lara Fabian îºi pot achiziþiona
bilete de pe site-ul www.bilete.ro ºi din
punctele fixe de vânzare ale acestora din Cra-
iova: Inmedio, Poºta Românã ºi magazinele
Germanos. Cele mai scumpe sunt la cate-
goria VIP – 395 lei. În funcþie de locurile
dorite în salã ºi, desigur, de buget, craiove-
nii pot cumpãra bilete la categoria I – 299
lei, categoria II – 260 lei, categoria III – 195
lei, categoria IV – 150 lei.

Locul al patrulea la Eurovision, în 1988
Lara Fabian – sau Lara Crokaert, pe nu-

mele sãu real – s-a nãscut pe 9 ianuarie 1970,
în Belgia. Primii cinci ani din viaþã a locuit în
Sicilia, pentru ca în 1975 sã se întoarcã în
þara natalã. Conturarea carierei sale a început
în 1978, când, de Moº Nicolae, a primit în
dar de la pãrinþi un pian. Mai târziu, a început
sã compunã primele sale melodii ºi sã partici-
pe la diferite concursuri de amatori. În 1986
câºtiga concursul „Le Tremplin de Bruxel-
les”, ceea ce ducea la împlinirea unui vis al
tinerei: înregistrarea primului single, „L’Azi-
za”. Recunoaºterea internaþionalã a artistei a

venit doi ani mai târziu, în 1988, dupã partici-
parea la Eurovision cu melodia „Croire”, unde
se clasa pe locul al patrulea.

Turneu european de promovare
a noului album

Primul sãu disc a fost lansat în 1991,
aducându-i nominalizarea la premiile Felix ºi
un turneu de doi ani pe tot cuprinsul Cana-
dei. În 1994, a lansat al doilea album – „Car-
pe Diem”, care i-a adus de trei ori premiile
Felix ºi Junos. În 1996 a devenit cetãþean
canadian ºi a fost aleasã de Walt Disney Stu-
dios sã împrumute vocea sa Esmeraldei pen-
tru producþia „Cocoºatul de la Notre Dame”.

Albumul cu numãrul zece este intitulat
„TLFM” ºi este scris ºi compus în totalitate
de Lara, aducând cu aceastã ocazie un oma-
giu celor 12 femei, printre care Nana Mous-
kouri, Celine Dion, Maurane, Dalida, care au
ajutat-o sã devinã artista ºi femeia de succes
care este astãzi. Pe data de 6 noiembrie 2015
a lansat un nou album, intitulat „Ma vie dans
la tienne”, promovat în cadrul turneului în
Europa în cursul anului 2016.
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Alianþa Nord-Atlanticã a publicat
comunicatul oficial al summitului de
la Varºovia, care prezintã toate de-
ciziile luate în cadrul acestei reu-
niuni la nivel înalt. “Misiunea esen-
þialã a NATO rãmâne neschimbatã:
sã se asigure cã alianþa rãmâne o
comunitate fãrã precedent bazatã
pe libertate, pace, securitate ºi va-
lori comune, inclusiv libertatea in-
dividualã, drepturile omului, demo-
craþia ºi statul de drept”, se afirmã
în declaraþia finalã. Documentul fi-
nal conþine mai multe referirei la
prezenþa NATO în zona Mãrii Nea-
gre. “Ca parte a structurii de forþe
a NATO (...) a fost stabilit în Ro-
mânia comandamentul unei divizii multinaþio-
nale pentru sud-est, care va prelua comanda
unitãþilor de integrare ale forþelor NATO ºi pen-
tru a oferi opþiuni flexibile de comandã ºi con-
trol regional”. Un alt paragraf al declaraþiei fi-
nale consemneazã dezvoltarea de cãtre NATO
a unei “prezenþe avansate în partea de sud-est a
teritoriului Alianþei. Mãsuri corespunzãtoare,
adaptate regiunii Mãrii Negr, inclusiv iniþiativa
româneascã de a înfiinþa o brigadã multinaþio-
nalã pentru a ajuta la îmbunãtãþirea formãrii in-
tegrate a unitãþilor aliate aflate în subordonarea
comandamentului Diviziei Multinaþionale din

NATO se va implica
mai activ
în acþiunile împotriva
reþelei teroriste Stat
Islamic

Jens Stoltenberg, secretarul
general al NATO a anunþat
sâmbãtã cã organizaþia se va
implica mai activ în acþiunile
împotriva militanþilor extre-
miºti, în special împotriva
reþelei teroriste Stat Islamic.
“Pentru început vom oferi mai
mult sprijin partenerilor noºtri.
Pentru a putea sã-ºi asigure
securitatea ºi sã contracareze
extremismul violent. Am decis
astãzi sã începem instruirea ºi
eforturile de dezvoltare a
capacitãþii (militare) în Irak,
lucru care jocã un rol cheie în
lupta împotriva ISIL”, a spus
oficialul NATO. “În al doilea
rând, am decis sã oferim
sprijin direct în lupta împotriva
ISIL. Toþi aliaþii sunt deja parte
a coaliþiei globalã împotriva
ISIL. Am cãzut de acord ca
aeronavele NATO de suprave-
ghere AWACS sã ofere sprijin
direct forþelor coaliþiei”, a mai
adãugat Stoltenberg. Oficialul
NATO a mai anunþat ºi
lansarea unei operaþiuni de
securitate maritimã în Marea
Mediteranã, care va avea mai
multe obiective, inclusiv
combaterea terorismului.

Oficial german: UE
trebuie sã acþioneze
rapid pentru
a preîntâmpina
o “conflagraþie”
dupã Brexit

Liderii europeni trebuie sã
acþioneze rapid pentru a
demonstra cã UE rãmâne un
organism capabil sã facã faþã
provocãrilor globalizãrii ºi
dupã decizia Marii Britanii de
a pãrãsi Blocul comunitar, a
afirmat ministrul german de
Finanþe, Wolfgang Schaeuble.
Într-un interviu acordat
cotidianului Augsburger
Allgemeine, Schaeuble a
declarat cã Uniunea Europea-
nã rãmâne rãspunsul corect.
“Dar trebuie sã acþionãm rapid
pentru a preîntâmpina apariþia
unei conflagraþii în urma
Brexitului”, a mai spus
oficialul german. “Europa
trebuie sã-ºi dovedeascã rapid
valoare, soluþionând chestiuni
urgente”, cum ar fi criza
imigranþilor ºi ºomajul în
rândul tinerilor din sudul
Europei, a adãugat acesta. De
asemenea, ministrul a reiterat
îngrijorarea sa cu privire la
efectele ratelor scãzute ale
dobânzii în zona euro ºi în alte
þãri industrializate. “Politicie-
nii trebuie sã acþioneze pentru
a uºura calea spre o creºtere
mai mare prin crearea unor
condiþii atractive pentru
investiþii private ºi reforme
structurale”, a mai afirmat
politicianul german.

Peste o sutã de persoane s-au adunat sâmbã-
tã la Norwich, pentru un protest în semn de so-
lidaritate cu familia românã afectatã de incendie-
rea magazinului lor, relatezã cotidianul regional
Eastern Daily Press pe pagina electronicã. “Pre-
zenþa la protest a fost fantasticã ºi este într-ade-
vãr îmbucurãtor sã vedem aºa de mulþi oameni

Decizia NATO de suplimentare
a efectivelor militare în Europa de
Est nu constituie risc militar real
pentru Rusia, dar aceste mãsuri pot
fi considerate “agresiuni” ºi vor
avea impact negativ asupra situa-
þiei de securitate la nivel mondial,
afirmã oficiali ruºi, avertizând cã
Rusia va reacþiona. ”Suplimentarea
efectivelor NATO în þãrile baltice nu
creeazã riscuri militare pentru Ru-
sia. Dar pot fi considerate drept un
act simbolic care aratã cã nu ne pu-
tem aºtepta la acþiuni prietenoase din
partea Alianþei Nord-Atlantice”, a
declarat Alexandr Romanovici,
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Sud-Est”. Site-ul Aegis Ashore din Deveselu,
România reprezintã o parte semnificativã a aces-
tei creºteri a capacitãþii, iar comanda ºi contro-
lul (C2) al site-ului Aegis Þãrm este transferat
la NATO. Declaraþia finalã consemnezã ºi tre-
cerea în subordinea NATO a comandamentu-
lui asupra sistemului antirachetã din Europa,
inclusiv sistemele Aegis adaptate pentru uz te-
restru (Aegis Ashore) care sunt instalate la baza
de la Deveselu. Documentul face referire ºi la
relaþiile organizaþiei de securitate cu Republi-
ca Moldova. “În Þara Galilor, am extins Ini-
þiativa Defence and Related Security Capacity

Building la Republica Moldova. De
atunci, aliaþii ºi partenerii au oferit
expertizã ºi consiliere în sprijinul
procesului de reformã defensivã
pentru a consolida capacitãþile for-
þelor armate moldovene ºi a sec-
torul apãrãrii”. “Vom continua sã
sprijinim dreptul tuturor partene-
rilor noºtri de a face alegeri inde-
pendente ºi suverane cu privire la
politica externã ºi de securitate,
fãrã presiune externã ºi de con-
strângere. Rãmânem angajaþi în
sprijinirea integritãþii teritoriale, in-
dependenþei ºi suveranitãþii Arme-
niei, Azerbaidjanului, Georgiei ºi
Republicii Moldova”. Acþiunile Ru-

siei au constituit un alt subiect major de dis-
cuþie în cadrul reuniunii, iar în declaraþie se
afirmã cã “Activitãþile ºi politicile recente ale
Rusiei au redus nivelul stabilitãþii ºi securitãþii,
a crescut imprevizibilitatea ºi a schimbat me-
diul de securitate”, NATO criticând dur întã-
rirea de Rusia a capacitãþilor militare din pen-
insula Crimeea. “Vom continua sã sprijinim
eforturile regionale ale statelor riverane Mãrii
Negre care vizeazã asigurarea securitãþii ºi sta-
bilitãþii. De asemenea, vom intensifica dialo-
gul ºi cooperarea cu Georgia ºi Ucraina în
aceastã privinþã”.

Oficiali ruºi: Deciziile NATO nu conþin risc real,
dar Rusia le considerã agresiuni cu efect global

membru al Comisiei pentru Afaceri
Internaþionale din Duma de Stat,
Camera inferioarã a Parlamentului
rus. “Þãri NATO aratã disponibilita-
tea de a alimenta tensiunile la nivel
regional, situaþie care nu contribuie
în niciun fel la promovarea relaþiilor
de bunã vecinãtate între Rusia, sta-
tele baltice ºi Polonia”, a adãugat Ro-
manovici, potrivit agenþiei Tass.
“Aceste mãsuri militare sunt, în mod
evident, avantajoase pentru Statele
Unite, care depun toate eforturile
pentru a creºte influenþa asupra
NATO, un instrument al propriei
doctrine militare. Statele Unite vor

încerca sã compenseze slãbirea Uni-
unii Europene prin consolidarea po-
ziþiilor în cadrul NATO”, a subliniat
Romanovici. La rândul sãu, Frants
Klinþevici, prim-vicepreºedintele
Comisiei pentru Apãrare ºi Securi-
tate din Consiliul Federaþiei, Came-
ra superioarã a Parlamentului rus, a
catalogat deciziile NATO drept
“agresiuni”. “Trimiterea unor bata-
lioane NATO în þãrile baltice ºi în
Polonia ºi activarea primei etape ope-
raþionale a sistemului antibalistic re-
prezintã acte de agresiune, dacã este
sã spunem lucrurilor pe nume. De-
ciziile luate la summitul NATO de la

Varºovia vor avea un impact extrem
de negativ asupra situaþiei mondia-
le”, a atras atenþia Klinþevici. Amba-
sadorul Rusiei la NATO, Aleksandr
Gruºko, a avertizat înaintea summi-
tului NATO cã deciziile Alianþei vor
fi urmate de mãsuri simetrice din
partea Moscovei. “Ni se oferã o
agendã a confruntãrii. Alianþa Nord-
Atlanticã trebuie sã înþeleagã cã
aceste mãsuri vor avea efecte ad-
verse din punct de vedere militar.
În mod natural, vor fi urmate de
mãsuri militare tehnice din partea
Rusiei”, a atras atenþia Gruºko, ci-
tat de publicaþia Kommersant.

Protest de solidaritate la Norwich în sprijinul
familiei române dupã incendierea magazinului lor

aici”, a declarat Jan McLachlan, secretarul Adu-
nãrii Populare din Norwich, organizatorul pro-
testului de solidaritate. “Este foarte important sã
rãmânem uniþi pentru a arãta oamenilor din co-
munitatea de imigranþi din Norwich, cã sunt bi-
neveniþi aici”. Andreea Abraham, fiica proprieta-
rului, în vârstã de 23 de ani, a declarat cã a fost

copleºitã de sprijinul
acordat de comunita-
te. “Am crezut cã o
sã fie 10 sau poate 20
de oameni astãzi
aici”, a spus ea. “Dar
când am vãzut atât de
multe persoane aici a
fost uimitor. Nu pot
sã cred”. “Este un
lucru foarte bun, nu
doar pentru noi, ci
pentru toatã lumea.
Este foarte important
sã fim uniþi”. Poliþia
ancheteazã o posibi-

lã infracþiune motivatã de urã, dupã ce un maga-
zin alimentar românesc din Norwich a fost dis-
trus vineri într-un incendiu, relateazã cotidianul
britanic Metro pe pagina electronicã. Poliþia in-
vestigheazã cauzele unui incendiu la un magazin
alimentar românesc în Norwich, ancheta este în
curs de desfãºurare, însã se considerã ca ar fi
fost vorba de un act deliberat de incendiere. O
cãrãmidã ar fi fost aruncatã prin fereastra ma-
gazinului The Village Shop, aflat pe strada Mag-
dalen, dupã care a izbucnit un incendiu în interi-
or. Proprietara magazinului a declarat cã “Am
fost îngrozitã, tremuram. Suntem siguri cã ci-
neva a fãcut acest lucru intenþionat, dar nu am
avut probleme pânã acum”. Întrebatã dacã acest
incident ar putea avea legãturã cu rezultatul re-
ferendumului de ieºire a Marii Britanii din UE, ea
a afirmat cã “Da, ne putem aºtepta la asta. Toatã
lumea crede cã are legãturã cu votul”.  Ministe-
rul român Afacerilor Externe solicitã autoritãþi-
lor britanice sã clarifice aceastã situaþie ºi sã pre-
vinã orice intensificare a tensiunilor sau a oricã-
ror acte ostile la adresa românilor.
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METEO

În general
seninluni, 11 iulie - max: 34°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,5157 ............. 45157
1 lirã sterlinã................................5,2858....................52858

1 dolar SUA.......................4,0811........40811
1 g AUR (preþ în lei)........177,9974.....1779974

Cursul pieþei valutare din 11 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

LUNI - 11 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul
10:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Garantat 100%
17:55 Gãri de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Generaþia 1000 de euro
2009, Comedie
00:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
01:00 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:55 Telejurnal
02:45 Gãri de poveste

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Dincolo de viitor
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Buzunarul cu pâine
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori
23:40 Replay
01:10 Europa 360°
01:40 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas

TVR 2

07:30 Filme ºi vedete
08:00 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
09:35 Aºa e viaþa
11:10 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
12:35 Rodencia ºi dintele
14:00 Foxcatcher
16:10 Autopsia extraterestrilor
17:45 Pe platourile de filmare
18:15 Corul de bãieþi
20:00 The Night Of
21:20 Oraºe de hârtie
23:10 Ucenic pentru crimã
01:00 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Obligat sã ucidã
2010, Canada, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Obligat sã ucidã (R)
2010, Canada, Acþiune
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Vise de smarald (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 ªoricelul familiei (R)
13:30 Cum ºtii dacã ai noroc?

(R)
16:00 La bloc
18:15 Vacanþã la Paris
20:30 Iubitul meu e zombi
22:30 Gothika
00:30 Joc periculos 4 (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Vacanþã la Paris (R)

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 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Conspiratie la Praga
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Focus Magazin (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Cred în mine
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Apel de urgenþã (R)
02:30 Killer Karaoke (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
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 UEFA Euro 2016
10:45 Highlights UEFA Euro 2016
11:15 Bucuraþi-vã de fotbal!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016,

Finala
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016,

Finala
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 LK, Ce n-a vãzut America
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Oraºe de hârtie

Se difuzeazã la HBO, ora 21:20

Dupã ce îl poartã printr-o
aventurã de o noapte prin
oraº, Margo dispare brusc --
lãsând în urmã indicii criptate
pentru a fi descifrate de Quen-
tin. Cãutarea îl poartã pe Qu-
entin ºi pe prietenii sãi într-o
aventurã extraordinarã, hilarã,
dar ºi emoþionantã. În final,
pentru a da de urma lui Margo,
trebuie sã înþeleagã mai bine
ce înseamnã adevãrata priete-
nie - ºi adevãrata iubire.

Obligat sã ucidã

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 21:30

Rãzbunarea este de partea
unui singur om. Când fiica
adolescentã a lui Jim (STEVE
AUSTIN) este rãpitã, el este
forþat sã conducã o bandã de
criminali farã scrupule, pentru
recuperarea pãrþii lor de pra-
dã, câºtigatã în urma unui jaf.
Pentru a-ºi salva fiica, Jim
trebuie sã-ºi foloseascã apti-
tudinile sale unice de supra-
vieþuire pentru a pãcãli rapito-
rii, înainte de-a fi prea târziu...

Gothika

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Sub îndrumarea soþului ei
(CHARLES S. DUTTON), admi-
nistrator ºef al secþiei de
psihiatrie a Penitenciarului
Woodward pentru femei,
Miranda trateazã pacientele
periculoase cu probleme
psihice precum Chloe (PENE-
LOPE CRUZ), o criminalã
extrem de carismaticã, ale
cãrei confesiuni despre
tortura satanicã...

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria comunei Bulzeºti, , cu

sediul în comuna Bulzeºti, sat Bul-
zeºti, str. Principalã, nr. 75, judeþul
Dolj, organizeazã în data  de  10 au-
gust 2016, ora 10:00 proba scrisã ºi
12 august 2016 -interviul, concurs de
recrutare pentru ocuparea  urmãtoa-
relor funcþii publice de execuþie va-
cante:  1) Inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant, compartiment
agricol. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs: - studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã în domeniul  ªtiin-
þe inginereºti-agronomie sau ªtiinþe
juridice-drept. 2) Inspector clasa I,
grad profesional debutant compar-
timent situaþii de urgenþã. Condiþii
specifice de participare la concurs: -
studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul ªtiinþelor juridice-drept
sau ªtiinþe economice. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data pu-
blicãrii în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primãriei comunei Bul-
zeºti, din satul Bulzeºti, strada Prin-
cipalã, nr. 75, judeþul Dolj. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu docu-
mentele  prevãzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008 modificatã ºi completa-
tã   de H.G. 1173/2008. Condiþiile  de
participare la concurs  ºi bibliogra-
fia  se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul
Primãriei comunei Bulzeºti, judeþul
Dolj, la adresa  www.primaria-bulzes-
ti.ro. Relaþii suplimentare  se  pot
obþine la sediul  Primãriei comunei
Bulzeºti, din satul Bulzeºti, strada
Principalã, nr. 75, judeþul Dolj, sau la
telefon. 0251.447802.

SADOVEANU MARIAN anun-
þã propunerea preliminarã pri-
vind proiectul: ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL ªI
OBÞINERE AVIZE PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5
RETRAS CU DESTINAÞIA LO-
CUINÞE COLECTIVE situat la
adresa Craiova, Calea Bucu-
reºti nr. 137E. Publicul este in-
vitat sã transmitã observaþii
pânã la data de 31 iulie 2016 la
sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7.

PRIMÃRIA comunei Întorsu-
ra judeþul Dolj organizeazã  con-
curs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: 1. ªofer,
în cadrul compartimentului deser-
vire, 1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã:
02.08.2016, ora 10.00, Proba inter-
viu: 03.08.2016, ora 10.00, Proba
practicã: 03.08.2016, ora 14.00.
Relaþii suplimentare la sediul pri-
mãriei Întorsura, persoana de
contact Chenea Olivia Mihaela,
telefon/fax 0251.359.286.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,
titular al proiectului: MODERNIZARE
DJ 652A, DN6(CÂRCEA) – DN65,
Km 0+000 ÷ 6+300, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în intravilanul co-
munei Cârcea – domeniul public al ju-
deþului Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din Municipiul Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj, în zi-
lele de luni-vineri, între orele 9:00-
14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de Internet www://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 15.07.2016.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã în perioada imediat urmãtoare la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoare-
lor posturi contractuale de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agre-
ment Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II – ºapte (7) posturi;
- referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II – un post.
Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, poate partici-

pa la concurs orice persoanã care îndeplineºte urmãtoarele:
I. condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiþii specifice:
1. pentru posturile de referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare în meseria de salvamar;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de salvamar;
2. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare profesor/instructor înot;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de profesor înot.
Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va

conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei

publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit

legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituþia publicã;

d) carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.

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”!

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi persoa-
nã fizicã independentã în
Anglia – Regiune Essex.
Cuplul lucreazã împreunã
la curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
Vând apartament Brazdã
1/4 semidecomandat, 3
camere, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0765/
715.591.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând 2 apartamente în
vilã intrãri separate, preta-
bil firmã sau locuinþã. Par-
ter 120 mp, demisol 70
mp, teren 400 mp, zonã
centralã. Telefon: 0736/
139.179.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Vând apartament în vilã
120 mp, teren 150 mp,
zonã centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 11 iulie 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:

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a
douã posturi vacante, în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de muncitor
calificat, treapta I (1 post electrician ºi 1 post instalator) din cadrul Centrului Turistic
pentru Agrement ºi Sport la Compartimentul Administrativ.

Concursul pentru ocuparea celor douã posturi vacante va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 03.08.2016,  ora 10,00;
- interviul – 08.08.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, can-

didatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:

    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;

    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã,

atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate;

    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii
specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitã-
tii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârþite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice :
-  studii medii / generale sau ºcoalã profesionalã;
-  calificare în meseria de electrician / instalator;
-  vechime minimum 5 ani în specialitate;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 26.07.2016, ora

16,00 la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin
Lecca, nr. 32.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova,
Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Tele-
fon: 0740/177.358, 0369/
439.276.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 progra-
mul Rabla, piese de
schimb. Telefon: 0742/
382449.
Vând DACIA 1300 conve-
nabil, avantajos pentru
programul Rabla. Telefon:
0728/272.925. Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrau-
licã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRECO ver-
de – 700 buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/401.270.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti
convenabil, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
Telefon mobil EBODA si-
gilat, cutii metalice pãstra-
re armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

DIVERSE
Ofer saltea 2x1,20 stare
excepþionalã. Telefon:
0723/535.544.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 came-
re, supermodern, mobi-
lat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
Primesc în gazdã o tânã-
rã salariatã cu posibilitate
de platã a utilitãþilor. Tele-
fon: 0726/497.404.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.
COMEMORÃRI

La 11 iulie 1936 s-a
nãscut în satul Vladi-
mir comuna Goeºti, ju-
deþul Dolj colonel ingi-
ner de aviaþie NICOLAE
FLORESCU. A decedat
la 5 ianuarie 1993 –

Craiova. ªi la moartea
lui a cãzut o stea. El
era mielul lui Dumne-
zeu. Atunci a început
Apocalipsa. A fost asa-
sinat. Soþia
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Serena Williams (SUA, 1
WTA) a câºtigat, sâmbãtã, pen-
tru a ºaptea oarã în carierã, tur-
neul de la Wimbledon, dupã ce
a învins-o pe Angelique Kerber
(Germania, 4 WTA), cu 7-5, 6-
3, performanþã cu care a egalat
recordul lui Steffi Graf în ceea
ce priveºte numãrul trofeelor de
Grand Slam cucerite în carierã
– 22. Prima rãmâne în continua-
re australianca Margaret Court,
cu 24 de titluri.

Contra lui Kerber, Serena a
practicat un tenis de cea mai
înaltã calitate, iar adversara ei a
avut meritul sã þinã ritmul pânã
la final.

Primul set s-a disputat sub
semnul echilibrului ºi, dupã 11
game-uri câºtigate pe propriul
serviciu, Serena a fãcut break-
ul decisiv.

Kerber a avut prima ºansã de
a câºtiga contra servicului toc-
mai în game-ul ºapte al actului

Egala lui Steffi Graf la numãrul de Grand Slam-uri câºtigate

Serena Williams, al ºaptelea titlu la WimbledonSerena Williams, al ºaptelea titlu la WimbledonSerena Williams, al ºaptelea titlu la WimbledonSerena Williams, al ºaptelea titlu la WimbledonSerena Williams, al ºaptelea titlu la Wimbledon
secund, dar Williams a servit doi
aºi consecutivi ºi a trecut peste
un moment ce putea conta mult
în meci. Apoi, a fãcut break-ul
ºi a câºtigat turneul dupã un
game alb.

“E un sentiment atât de plã-
cut sã fiu aici. Îi mulþumesc în
primul rând lui Dumnezeu, n-aº
fi fãcut nimic fãrã El. Le mul-
þumesc tuturor celor care au fost
lângã mine. O iubesc pe Ange-
lique, e un adversar grozav ºi o
persoanã extraordinarã lângã
care e bine sã fii”, a spus Sere-
na dupã meci.

În afarã de cele ºapte izbânzi
de la Wimbledon, venite în
2002, 2003, 2009, 2010, 2012,
2015 ºi 2016, Serena (34 de
ani) a mai triumfat de câte ºase
ori la Australian Open (2003,
2005, 2007, 2009, 2010, 2015)
ºi US Open (1999, 2002, 2008,
2012, 2013, 2014), respectiv de
trei ori la Roland Garros (2002,

2013, 2015).

Victorie ºi la dublu
Ulterior finalei de simplu, Se-

rena a câºtigat trofeul ºi la du-
blu, unde a fãcut pereche cu sora
sa, Venus. Învinsele s-au numit
Timea Babos (Ungaria) ºi Yaros-
lava Shvedova (Kazahstan) – fa-
voritele 5. A fost 6-3, 6-4. Cam-
pioanele de peste Ocean au ajuns
astfel la 14 titluiri de Mare ªlem
cucerite împreunã: ºase la Wim-
bledon, patru la Australian Open
ºi câte douã la Roland Garros ºi
US Open.

Pe de altã parte, la dublu mas-
culin au intrat în posesia trofeu-
lui principalii favorþi, francezii
Pierre-Hugues Herbert ºi Nico-
las Mahut, scor 6-4, 7-6, 6-3 cu
o altã pereche din Hexagon, com-
pusã din Julien Benneteau ºi Edo-
uard Roger-Vasselin.

Finala de simplu masculin,
Andy Murray (Marea Britanie,

favorit 2) – Milos Raonic (Cana-
da, favorit 6), s-a disputat dupã
închiderea ediþiei. Ca ºi cea de
dublu mixt, dintre perechile Ro-

bert Farah/Anna-Lena Groenefeld
(Columbia/Germania, favoriþi 15)
ºi Henry Kontinen/Heather Wat-
son (Finlanda/Marea Britanie).

Numit antrenor principal al României,
joi, germanul Christoph Daum s-a pus deja
pe treabã ºi a decis sã rãmânã în þarã pen-
tru a urmãri primele partide oficiale ale
sezonului.

Iniþial, Daum urma sã plece spre Ger-
mania, unde la finalul lunii e invitat sã par-
ticipe la un congres al antrenorilor, însã,
conform Dolce Sport, tehnicianul de 62
de ani a hotãrât sã-ºi amâne plecarea ast-
fel încât sã poatã fi pe stadion la Super-
cupa României, Astra - CFR Cluj, pogra-

Naþionala Þãrii Galilor a avut parte de o
primire triumfalã la Cardiff, dupã ce a ajuns
în semifinale Campionatului European, la
chiar prima sa participare. Peste 200.000 de
oameni au ieºit, vineri, în stradã, pentru a-i
aclama pe eroi.

Bale ºi compania au fãcut turul capitalei
într-un autocar deschis, ca o veritabilã cam-
pioanã. Iar petrecerea a continuat pe “Car-
diff City Stadium”, unde jucãtorii au fost

Daum, gata de treabã!
Prima decizie a germanului dupã ce a preluat naþionala

matã sã se dispute pe 16 iulie, dar ºi la
finala Cupei Ligii dintre Steaua ºi Con-
cordia Chiajna, ce se va disputa pe 17
iulie.

Abia apoi Daum va pleca spre Germa-
nia, pentru a participa la congresul orga-
nizat în Fulda, pe 26 ºi 27 iulie.

Primul meci al lui Christoph Daum
pe banca tehnicã a României va fi cel
cu Muntenegru, care va deschide cam-
pania de calificare la Campionatul Mon-
dial din 2018.

Partida va fi prima
a tricolorilor dupã par-
ticiparea la Campiona-
tul European.

Obiectivul lui Daum
este calificarea la CM
2018 dintr-o grupã din
care mai fac parte, pe
lângã Muntenegru,
Danemarca, Polonia,
Armenia ºi Kazahstan.
Primul loc asigurã ca-
l if icarea directã la
Mondialul din Rusia,
în timp ce poziþia a
doua trimite la baraj.

România – Munte-
negru se va disputa în
4 septembrie, de la ora
21:45, la Cluj-Napoca,
pe Cluj Arena.

DIGI SPORT 2

15:30 – TENIS (F) – Turneul de la Bucureºti: ziua 1.

DOLCE SPORT 2

14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Hamburg, în Germania: ziua 1.

EUROSPORT 1

13:00 – FOTBAL – Campionatul European UEFA U-19, în Germania, faza grupelor,
etapa întâi: Germania – Italia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Controversa iscatã pe marginea vârstei lui
Renato Sanches a luat sfârºit. Diario de No-
ticias a publicat certificatul de naºtere al ju-
cãtorului portughez, document care atestã
cã jucãtorul portughez are 18 ani.

Sanches s-a nãscut pe 18 august 1997,

EURO 2016

Galezii, primiþi la Cardiff de 200.000 de fani
primiþi de alþi 33.000 de suporteri ºi unde, în
onoarea lor, s-a organizat un mare concert.

Entuziasmat de primirea fãcutã, Aaron
Ramsey, marele absent al semifinalei de mier-
curi, cu Portugalia (0-2), a punctat imediat
pe Twitter: “Cei mai buni fani din lume!”

“În doi ani voi pleca de la naþionalã. Dacã
ne vom califica, Cupa Mondialã din Rusia
va fi ultima mea competiþie”, a spus selecþi-
onerul Chris Coleman.

Renato Sanches chiar are 18 ani
iar certificatul de naºtere a fost eliberat de
spitalul din Amadora-Sintra.

Guy Roux, legendarul antrenor francez
care a fãcut carierã la Auxerre, declara sãp-
tãmâna trecutã, pentru DolceSport, cã are
îndoieli în ceea ce priveºte vârsta realã a lui

Sanches.
“Sanches? Da, el spune cã are 18

ani. El trebuie sã se uite la trecutul sãu.
Data sa de naºtere a fost declaratã câþi-
va ani mai târziu. Data nu este adevã-
ratã. Eu cred cã are 23, 24 de ani. Dar
este foarte bun”, preciza Roux.

Sanches este cel mai tânãr fotba-
list din istorie care a jucat într-o se-
mifinalã de Campionat European, iar
Bayern Munchen l-a achiziþionat deja
de la Benfica în schimbul a 35 de mi-
lioane de euro. Suma poate ajunge
pânã la 80 de milioane în funcþie de
anumite clauze de performanþã trecu-
te în contractul jucãtorului.
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Dupã o sãptãmânã de pregãtire
în Bãnie ºi alte trei desfãºurate în
regiunea Tirolului, Universitatea
Craiova a revenit acasã pentru a
pregãti noul sezon, programat sã
înceapã pe 22 iulie. Mâine se va
stabili þintarul campionatului, dupã
ce se va afla a 14-a echipã care va
evolua în Liga I, între Rapid ºi ACS
Poli Timiºoara.

În Austria, alb-albaºtrii au sus-
þinut ºi cinci partide de verificare,
înregistrând rezultatele: 1-2 cu
Teuta Durres, 0-0 cu Red Bull Sal-
zburg, 2-0 cu Zenit Sankt Peters-
burg (Mãzãrache ºi Zlatinski), 3-0
cu Worgl (formaþie austriacã de
amatori, Mãzãrache, Bancu ºi Su-
rugiu) ºi 3-2 cu Slovan Liberec
(Ivan, Drãghici ºi un autogol).

Mulþescu a declarat cã în ulti-
mul amical, cel cu Liberec, a ali-
niat în mare parte echipa pe care
se va baza ºi în startul campiona-
tului, respectiv: Calancea – Briceag,
Popov, Acka, Vãtãjelu – Bãluþã,
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Screciu a fost
printre remarcaþii
stagiului din Austria

Vãtãjelu a fost desemnat
cãpitan, dar a avut evoluþii
surprinzãtor de modeste

Zlatinski, Screciu, Bancu – Mãzã-
rache, Ivan.

Portari

Dupã plecarea lui Straton, tânã-
rul Laurenþiu Popescu, titular în
ultima parte a campionatului tre-
cut, nu ºi-a consolidat locul în pri-
mul „11”, fiindcã prima achiziþie a
Craiovei din vara aceasta, moldo-
veanul Calancea, a avut prestaþii
solide ºi pare sã-ºi fi câºtigat rapid
locul între buturi. În vârstã de 30
de ani, goal-keeper-ul a convins în
partidele din Austria, iar Mulþescu
l-a avut sub comandã ºi la Ceahlã-
ul ºi Voluntari.

Fundaºi

În dreapta liniei defensive se
constatã o situaþie asemãnãtoare
cu cea a postului de portar. Ple-

carea lui Achim nu l-a lãsat suve-
ran pe Dumitraº, ci revenirea lui
Briceag a însemnat reprofilarea
acestuia în banda dreaptã ºi titu-
larizarea lui, deºi jucãtorul de 24
de ani are stângul ca picior de
bazã. Se observã acest handicap
la construcþie ºi la centrãri, însã
se pare cã alte calitãþi l-au con-
vins pe Mulþescu sã-l utilizeze pe
Briceag în detrimentul lui Dumi-
traº. În banda dreaptã a fost in-
trodus în fiecare final de meci ºi
tânãrul Vlãdoiu, propunerea
academiei clubului pentru acest
post.

Cuplul de stoperi pare cel care
a început ºi sezonul trecut, Po-
pov-Acka, deºi cei doi au avut
dese probleme medicale pe par-
cursul campionatului precedent.
Kay ar fi prima rezervã, deºi a fost
aproape de a pãrãsi echipa, dupã
incidentul cu Bãluþã, de acum câ-
teva luni. În ultimul meci, stope-
rul din Capul Verde nu a fost utili-
zat. De la „satelit” au fost aduºi
stoperii Hreniuc ºi Ciocotealã.
Primul dintre aceºtia este indezi-
rabil în viziunea majoritãþii supor-
terilor, din cauza cunoscutei afi-
nitãþi pentru Dinamo.

Surpriza neplãcutã a turneului
din Austria a fost forma slabã a
lui Vãtãjelu, ezitant în faza defen-
sivã. Culmea, aceste gafe s-au
înmulþit o datã cu preluarea ban-
derolei de cãpitan, în loc ca ele sã
fie eliminate ºi evoluþia fundaºu-
lui stânga sã confere mai multã
încredere coechipierilor. Pe postul
sãu existã oricând ºi varianta Bri-
ceag, care s-ar simþi mult mai bine
în stânga.

Mijlocaºi

La mijloc, inovaþia acestei veri
este tânãrul de doar 16 ani, Vladi-

mir Screciu, forþat de Mulþescu
chiar din primul minut în majorita-
tea amicalelor, doar cu Zenit intrând
pe final. Pare greu de crezut cã
mijlocaºul oltean îi va devansa pen-
tru un loc alãturi de Zlatinski pe
Mateiu ºi Madson, dar cum cei doi
sunt în ultimul an de contract,
Screciu ar putea fi surpriza Craio-
vei pentru noul campionat. Mad-
son a fost titular cu Zenit, când a
fost schimbat la pauzã, iar în ulti-
mul joc, cu slovan, brazilianul nu
a jucat. Bancu este unul dintre ti-
tularii indiscutabili ai Universitãþii,
el fiind desemnat sã execute ºi uni-
ca loviturã de pedeapsã din amica-
lele jucate în Austria.

În banda dreaptã, deºi nu a
marcat niciun gol în amicale, Bã-
luþã a pãrut mai activ ca în sezo-
nut trecut, el având ºi rolul de a
face presing pe construcþia adver-
sarului, alãturi de Mãzãrache. Din-
tre puºti, alãturi de Screciu, în
ultimele douã amicale s-a eviden-
þiat mijlocaºul de 18 ani Stephan
Drãghici, adus recent de la Acade-
mia Ardealul Cluj, dar care este
oltean, fiind nãscut în Slatina. Deºi
a jucat destul de puþin, puºtiul s-a
remarcat rapid printr-un control
bun al mingii, o maturitate în joc
ºi douã faze decisive: penalty-ul
scos în meciul cu austriecii de la
Worgl ºi golul victoriei înscris
contra cehilor de la Liberec, cu o
preluare scurtã ºi ºut cu efect, în
vinclu, de la 20 de metri.

Deºi aºteptam ca Petre sã intre
în „primii 14”, se pare cã Manea i-
a cam luat faþa în lupta pentru o
soluþie de rezervã ca mijlocaº ofen-
siv. Surugiu a avut un stagiu bun,
are calitate pentru a juca „unu la
unu” ºi totodatã execuþii rafinate,
dar trebuie sã profite de orice oca-
zie, fiindcã vârsta (26 de ani) nu-l
ajutã foarte mult, þinând cont cã
pânã acum a jucat în ligi inferioa-

re. Pe modelul Dorel Stoica însã,
„Oli” ar avea ºansa lui de a intra
mai târziu în fotbalul mare, mai ales
cã este oltean. Apropo de „olteni-
zarea” echipei, tot mai mulþi jucã-
tori din regiune îºi fac loc în lotul
ªtiinþei ºi nu originea îi impune, ci
potenþialul. În acest moment, Po-
pescu, Vlãdoiu, Vãtãjelu, Screciu,
Drãghici, Bancu, Ciocotealã, Bã-
luþã, Petre ºi Surugiu asigurã acel
„fond autohton” pe care ªtiinþa a
mizat întotdeauna.

Atacanþi

Deºi are doar 19 ani, Ivan este
indiscutabil punct fix în ofensiva
ªtiinþei, fiind jucãtorul de la care
toatã lumea se aºteaptã sã fie deci-
siv. Deºi a marcat doar un gol în
stagiul austriac, Ivan a avut pre-
staþii consistente, impunându-se ca
un titular cert. Mãzãrache a fost
golgheterul turneului austriac, dar
prestaþiile sale nu sunt deloc con-
cludente, are mari carenþe la capi-
tolul tehnicã individualã, la aºeza-
rea în teren ºi rateazã mult. Nuno
Rocha a venit nepermis de târziu
la lot ºi se vede acest lucru ºi în
forma sa, capverdianul având pre-
staþii modeste în cele douã amica-
le pe care le-a prins în Austria.
Puºtii de la echipa a doua nu au
reuºit sã se impunã, Jurj a plecat
deja de la echipã, iar Burlacu a
ajuns târziu în cantonament, iar el
are de recuperat dupã problemele
medicale pe care le-a avut în sezo-
nul trecut.

Atacul este compartimentul în
care sunt cele mai mari probleme,
iar o achiziþie se contureazã deja.
Este vorba de al treilea jucãtor din
Capul Verde care ar ajunge în Bã-
nie, Rambe, un atacant de 26 de
ani  care a activat mai mult în liga
a doua portughezã.


