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Ministrul Educaþiei anunþã
schimbãri importante. Elevii vor
avea un nou tip de bacalaureat

Pavel Nãstase, ministrul Educaþiei
susþine cã în noua lege a educaþiei ar
putea fi prevãzutã introducerea baca-
laureatului diferenþiat. Cine poate opta
pentru acest tip de examinare. „Noua
lege a educaþiei naþionale se aflã în pre-
gãtire. Sunt multe schimbãri care se vor
produce ºi am sã vã dau un exemplu
pentru zona de învãþãmânt preuniver-
sitar. Dorim ca în noua lege sã preve-
dem un bacalaureat diferenþiat, astfel
încât sã oferim posibilitatea tinerilor care
urmeazã învãþãmântul profesional ºi
tehnic sã aiba acces la un bacalaureat
pe profilul acesta. În felul acesta cred
eu cã învãþãmântul profesional ºi teh-
nic va deveni mai atractiv ºi vom rezol-
va o problemã foarte acutã în momentul
de faþã: criza forþei de muncã, mai ales în
calificãrile de bazã, cum ar fi instalator,
tâmplar sau electrician”, a declarat Pa-
vel Nastase, ministrul Educaþiei, pentru
Digi24.

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã
dezbatere publicã pe tema
stocurilor de medicamente

La începutul acestei sãptãmâni, Mi-
nisterul Sãnãtãþii invitã cetãþenii care au
propuneri de modificare a Ordinului de
ministru prin care se stabilesc stocurile
de medicamente, sã participe la dezba-
terea organizatã la sediul instituþiei.
“Ministerul Sãnãtãþii organizeazã, marþi,
6 iunie, la ora 14.00, la sediul instituþiei,
sala de consiliu, etaj 2, ºedinþa publicã
de dezbatere a proiectului de Ordin re-
feritor la modificarea Ordinului minis-
trului sãnãtãþii nr. 1345 din 24 noiembrie
2016, privind raportarea zilnicã a stocu-
rilor ºi operaþiunilor comerciale efectua-
te de importatori, fabricanþi autorizaþi ºi
farmaciile cu circuit închis ºi deschis”,
se aratã într-un comunicat remis ME-
DIAFAX de biroul de presã al ministe-
rului. Persoanele care doresc sã partici-
pe la aceastã ºedinþã ºi sã ia cuvântul în
cadrul dezbaterii, trebuie sã transmitã
propunerile pe care le vor prezenta ºi în
scris, la adresa de email “moancea@-
ms.ro” , iar în cadrul email-ului sã pre-
cizeze articolul sau articolele din pro-
iectul de act normativ la care face refe-
rire ºi sã menþioneze ºi datele de con-
tact. Aceste propuneri trebuie trimise
pânã la data de 6 iunie, ora 8:00. Proiec-
tul de act normativ poate fi vizualizat
pe pagina de internet a Ministerului
Sãnãtãþii, www.ms.ro, la rubrica Trans-
parenþã decizionalã – Acte normative
în transparenþã.
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Ministrul Sãnãtãþii ºi ºeful
Departamentului pentru Situa-
þii de Urgenþã s-au contrat pe
subiectul achiziþiilor de ambu-
lanþe pentru SMURD dupã ce
Florian Bodog a anunþat cã tre-
buie semnat un nou protocol,
licitaþia începutã de IGSU ne-
maifiind valabilã. Arafat trans-
mite cã asta va aduce doar în-
târzieri.

Ministrul Sãnãtãþii, Florian
Bodog, a declarat, ieri, cã In-
spectoratul General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (IGSU) a por-
nit licitaþia pentru achiziþia de
ambulanþe la începutul acestui
an. Achiziþia, spune Bodog, a fost anulatã la cere-
rea Agenþiei Naþionale pentru Administrare Fisca-
lã (ANAF) dupã ce mai multe persoane au con-
testat-o. În aceste condiþii, ministrul Sãnãtãþii spu-
ne cã este nevoie de semnarea unui nou protocol
între Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Afacerilor
Interne.

“Protocolul se semneazã luni. Caietele de sar-
cini sunt gata. (...) Eu am punctul de vedere de la
ANAF care spune cã protocolul nu mai este vala-
bil, pe de altã parte nu existã nicio hârtie, nicio
garanþie de la ANAF cã urmãtoarea procedurã dacã
se va desfãºura la IGSU va dura 30 de zile pentru
cã, aºa cum am spus, Comisia noastrã a verificat
caietele de sarcini ºi are foarte multe observaþii,
aproape la fiecare paginã. Deci practic, caietul de
sarcini se va modifica urmare a modificãrilor fãcu-
te de cãtre comisia noastrã. Sã nu se întâmple ace-
laºi lucru cum s-a întâmplat la IGSU”, a declarat
ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, la Digi 24.

În replicã, ºeful Departamentului pentru Situa-
þii de Urgenþã, secretarul de stat în Ministerul Afa-
cerilor Interne, Raed Arafat, spune cã existã posi-
bilitatea semnãrii unui protocol pe baza celui vechi

Ministerul Justiþiei cere corectarea grilei de sa-
larizare pentru grefieri ºi specialiºtii în tehnologia
informaþiei din domeniul justiþiei, care sunt îngri-
joraþi de o scãdere a salariilor cu pânã la 50% de la
începutul anului 2018. Ministerul Justiþiei a mai
anunþat cã a transmis Ministerului pentru Relaþia
cu Parlamentul ºi Ministerului Muncii ºi Justiþiei
Sociale propunerile pentru proiectul legii salarizã-
rii unitare.

“Ministrul Justiþiei a luat act de nemulþumirile
exprimate în spaþiul public de grefieri, dar ºi de
specialiºtii în Tehnologia Informaþiei din domeniul
Justiþiei care sunt îngrijoraþi de o scãdere a salarii-
lor cu pânã la 50% de la începutul anului 2018”, se
aratã într-un comunicat de presã al Ministerului
Justiþiei.

Totodatã, Tudorel Toader a solicitat, în scris,
tuturor preºedinþilor curþilor de apel nivelul de sa-
larizare ºi baza legalã pentru stabilirea salariilor în
vederea asigurãrii unei remuneraþii egale la nivel
de þarã. “De asemenea, Ministerul Justiþiei a sem-
nalat ºi problemele legate de salarizarea persona-
lului auxiliar de specialitate transmise de sindica-
tele reprezentative. Dacã în anii 2000, salariul unui
grefier ajungea la 80% din cel al unui magistrat, în
prezent, procentul este de 25-30%. Se propune
corectarea grilei, astfel încât salariul de bazã al gre-

Preºedintele Klaus Iohannis a
transmis, ieri, un mesaj cu ocazia Zi-
lei Românilor de Pretutindeni, preci-
zând cã cea mai bunã manierã în care
statul le poate recunoaºte contribu-
þia este „sã se punã în slujba lor”.
„Ca în fiecare ultimã duminicã a lunii
mai, astãzi sãrbãtorim Ziua Români-
lor de Pretutindeni, zi în care, oriun-
de ne-am afla, redescoperim bucuria

Florian Bodog anunþã un nou protocol pe achiziþia ambulanþelor. În replicã,
Raed Arafat transmite cã cei care semneazã trebuie sã-ºi asume decesele

ºi care permite lucrurilor sã se desfãºoare mai de-
parte în maniera începutã ºi avertizeazã cã un nou
protocol nu va duce decât la întârzieri ºi mai mari,
în condiþiile în care maºinile aflate în dotarea IGSU
sunt deja învechie.

“Noi stãm acum fãrã maºini aproape. Cu ambu-
lanþele de tip B ºi C am ajuns cu ele într-o situaþie
fãrã egal la momentul ãsta. În Bucureºti sunt 48 de
maºini de tip B la SMURD, din care abia reuºim 20-
25 sã le avem funcþionale. Bãgãm una, scoatem
douã la reparat, din cauza vechimii. Aparatele sunt
vechi deja, deci nu mai fac faþã aparatele din ma-
ºini ºi ne costã imens de mulþi bani ca sã le rezol-
vãm. Trebuie sã înlocuim sute de ambulanþe, dar
nu ºtiu dacã o putem face imediat. Cel mai impor-
tant este eligibilitatea accesãrii fondurilor europe-
ne la IGSU comparativ cu Ministerul Sãnãtãþii. Mi-
nisterul Sãnãtãþii nu poate accesa pe tema asta, sã
cumpere ambulanþe, ºi asta se ºtie bine”, a decla-
rat Raed Arafat.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Inter-
ne spune cã este vorba de o întârziere de cel puþin
o lunã, douã pânã se va semna acordul cadru, timp
în care salvatorii vor sta tot fãrã dotãrile necesare.

“Primele ambulanþe nu le vom
vedea nici mãcar pe la jumãtatea
anului viitor”, a precizat Raed Ara-
fat.

Întrebat ce se întâmplã dacã se
semneazã un nou protocol, Arafat a
replicat “Dacã decizia este luatã,
atunci mã bucur cã am deschis sub-
iectul acum ºi sã-ºi asume respon-
sabiltatea cei care semneazã la mo-
mentul la care vor muri oameni pen-
tru cã încã nu avem ambulanþe”.

Anterior, pe pagina sa de Facebo-
ok, Raed Arafat transmisese cã, dupã
ce a tot tras semnale de alarmã ºi a
avertizat în privinþa dotãrilor
SMURD, rezultatul “s-a limitat doar
la nivel de declaraþii ale ministrului

Sãnãtãþii”: “Anunþul domnului Ministru al Sãnãtã-
þii, Florian Bodog, fãcut vineri la Craiova, referitor la
achiziþia ambulanþelor pentru SMURD ºi serviciile
de ambulanþã, menþionând cã acordul semnat în 2016
între cele douã ministere, cel al Sãnãtãþii ºi cel al
Afacerilor Interne, nu mai este valabil în baza noii
legislaþii, ascunde multe adevãruri nespuse ºi este
de fapt, pentru cei care cunosc bine situaþia ºi evo-
luþia ei, un anunþ al întârzierii achiziþiilor de ambu-
lanþe pentru SMURD ºi serviciile de ambulanþã ºi
nu al demarãrii procedurilor, care au fost deja dema-
rate de fapt, dar nu sunt «agreate», dorinþa fiind de
a repeta totul de la zero lãsând la o parte muncã
realizatã de comisii mixte care au muncit câteva luni
deja pe acest subiect la nivelul IGSU”.

Secretarul de stat a precizat cã sãptãmâna tre-
cutã i-a trimis ministrului Sãnãtãþii o scrisoare în
care a explicat situaþia dificilã în care se regãseºte
SMURD, în ceea ce priveºte dotarea serviciilor de
ambulanþã, ºi în care a acuzat sabotarea, de cãtre
anumiþi funcþionari din cadrul Ministerului Sãnã-
tãþii a procesului de dotare al serviciilor de ambu-
lanþã ºi SMURD.

Klaus Iohannis, mesaj pentru diaspora, cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni:
Cea mai bunã recunoaºtere este ca statul sã se punã în slujba lor

de a face parte dintr-un popor care a
oferit atât de multe întregii lumi. Cu
atâþia români aflaþi acum peste hota-
re, cea mai bunã manierã în care sta-
tul le poate recunoaºte contribuþia
este sã se punã în slujba lor”, a trans-
mis preºedintele Klaus Iohannis.

ªeful statului a fãcut referire ºi la
progresele înregistrate de România
în ceea ce priveºte domeniul servi-

ciilor consulare, dar ºi programele de
susþinere a antreprenoriatului, pen-
tru românii care doresc sã revinã în
þarã. “Anul trecut s-au fãcut unele
progrese în ceea ce priveºte oferirea
de servicii consulare online, simplifi-
carea recunoaºterii diplomelor, sus-
þinerea întoarcerii în þarã prin antre-
prenoriat, dar mai sunt multe de fã-
cut. Indiferent de domeniul în care

muncesc, îmi doresc ca românii de
pretutindeni sã se susþinã reciproc
ºi sã participe la luarea deciziilor care
le afecteazã viaþa”, a mai precizat pre-
ºedintele.

Pentru a marca Ziua Românilor de
Pretutindeni, preºedintele Klaus Io-
hannis participã astãzi la vernisajul
„Aici - Acolo”, care va avea loc la
Muzeul Naþional Cotroceni.

Ministerul Justiþiei cere corectarea grilei de salarizare
pentru grefierii ºi IT-iºtii din domeniu

fierului cu studii superioare cu gra-
dul I ºi vechime maximã sã fie pla-
sat la nivelul grefierului ºef servi-
ciu, adicã un coeficient de 3,79, ur-
mând ca în jos sã fie corectate co-
respunzãtor celelalte salarii ºi cei-
lalþi coeficienþi”, potrivit sursei ci-
tate.

Tudorel Toader ºi-a exprimat ºi
disponibilitatea de a fi prezent la
lucrãrile ºi dezbaterile Comisiei
pentru muncã ºi protecþie socialã a
Camerei Deputaþilor.

Potrivit ministerului Justiþiei, ac-
tivitãþile curente ale specialiºtilor
IT din domeniu presupun gestio-
narea unei infrastructuri complexe,
furnizând servicii atât personalu-
lui din justiþie – de ex. email, inter-
net, securitate ciberneticã, aplicaþii de specifice
(ECRIS, STATIS, aplicaþii financiar-contabile, ges-
tiunea bazelor de date, administrarea sistemelor
de videoconferinþã utilizate în audierea martorilor
sub acoperire sau deþinuþilor, precum ºi în comisii-
le rogatorii cu instanþe din alte þãri, administrarea
sistemelor informatice integrate de înregistrare a
ºedinþelor de judecatã – SIIISJ), infrastructura IT

localã, dar ºi publicului larg (ex. site-uri ºi portaluri
WEB ale instituþiilor din Justiþie, INFODOSAR).
Totodatã, parcul tehnic administrat de cei aproxi-
mativ 500 de specialiºti IT din Justiþie (instanþe de
judecatã ºi parchete) numãrã peste 45.000 de echi-
pamente IT (staþii de lucru, servere, periferice, echi-
pamente de stocare a datelor ºi echipamente de
comunicaþii).
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtoria Craiova a hotãrât,
sãptãmâna trecutã, sã-i plaseze
sub control judiciar pe Ion Pavel
Surdu ºi pe Irinel Marian Coan-
dã, zis „Charlie”, în dosarul în
care sunt judecaþi, împreunã cu
alþi doi craioveni, Mihai Deculesc
ºi Sandu Vitan (aflaþi tot sub con-
trol judiciar) pentru  lovire sau alte
violenþe, uz de armã fãrã drept,
tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce ºi port sau folosire fãrã drept
de obiect periculoase, dupã scan-
dalul cu împuºcãturi de anul tre-
cut, de la barul Paletts din Cen-
trul Vechi al Craiovei. Hotãrârea a
rãmas definitivã vineri, 26 mai
a.c., la Tribunalul Dolj.

Reamintim cã, potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-

Poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi,
sâmbãtã, 27 mai a.c., în jurul orei
4.15, prin numãrul de urgenþã 112,

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, în urma acti-
vitãþilor desfãºurate de poliþiºti din cadrul
Serviciului de Arme, Explozivi ºi Substanþe
Periculoase ºi Poliþiei Municipiului Bãileºti,

Poliþiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova au organizat, vineri, 26 mai a.c., o
acþiune pentru depistarea persoanelor ur-
mãrite ºi punerea în executare a manda-
telor de arestare. Poliþiºtii, în urma acti-
vitãþilor desfãºurate, în Piaþa Eroilor din
cartierul Valea Roºie, l-au depistat pe Vio-
rel Mirea, de 48 de
ani, din comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj, pe
numele cãruia Jude-
cãtoria Craiova a
emis un mandat de
executarea a pedep-
sei privative de liber-
tate. Doljeanul avea
de executat, în re-
gim de detenþie, 280
zile de închisoare
pentru comiterea in-
fracþiunilor de viola-
re de domiciliu, dis-
trugere ºi lovire. Vio-
rel Mirea era urmãrit

Surdu ºi „Charlie”, plasaþi sub control judiciarSurdu ºi „Charlie”, plasaþi sub control judiciarSurdu ºi „Charlie”, plasaþi sub control judiciarSurdu ºi „Charlie”, plasaþi sub control judiciarSurdu ºi „Charlie”, plasaþi sub control judiciar
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au

hotãrât sã-i plaseze sub control judiciar
pe craiovenii Ion Pavel Surdu, fost Bo-
boc Surdu ºi Irinel Marian Coandã zis
Charlie, judecaþi alãturi de alþi doi in-

culpaþi, pentru scandalul cu împuºcãturi
din Centrul Vechi al Craiovei, de la în-
ceputul lunii iulie, de anul trecut. Hotã-
rârea a rãmas definitivã vineri, 26 mai
a.c., la Tribunalul Dolj.
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bunalul Dolj, totul s-a petrecut la
petrecerea de deschidere a baru-
lui Pallets, din centrul vechi al Cra-
iovei, care-i aparþine lui Andrei La-
zãr, în jurul orei 4.05, dimineaþa,
pe 2 iulie 2016: «La un moment
dat, persoana vãtãmatã Lazãr
Andrei l-a auzit pe unul dintre
prietenii sãi spunând: „Bã, ãla
nu e Michel?”, apoi s-a întors sã
vadã ce se întâmplã, moment în
care i-a vãzut pe inculpaþii De-
culescu Mihai, poreclit „Michel”
ºi Vitan Sandu, poreclit „Gârma-
nu”, care aveau fiecare câte un
cuþit în mânã, lung de circa 40
cm. Cu aceeaºi ocazie l-a auzit
pe „Michel” când a zis: „Lazã-
re, ce cãutaþi mã aici?Vã omor!”,
iar pe partea stângã, l-a vãzut pe

inculpatul Surdu Ion Pavel care
avea în mânã un pistol cu care a
început sa tragã în direcþia lui.
În aceastã împrejurare persoana
vãtãmatã Lazãr Andrei a fost îm-
puºcat în partea superioarã a pi-
ciorului drept, a vãzut cã îi cur-
gea sânge ºi le-a arãtat ºi priete-
nilor sãi plaga provocatã prin îm-
puºcare. Grupul agresorilor a con-
tinuat sã se apropie de cei aflaþi
la mese, care între timp se aflau
în agitaþie, aruncând cu pahare
ºi scaune, în intenþia de a se apã-
ra de atac, timp în care Surdu Ion
Pavel a tras cu pistolul în conti-
nuare cãtre Lazãr Andrei ºi prie-
tenii acestuia, rãnind-o la picio-
rul stâng pe persoana vãtãmatã
Ioan Florin. Din grupul agreso-

rilor s-a distins ºi inculpatul
Coandã Marian Irinel zis Char-
lie care avea tras peste faþã un
tricou ºi purta un cuþit cu care
ameninþa persoanele din grupul
celor aflate la terasa PALLETS,
pentru ca mai apoi sã arunce cu
cãrãmizi în direcþia aceluiaºi

grup», au reþinut procurorii în re-
chizitoriu. Victimele, Andrei La-
zãr ºi Florin Ioan, au suferit le-
ziuni care au necesitat pentru vin-
decare un numãr de 12-14 zile
de îngrijiri medicale. Urmãtorul
termen de judecatã a fost stabilit
pe 2 iunie a.c.

ªofer bãut reþinut dupã ce a provocat un accident la Tªofer bãut reþinut dupã ce a provocat un accident la Tªofer bãut reþinut dupã ce a provocat un accident la Tªofer bãut reþinut dupã ce a provocat un accident la Tªofer bãut reþinut dupã ce a provocat un accident la Tatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºtiatomireºti
Un doljean de 30 de ani, din localitatea Coþofenii din

Dos, a fost reþinut, sâmbãtã, pentru 24 de ore, dupã ce,
bãut ºi conducând cu vitezã, a intrat cu maºina într-un
parapet. Atât el, cât ºi pasagerul din maºina sa au
refuzat transportul la spital, ºoferul refuzând ºi recolta-
rea probelor biologice. Ieri dupã-amiazã bãrbatul a fost
plasat sub control judiciar.

direcþiei de mers ºi a lovit un para-
pet de pe marginea carosabilului.

În urma impactului a rezultat
doar avarierea autoturismului, con-
ducãtorul auto ºi pasagerul Rãz-
van T., de 20 ani, din Coþofenii din
Dos, refuzând îngrijirile medicale.
De asemenea, întrucât conducã-
torul auto emana halenã alcoolicã,
i s-a solicitat testarea cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind 0,98 mg/l

alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost condus la Spi-
talul Filiaºi unde a refuzat recolta-
rea probelor biologice de sânge.

„Poliþiºtii au întocmit în cauzã
dosar de cercetare penalã pentru
comiterea infracþiunii de refuz re-
coltare probe biologice, iar în baza
probatoriului administrat s-a dis-
pus reþinerea suspectului pe bazã
de ordonanþã de reþinere pe o du-
ratã de 24 ore, fiind introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv al Inspectoratului”, ne-a
declarat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul biroului de pre-
sã al IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã,
bãrbatul a fost eliberat, fiind pla-
sat sub control judiciar pentru o
perioadã de 60 de zile.

de un participant la trafic, despre
faptul cã, pe D.E. 70 Craiova – Fi-
liaºi, în localitatea Tatomireºti, s-a

produs un accident rutier. La faþa
locului poliþiºtii, în urma primelor
cercetãri, au constatat cã Alin Tã-
taru, în vârstã de 30 de ani, din
comuna Coþofenii din Dos, în timp
ce conducea, pe D.E. 70, din di-
recþia Filiaºi cãtre Craiova, un au-
toturism Audi A5, pe un sector de
drum cu succesiune de curbe de-
osebit de periculoase, pe fondul vi-
tezei excesive a pierdut controlul

Urmãrit naþional prins
în Valea Roºie

la nivel naþional întrucât se sustrãgea exe-
cutãrii pedepsei. Poliþiºtii craioveni l-au
încarcerat în Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova unde va rãmâne pânã
la ispãºirea pedepsei, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj.

Prins cu armã ºi muniþie
cumpãrate ilegal din Vidin

în cursul zilei de vineri, a fost efectuatã o
percheziþie domiciliarã la locuinþa lui Gheor-
ghe Dan, de 51 de ani, din Bãileºti, judeþul
Dolj. Astfel, în urma descinderii, poliþiºtii au
gãsit o armã cu aer comprimat, cal. 5,5 mm

ºi 240 de diaboluri de
plumb de acelaºi calibru.
Din cercetãrile efectuate s-
a stabilit cã arma ºi muniþia
au fost cumpãrate, fãrã
drept, pe 16 mai a.c., din
Republica Bulgaria – oraºul
Vidin, iar doljeanul le-a in-
trodus în România, în ace-
eaºi zi, fãrã a le declara or-
ganelor de control vamale.
În cauzã se continuã cer-
cetãrile sub aspectul comi-
terii infracþiunilor de neres-
pectarea regimului armelor
ºi al muniþiilor ºi contraban-
dã calificatã, arma ºi muni-
þia fiind ridicate în vederea
cercetãrilor.



cuvântul libertãþii / 5luni, 29 mai 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Premierul Sorin Grindeanu ºi “Craiova aia veche”!Premierul Sorin Grindeanu ºi “Craiova aia veche”!Premierul Sorin Grindeanu ºi “Craiova aia veche”!Premierul Sorin Grindeanu ºi “Craiova aia veche”!Premierul Sorin Grindeanu ºi “Craiova aia veche”!
MIRCEA CANÞÃR

Premierul Sorin Grindeanu a dat, deunãzi,
un interviu, întins pe durata a 30 de minute,
la Palatul Victoria, „despre sport”, unor jur-
naliºti – Matei Udrea ºi Andru Nenciu –, de
la „Pro Sport”, deci în materie. Avea ºi ce
spune, fiindcã, de datã recentã, guvernul pe
care îl conduce a promovat o Ordonanþã de
Urgenþã, prin care se modificã Legea Edu-
caþiei Fizice ºi Sporturilor (69/2000) la ca-
pitolul finanþare, în sensul cã autoritãþilor
locale li se va permite sã cheltuiascã, fãrã
restricþii, pânã la 5% din bugetul de care
dispun, pentru activitãþile sportive. Fost pre-
ºedinte al Consiliului Judeþean Timiº, fost
ºef al DJTS Timiº, în perioada în care Ni-
colae Mãrãºescu conducea sportul româ-
nesc, Sorin Grindeanu a þinut sã probeze,
cum puþini dintre predecesorii sãi au fãcut-
o, cã are habar de ceea ce vorbeºte, de dis-
ciplinele olimpice în special, fãrã a mai vorbi
de fotbal, unde pãrea bine documentat, ar-

gumentându-ºi adecvat raþionamentele, fãrã
a se sfii sã recunoascã un adevãr: în „co-
recþia” legislativã, la legea menþionatã, a avut
în vedere exemplul Ungariei, al þãrilor din
fostul spaþiu iugoslav, dar ºi al celor din
Nordul Europei. Mai clar, referirile sale ex-
primau de fapt politicile guvernului, pe
care îl conduce, menite a revigora sportul
românesc, atât de anemic la ultima ediþie a
Jocurilor Olimpice de la Rio. Nu a fost de-
plin inspirat, nici atent la topicã, când a
mãrturisit, nenuanþat, „nu mã uit la fotbalul
românesc pentru cã mã enervez, ºi atunci
decât sã mã enervez mã duc ºi mã uit în
Spania, la campionatul englez, mai nou la
cel german”, dar i-am circumstanþia inabili-
tatea, prin villoniana aserþiune „eu din fot-
balul românesc am þinut cu Craiova aia ve-
che”. Tranºant. Cu câteva amintiri perene.
Premierul actual al României era pe atunci
elev în clasa a III-a, la semifinala cu Benfi-

ca Lisabona, amintire nestinsã. „Am crezut
cã înnebunesc (...), era o echipã incredibi-
lã, þin minte cã am plâns”. Nu a prins pe-
rioada lui Gicu Dobrin, i-a plãcut Balaci foar-
te mult ºi dupã el Hagi, evident, iar dincolo,
Zidane. Þine minte cã juca la Bordeaux, îna-
inte de a pleca la Juve. Confesiuni agreabi-
le. Chiar dacã patosul, deloc de paradã, pã-
rea uºor în inflaþie. Dar cine îºi calibreazã
bine discursul pe un asemenea teritoriu?
Chiar în faþa unor ziariºti. Ieri, la o cafea,
pe o terasã, Ilie Balaci, marele „Ilie”, în douã
rânduri (‘81 ºi ‘82) cel mai bun fotbalist al
anului, 69 de selecþii, 347 meciuri în divizia
A, campion al României de trei ori, cu Uni-
versitatea Craiova ºi de patru ori câºtigãtor
al Cupei României, oricum de neuitat, se arã-
ta marcat de faptul cã premierul Sorin Grin-
deanu ºtia atâtea despre el. ªi nu numai. De
altfel, un bun premier – sau, poftim, unul
rezonabil – nu poate rãmâne strãin de feno-

menul sportiv. În nicio împrejurare. Dumi-
nicã seara, pe Stade de France, la finala
Cupei Franþei, când preºedintele Republicii,
Emmanuel Macron, abia reîntors de la Ta-
ormina – Sicilia – de la summitul G7, cobo-
rând pe gazon, pentru a i se prezenta, potri-
vit tradiþiei, cele douã echipe – Angers ºi
PSG – de preºedintele FFF, Noel Le Graet,
a fost fluierat de suporterii parizieni, cunos-
cut fiind faptul cã este fan al celor de la
Olimpique de Marseille, dar „iubeºte pe SC
Amiens”, din oraºul copilãriei, recent pro-
movatã în prima ligã. A strâns mâna jucãto-
rilor ºi conducãtorilor celor douã cluburi,
Said Chabane, respectiv Nasser Al-Khelaifi,
s-a lãsat fluierat, deºi timp de douã zile fã-
cuse eforturi sã-l înþeleagã pe Donald Trump,
recunoscând, în declaraþiile pentru presã,
cã „discuþiile au fost vii”. ªi pe Stade de
France era oricum mai confortabil decât la...
Taormina.

Programul acestei ediþii a „Zile-
lor Craiovei” este dens, cuprinzând
manifestãri care au loc în fiecare
zi, fãrã întrerupere, timp de o sãp-
tãmânã. Exceptând concertele care
au loc în week-end ºi care sunt
susþinute de artiºti invitaþi, toate
celelalte manifestãri sunt oferite de
instituþiile de culturã din subordi-
nea Primãriei Craiova. Cooptate în
program de municipalitate, fieca-
re instituþie prezintã, special pen-
tru aceastã ocazie, cele mai fru-
moase spectacole din repertoriul
de pânã acum sau vin cu repre-
zentaþii deosebite, care au fost
puse în scenã pentru prima datã.

Cartierele, invitate la spectacole
Autoritãþile au pãstrat tradiþia ºi au

invitat, ºi de aceastã datã, pe locui-
torii fiecãrui cartier sã se bucure, la
ei acasã, de Zile oraºului. Tonul pe-
trecerii se dã, astãzi, în cartierul Va-
lea Roºie. Începând cu ora 18.00,
pe scena care va fi amplasatã la in-
tersecþia de la Poºtã, va fi prezentat
un spectacol artistic cu muzicã pen-
tru toate gusturile: recitaluri de mu-
zicã pop, folk, popularã, clasicã, te-
atru, dans ºi balet. Marþi, spectaco-
lul este prezent în cartierul Rovine –

Încep „Zilele Craiovei”!Încep „Zilele Craiovei”!Încep „Zilele Craiovei”!Încep „Zilele Craiovei”!Încep „Zilele Craiovei”!
Timp de o sãptãmânã, începând de astãzi, cra-

iovenii sunt provocaþi la maratonul distracþiei,
gândit ºi pregãtit special de municipalitate pen-
tru a bucura toate vârstele. Concerte de muzi-
cã popularã, spectacole de dans, teatru ºi balet,
întreceri sportive, concursuri de dansuri spor-
tive, invitaþii la lecturã, expoziþii inedite de pic-

turã, ateliere de graficã pentru copii, salon
auto, Expo-Flora, demonstraþii de restaurare
obiecte de artã, concursuri de orientare turis-
ticã ºi multe alte manifestãri se regãsesc în
programul acestei ediþii a „Zilelor Craiovei”,
aflatã la cel de-al cincelea an consecutiv când
se sãrbãtoreºte în ediþie de varã.

zona Poºtã; miercuri în cartierul
Brazdã – zona BRD, iar joi în cartie-
rul Craioviþa Nouã – zona Poºtã.

Tradiþiile ºi costumul popular,
la loc de cinste

Tradiþiile populare sunt în centrul
atenþiei ºi la aceastã ediþie. Începând
cu ora 10.00, pe esplanada Casei

Bãniei, craiovenii sunt invitaþi sã ia
parte la spectacolul „Satul românesc
în zi de sãrbãtoare”, un spectacol
cu muzicã popularã ºi expoziþie de
obiecte confecþionate de meºteri
populari. Este organizatã ºi o paradã
a costumelor populare, care va ple-
ca de la Casa Bãniei ºi va ajunge în
Piaþa Prefecturii. Dupã-amiazã, de
la ora 16.00 ºi pânã la ora 18.00,
sãrbãtoarea cântecului popular con-
tinuã în aceeaºi locaþie cu un spec-
tacol folcloric, care va fi prezentat
timp de trei zile (luni, marþi ºi mier-
curi). Pentru a marca sãrbãtoarea
Rusaliilor, organizatorii au inclus în
programul de Zilele Craiovei ºi „Ala-
iul Cãluºului”, care va fi prezentat
duminicã dimineaþa, de la ora 10.00,
în Piaþa „Mihai Viteazul”.

Centrul oraºului,
cartierul distracþiei

Craiovenii care se plimbã prin
zona centralã vor gãsi, în fiecare

zi, manifestãri interesante în zona
centralã. În Centrul Vechi (Piaþa
„Fraþii Buzeºti”) sunt programate
ateliere creative, expoziþii, recita-
luri ºi demonstraþii de artã, reuni-
te într-o „Piaþã a Artelor”. De joi,
pe strada „Theodor Aman”, va fi
deschisã ºi o expoziþia de flori cu
vânzare, Expo-Flora. Pe esplana-
da Teatrului Naþional, craiovenii
vor putea sã-ºi mãsoare tensiunea
arterialã, greutatea ºi glicemia –
luni, marþi ºi miercuri, iar de joi ºi
pânã duminicã sunt aºteptaþi la
târgul de obiecte hand-made „Bi-
zarre Bazaar”. Pe strada „Al.I.
Cuza”, va fi organizat un salon
auto în aer liber: o expoziþie de

maºini de epocã. Distracþia va
culmina însã în ultimele trei seri,
când sunt programate, în Piaþa
„Mihai Viteazul”, concerte ºi foc
de artificii.

Copiii sunt rãsfãþaþii acestor zile
Copiii sunt rãsfãþaþi pe 1 Iunie,

petrece aproape toatã ziua în Par-
cul „Nicolae Romanescu”. La Te-
atrul de Varã, sunt programate
douã spectacole dedicate lor:
„Craiova Kids Day”, cu recita-
luri, spectacole ºi concerte care
vor fi prezentate de cei mai talen-
taþi copii, ºi „Drumu-i lung, po-
vestea-i scurtã”, un spectacol
muzical oferit de artiºtii de la Ope-
ra Românã Craiova. Dar nu doar
în aceastã zi, ci ºi în oricare alta
din sãptãmâna aceasta, copiii sunt
aºteptaþi la Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, care organizea-
zã „Porþi deschise în Fabrica de
poveºti”. Copiii sunt provocaþi ºi
la o lecturã în aer liber, pe iarbã,
în Grãdina Botanicã, acolo unde
îi invitã, marþi, începând cu ora
18.00, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

De altfel, copiii sunt provocaþi
ºi cu multe competiþii, care se de-
ruleazã în cadrul „Zilelor Craio-
vei”: un campionat de minihandbal
ºi minivolei, baschet ºcolar 3 la
3; concurs de picturã ºi recitare
de poezie; concurs de dans spor-
tiv, dar ºi un interesant concurs
interºcolar de istorie-geografie
„Craiova de ieri ºi de azi”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Serviciile digitale ale Bãncii
Comerciale Române (BCR) au
înregistrat creºteri consistente
ale numãrului de utilizatori, dato-
ritã investiþiilor realizate de ban-
cã pe acest segment, atât în dez-
voltarea produselor, cât ºi în edu-
carea angajaþilor ºi clienþilor.
“Dacã în 2013, la un an dupã ce
am lansat serviciul de Mobile
Banking, aveam 10.000 de clienþi
activi, anul acesta am ajuns sã
creºtem cu 10.000 de clienþi ac-
tivi pe lunã. Este un rezultat di-
rect al resurselor pe care le alo-
cãm pentru serviciile noastre di-
gitale. Avem, în prezent, o co-
munitate de 2.400 de angajaþi
BCR, supranumitã Liga Experþi-
lor Digitali, care acþioneazã, atât
la nivel central, cât ºi în reþeaua
de unitãþi ca ambasadori ai servi-
ciilor digitale. Vorbim, practic, de

În acest context, comisarului
european pentru politicã regiona-
lã, Corina Creþu,  a precizat cã
propunerea iniþialã a Comisiei, de
cofinanþare 100% a unor astfel de
operaþiuni, nu a fost reþinutã. În
acelaºi timp, compromisul va per-
mite acestei finanþãrii necesare sã
ajungã prompt în regiunile afec-
tate de dezastre naturale. „Mã gân-
desc la Italia, ale cãrei regiuni au
fost grav afectate de cutremure
teribile în ultimul an ºi în luna ia-
nuarie. În mai multe
rânduri, preºedintele -
Juncker ºi-a exprimat
admiraþia faþã de popo-
rul italian, care a dat
dovadã de un curaj ex-
traordinar în momente-
le cele mai întunecate.
De asemenea, preºedin-
tele a reafirmat hotãrâ-
rea UE de a sprijini re-
construcþia integral”, a
subliniat Corina Creþu.

Pentru anul 2016,

Ultimele zile în Ultimele zile în Ultimele zile în Ultimele zile în Ultimele zile în care se mai pot depunecare se mai pot depunecare se mai pot depunecare se mai pot depunecare se mai pot depune
situaþiile financiaresituaþiile financiaresituaþiile financiaresituaþiile financiaresituaþiile financiare

Pentru contribuabilii doljeni, luna mai
pare a fi cea mai dificilã lunã þinând cont
cã pânã mâine aceºtia trebuie sã transmi-
tã cãtre Fisc bilanþurile pentru anul trecut.
Totodatã, întreprinzãtorii trebuie sã depu-
nã 20 de declaraþii fiscale ºi 12 raportãri.

Luna aceasta contribuabilii pot sã vireze
2% din impozitul anual pentru o asociaþie
nonprofit ºi trebuie sã plãteascã pentru pri-
ma datã taxa pe stâlp. Pe lângã acestea,
ei vor avea de virat cãtre stat taxele ºi im-
pozitele obligatorii din fiecare lunã.

Mâine va fi ultima zi în care
societãþile comerciale, companiile
naþionale, regiile autonome, insti-
tutele naþionale de cercetare-dez-
voltare, subunitãþile fãrã perso-
nalitate juridicã din România care
aparþin unor persoane juridice cu
sediul în strãinãtate, cu excepþia
subunitãþilor de societãþi reziden-
te în state aparþinând Spaþiului
Economic European mai pot de-
pune situaþiilor financiare, pen-
tru anul 2016. Tot pânã mâine se
vor mai depune Declaraþie infor-
mativã privind livrãrile/prestãrile
ºi achiziþiile efectuate pe terito-
riul naþional de persoanele înre-
gistrate în scopuri de TVA - For-
mularul 394. Aceastã declaraþie

va fi depusã de persoanele impo-
zabile înregistrate în scopuri de
TVA în România, conform art.316
din Legea nr.227/2015, obligate la
plata taxei conform art. 307 alin.
(1), (2), (6) ºi (7) din Legea
nr.227/2015, pentru operaþiuni
impozabile în România conform
art. 268 alin. (1) din Legea nr.227/
2015 precum ºi de persoanele im-
pozabile înregistrate în scopuri de
TVA în România, conform art. 316
din Legea nr.227/2015, care rea-
lizeazã în România, de la persoa-

ne impozabile înregistrate în sco-
puri de TVA în România, achiziþii
de bunuri sau servicii taxabile.
Pânã  miercuri, 31 mai, cel târ-
ziu, contribuabilii trebuie sã ajun-
gã la Finanþe pentru a depune Ce-
rerea de restituire a accizelor în
baza prevederilor art.395 din Co-
dul fiscal - Anexa nr.27 din nor-
mele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului VIII din Co-
dul fiscal. Este vorba despre be-
neficiarii scutirilor de accize (in-
stituþii, organizaþii).

10.000 de noi utilizatori10.000 de noi utilizatori10.000 de noi utilizatori10.000 de noi utilizatori10.000 de noi utilizatori
de Mobile Banking pe lunãde Mobile Banking pe lunãde Mobile Banking pe lunãde Mobile Banking pe lunãde Mobile Banking pe lunã

Numãrul de clienþi, persoane fizice, care folosesc serviciile de
Mobile Banking ºi Internet Banking furnizate de BCR a crescut
semnificativ în ultimul an ºi exponenþial în ultimii patru ani. În
2017, BCR a atras, în medie, 10.000 de noi utilizatori de Mobile
Banking pe lunã, iar la finele lui 2016 a consemnat o creºtere

anualã de peste 150% a clienþilor activi.

o treime din angajaþii BCR, care
ºi-au asumat promovarea ºi ofe-
rirea de suport în digitalizare, atât
în rândul angajaþilor noºtri, cât ºi
în cel al clienþilor”, declarã Ma-
rian Ignat, Director Executiv Di-
gital Banking în cadrul BCR.

„Tehnologia schimbã rapid
modul nostru de viaþã”

La ora actualã, 99% dintre an-
gajaþii BCR sunt utilizatori activi ai
serviciilor digitale ale bãncii. Toto-
datã, aplicaþia de Mobile Banking a
BCR a înregistrat peste 250.000 de
descãrcãri în 2017, de peste trei
ori mai multe decât în 2014.

„Tehnologia schimbã rapid mo-
dul nostru de viaþã. E suficient sã
facem o comparaþie cu felul în
care comunicãm, ne informãm ºi
tranzacþionãm în prezent, faþã de
ce se întâmpla în 2013-2014, ºi

vom realiza cât de multe
s-au schimbat. ªi este
esenþial sã þinem pasul.
BCR a ales sã se impli-
ce direct ºi constant în
viaþa financiarã a clien-
þilor sai, având la baza
doi piloni strategici: lea-
dership în inovaþia di-
gitalã ºi educarea clien-
þilor ºi angajaþilor”, a
mai spus Marian Ignat.

Un acord privind finanþarea în întregimeUn acord privind finanþarea în întregimeUn acord privind finanþarea în întregimeUn acord privind finanþarea în întregimeUn acord privind finanþarea în întregime
a operaþiunilor de reconstrucþiea operaþiunilor de reconstrucþiea operaþiunilor de reconstrucþiea operaþiunilor de reconstrucþiea operaþiunilor de reconstrucþie

dupã dezastre naturaledupã dezastre naturaledupã dezastre naturaledupã dezastre naturaledupã dezastre naturale
Sãptãmâna trecutã, Parla-

mentul European ºi Consiliul
Uniunii Europene au ajuns la
un acord privind propunerea
Comisiei Europene de a
finanþa în întregime operaþiu-
nile de reconstrucþie dupã
dezastre naturale, din Fondul
european de dezvoltare
regionalã. Acesta presupune
o ratã excepþionalã de
cofinanþare de 95%.

„Propunerea noastrã este
o expresie tangibilã

a solidaritãþii europene”
Totodatã, oficialul European a

explicat în ce constã compromi-
sul la care s-a ajuns.  “Acesta ara-
tã disponibilitatea UE de a fi alã-
turi de cetãþenii noºtri atunci
când au cel mai mult nevoie de
ajutor. O catastrofã naturalã poa-

te apãrea oriunde, oricând. De
aceea este important sã ne asi-
gurãm cã sprijinul special din
partea UE poate fi activat încã din
prima zi, pentru a suplimenta asis-
tenþa din partea Fondului de soli-
daritate al UE. Un alt efect al spo-
ririi contribuþiei financiare a UE
la operaþiunile de reconstrucþie va
fi economisirea resurselor naþio-
nale. Propunerea noastrã este o

expresie tangibilã a solida-
ritãþii europene. În faþa
marilor dificultãþi, am do-
rit ca statele membre sã fie
sigure cã UE este alãturi de
ele ºi este pregãtitã sã utili-
zeze toate resursele dispo-
nibile pentru a oferi imediat
ajutor ºi pentru a începe,
împreunã, reconstruc-
þia…”, susþine comisarului
european pentru politicã
regionalã, Corina Creþu.
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GEORGE POPESCU

A fost nevoie de acest summit a celor
ºapte granzi de pe Terra (în absenþa altora
ignoraþi pe drept ori cu condiþionãri discu-
tabile, Rusia, dar ºi China!) ca sã realizeze
ºi ei ceea ce premierul-gazdã, Paolo Genti-
loni, avea sã concludã, la final, anume un
adevãr pe care altminteri îl cunoaºtem de-
acum cu toþii: lumea în care trãim s-a schim-
bat radical. Pare a nu mai fi rãmas prea mult
din mileniile în care a evoluat, cu toate pre-
facerile, multe din ele epocale, prin care a
trecut ºi în ciuda lor a reuºit sã-ºi conser-
ve, fie ºi în parte, câteva fundamentale ce-
au asigurat supravieþuirea.

Organizarea reuniunii de cãtre gazdele
italiene a fost impecabilã, iar agenþiile de
presã ºi media internaþionale nu ºi-au as-
cuns aprecierile, uneori entuziaste. Mai
întâi, locul desemnat, Taormina, mica ce-
tãþuie din extremul sudic al Siciliei, un ve-
ritabil giuvaer arhitectonic, cu o istorie, la
rându-i milenarã, cu vestigii arheologice
unice în lume, în care convieþuiesc urme
ale unor civilizaþii diverse, de la anticii greci
la egipteni, de la otomani la africanii din
Nord ºi în care ºi astãzi îºi împart cu înþe-
legere ºi în bune raporturi existenþa de zi
cu zi. Un detaliu, acesta, pe care acelaºi
carismatic premier-gazdã, Gentiloni, l-a
evocat în mai multe rânduri, plusând pe
faptul cã opþiunea gazdelor a mizat ºi pe

Un summit G7 inutilUn summit G7 inutilUn summit G7 inutilUn summit G7 inutilUn summit G7 inutil
spre o lume tot mai instabilãspre o lume tot mai instabilãspre o lume tot mai instabilãspre o lume tot mai instabilãspre o lume tot mai instabilã

un resort de facturã sentimentalã, inclu-
siv pentru cei care nu aveau cunoºtinþã de
aceastã oazã, turisticã, cu un ambient na-
tural copleºitor ºi cu monumente unicat
pentru istoria mare a Europei ºi a Planetei.

În fapt, disensiunile cu care aveau sã
se confrunte erau cunoscute. ªi ele fuse-
serã – nu fãrã accente tensionate, unele
datorate noului Preºedinte al SUA, Donald
Trump – anticipate încã de la Bruxelles, la
reiuniunea NATO cu prilejul inaugurãrii
noului sediu. Am urmãrit, pe mai  multe
canale tv italiene timp de aproape 40 de
ceasuri, pas la pas, întregul parcurs al
acestei reuniuni. N-au lipsit, fireºte, mo-
mentele rituale începând cu primirea fie-
cãrui oaspete pe rând, pe un platou aran-
jat în celebrele Giardini Naxos, moment
în care deja jurnaliºtii prezenþi, delegaþiile
ºi, desigur, telespectatorii ºi-au putut face
deja o idee despre profilul – politico-ideo-
logic ºi psihologic – al fiecãruia.

Dacã Angela Merkel, veterana saummit-
urilor ca participantã la cea de-a 12-a edi-
þie, nu ºi-a ieºit din comportamentul sãu
sobru, dar nelipsit de eleganþã ºi de un sen-
timent de comuniune cu cei din jur, mai
tinerii ºi captivanþii, prin tinereþe ºi spon-
taneitatea în miºcãri ºi surâsuri, canadia-
nul Justin Trudeau ºi francezul Emmanu-
el Macron s-au bucurat de un succes mai

evident decât poate se aºteptau. Alãturi de
Theresa May (obligatã din motive ºtiute
sã abandoneze summit-ul încã din prima
searã), Donald Truman (ultimii trei parti-
cipanþi, alãturi de premierul gazdã, întâia
oarã la un astfel de eveniment, nu ºi-a fã-
cut nicio problemã din afiºarea unui com-
portament „special”, încã din pasajul pe
traseul de la Hotel (unicul utilizând auto-
mobilul pânã în apropierea locaþiei finale),
alegând sã soseascã ultimul ºi izolat de
ceilalþi, pãºind alene, cu un mers masiv,
de ºerif (al Lumii?!), lãsându-se aºteptat
ºi schiþând doar gesturi de salut ca pentru
niºte supuºi nedemni decât de un de zâm-
bet superior ºi de saluturi complezente.

Patru obiective s-au aflat pe agenda
acestui summit ºi, în ciuda disocierilor
fãcute de Paolo Gentiloni în conferinþa de
presã finalã ºi în privinþa luptei contra te-
rorismului, niciunul n-a primit verdictul
unei înþelegeri unanime. ªi nici mãcar
acesta înscris, strategic, în cap de listã,
nu pare a fi fost deplin asumat, din mo-
ment ce ºi aici s-au interpus nuanþe în pri-
vinþa modalitãþilor de acþiune, dincolo de
limbajul diplomatic. Nici obiectivul imigra-
þiei nu s-a finalizat în termenii declaraþiei
pregãtite ºi redactate de gazdele italiene
(din cele 10 pagini n-au rãmas, sub sem-
nãturi, decât 6), cãci ºi aici atât Trump

(într-o mai micã mãsurã ºi Tereza May) a
fãcut opinie separatã, potrivit propriilor vi-
ziuni dinainte anunþate, primul în a sa cam-
panie absolut atipicã în istoria SUA..

Mai mult chiar, introducerea în textul fi-
nal al unei clauze ce permite fiecãrei þãri
dreptul de a-ºi apãra propriile graniþe de imi-
granþi ascute ºi mai mult recentele disensi-
uni din sânul UE ºi nu putem sã nu relevãm
cã va potenþa iniþiativele Ungariei, ale Ce-
hiei, Slovaciei ºi ale altor state reticente în
aceastã privinþã. Cât despre celelalte douã
puncte din agendã, cel privind comerþul
interior cãruia se dorea sã i se confere un
caracter de liber schimb internaþional, ca ºi
cel privind acordurile stabilite recent la Pa-
ris asupra climei planetare, ambele s-au lo-
vit de un veto net din partea americanilor.

Toate aceste rezultate l–au fãcut pe ce-
lebrul analist american, Jan Bremmer, fon-
dator al thin tank-ului Eurasia Group, sã
profetizeze o nouã dezordine geopoliticã în
care Occidentul pierde vizibil din influenþa
sa ºi într-un astfel de context acest G7 poate
fi caracterizat, cu cuvintele sale, „întâiul G-
O oficial, mai ales în condiþiile în care ºi
ONU ºi NATO sunt tot mai puþin decisive
ºi niciunul dintre protagoniºtii globali nu
reuºeºte sã umple golul  deja atât de evi-
dent”. Rezultatul, conchide el, va fi cã „lu-
mea va fi tot mai instabilã”.

Conform datelor transmise de
Centrul Naþional de Supraveghere
ºi Control al Bolilor Transmisibile
din cadrul Institutului Naþional de
Sãnãtate Publicã, numãrul total de
cazuri confirmate cu rujeolã în Ro-
mânia raportate pânã în prezent este
de 6.434, din care 26 de decese (8
în judeþul Timiº, 5 în judeþul Arad,
5 în judeþul Dolj, 3 în judeþul Caraº
Severin, 1 în judeþul Bihor, 1 în ju-
deþul Cãlãraºi, 1 în judeþul Satu
Mare, 1 în judeþul Vaslui ºi 1 în
Bucureºti); un al 27-lea deces po-
sibil datorat rujeolei se aflã în curs
de confirmare/infirmare în Dolj.
Este vorba de o fetiþã de patru luni,
internatã în urmã cu o sãptãmânã
la Spitalul de Boli Infecþioa-
se din Craiova. Pentru cã
starea ei s-a agravat a fost
transportatã la Spitalul de
Urgenþe din Craiova ºi inter-
natã la Terapie Intensivã.
Însã nu s-a mai putut face
nimic pentru a fi salvatã ºi
joia trecutã a murit.

98% din persoanele
îmbolnãvite nu erau

vaccinate
Cele mai multe cazuri de

rujeolã s-au înregistrat la

Campanie de vaccinare împotriva rujeolei
Epidemia de rujeolã, cu care România

se confruntã încã de anul trecut, a fãcut
pânã în prezent 27 de victime, în princi-
pal copii din grupele de vârstã sub 15 ani.
Numãrul de îmbolnãviri a depãºit 6.400
de persoane, cele mai multe în judeþele

Timiº, Caraº-Severin, Arad, Satu Mare
ºi Dolj. În aceste condiþii, autoritãþile sa-
nitare recomandã tuturor pãrinþilor co-
piilor care nu au fost vaccinaþi sã se pre-
zinte la medicul de familie în vederea
imunizãrii împotriva rujeolei.

grupa de vârstã 1-4 ani (2.536 ca-
zuri), sub 1 an (1.230 cazuri), 5-9
ani (1.106 cazuri), 10 – 14 ani (457
cazuri), 15 – 19 ani (314 cazuri),
20 – 24 ani (203 cazuri), 25 – 29
ani (199 cazuri), 30 – 34 ani (136),
35 – 39 ani (148 cazuri) ºi peste
40 ani (105 cazuri).

98% din persoanele îmbolnãvi-
te nu erau vaccinate împotriva ru-
jeolei. Ca mãsurã de limitare a ex-
tinderii epidemiei de rujeolã, la ni-
vel naþional se deruleazã din luna
decembrie 2016 o campanie supli-
mentarã de vaccinare cu RRO a
copiilor cu vârste cuprinse între 9
luni – 9 ani. Ministerul Sãnãtãþii a
achiziþionat ºi repartizat cãtre Di-

recþiile de Sãnãtate Publicã judeþe-
ne o cantitate de 118. 812 doze de
vaccin ROR. În vederea informã-
rii populaþiei, reprezentanþii Minis-
terului Sãnãtãþii împreunã cu ex-
perþii Organizaþiei Mondiale a Sã-
nãtãþii ºi UNICEF au dezvoltat un
mesaj de interes public: „VACCI-
NEAZÃ-ÞI COPILUL ÎMPOTRI-
VA RUJEOLEI! OFERÃ COPILU-
LUI TÃU O ªANSÃ LA VIAÞÃ
SÃNÃTOASÃ!”.

Controverse privind legea
vaccinãrii

Prezent la Craiova, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, ministrul Sãnã-
tãþii, Florin Bodog, a declarat cã
vaccinarea este singurul mod prin
care se poate preveni îmbolnãvi-
rea, iar o lege în acest sens va in-
tra în dezbatere în Parlament. „Vac-
cinarea este singurul mod prin care
se poate preveni boala. În þarã se
desfãºoarã o campanie de infor-
mare. Legea vaccinãrii va intra
în dezbaterea Parlamentului.
Sunt foarte mulþi pãrinþi care
îºi manifestã îngrijorarea cu
privire la faptul cã în colecti-
vitãþile în care merg copiii lor
ar putea sã aparã copii nevac-
cinaþi care sã punã în pericol
viaþa ºi sãnãtatea copiilor lor”,

a spus ministrul Bodog.
Legea ar urma sã stabileascã pe

de-a întregul cadrul legal de vacci-
nare, cadrul de achiziþionare a vac-
cinurilor, inclusiv cã aceste con-
tracte de achiziþionare vor fi mul-
tianual. Faþã de varianta iniþialã, s-a
renunþat însã la amenzi. Colegiul
Medicilor din România a condam-
nat orice atitudine ostilã vaccinãrii,
precizând cã numai prin imunizare
pot fi prevenite boli infecþioase gra-
ve, iar vaccinarea constantã poate
duce la eradicarea unor boli.

În Germania, începând cu 1 iu-
nie, guvernul va introduce o legis-
laþie privind vaccinarea obligatorie
a copiilor, care îi va obliga pe pã-
rinþi sã-ºi vaccineze micuþii, în caz
contrar aceºtia urmând sã pri-
meascã amenzi de pânã la 2.500

euro. Noua lege va obliga repre-
zentanþii grãdiniþelor sã raporteze
autoritãþilor cazurile în care pãrin-
þii refuzã sã îºi vaccineze copiii.
Ministrul german al Sãnãtãþii, Her-
mann Grohe a explicat cã mãsuri-
le se impun pentru creºterea ratei
de vaccinare ºi stoparea epidemiei
de rujeolã cu care se confruntã þara
sa. Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii avertiza, luna trecutã, cã ru-
jeola se rãspândeºte rapid în toatã
Europa din cauza scãderii acope-
ririi vaccinale.

Rujeola (pojarul) este o boalã in-
fecþioasã care adesea duce la com-
plicaþii. Din 4 persoane care fac
rujeolã 1 are nevoie de spitalizare.
Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de
rujeolã (pojar), boala este mortalã.

RADU ILICEANU



8 / cuvântul libertãþii luni, 29 mai 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Actualul Guvern a mai bifat una
dintre promisiunile din campania
electoralã, respectiv protejarea ca-
tegoriilor sociale afectate de un
nivel mult prea ridicat de impune-
re a chiriilor percepute de stat, aºa
cum a fost cazul valorilor foarte
ridicare a chiriilor ANL, stabilite de
vechea guvernare. Notificãri de
reziliere a contractelor de închirie-
re, sesizãri ale oamenilor despre
nivelul exagerat al chiriilor, care în
marea majoritate a cazurilor au
crescut de 3-4 ori, au fãcut ca
Executivul sã trateze problema cu
operativitate. Aºa se face cã iniþial
a fost adoptatã O.U.G. nr. 30/
2017, prin care se reaºezau bazele
de calculul ale chiriei ºi, ulterior, la
nivel local, administraþia craiovea-
nã a pus în aplicare noile criterii
de reclaculare.

Noile valori, modificate
în scurt timp

Unde s-a umblat? În primul rând
s-a stabilit cã diminuarea cheltuie-
lilor de administrare, întreþinere ºi
reparaþii sã fie de la 1,11% din va-
loarea de înlocuire a construcþiei
la maxim 0,8% din valoarea de în-
locuire a construcþiei. Apoi, dimi-
nuarea coeficientului de pondera-
re în funcþie de rangul localitãþii –
pentru municipiul Craiova, de la
0,95% la 0,90%. S-a stabilit ºi o
diminuare a coeficienþilor în func-
þie de venitul mediu brut al titula-
rului contractului de închiriere res-
pectiv de la 0,90 la 0,80 în cazul
în care venitul brut pe membru de
familie realizat în ultimele 12 luni
este mai mic sau egal cu salariul
de bazã minim brut pe þarã garan-
tat în platã stabilit prin hotãrâre a
Guvernului; de la 0,95 la 0,90 în
cazul în care venitul brut pe mem-
bru de familie realizat în ultimele
12 luni al titularului contractului de
închiriere nu depãºeºte dublul sa-
lariului minim brut pe þarã garan-
tat în platã pentru aceastã perioa-
dã; în cazul în care venitul mediu

Chiriile ANL scad semnificativChiriile ANL scad semnificativChiriile ANL scad semnificativChiriile ANL scad semnificativChiriile ANL scad semnificativ
Guvernul actual a decis reducerea nivelului chirii-

lor percepute titularilor de contracte de închiriere a
locuinþelor ANL, iar autoritatea localã craioveanã a
transpus în practicã, joia trecutã, normele de aplica-
re, aºa cum au fost impuse prin O.U.G. nr. 30/2017.
Pe mandatul Guvernului Cioloº, chiriile au crescut
de peste patru ori, în cazul tinerilor cu vârsta pânã
în 35 de ani, ºi de aproape trei ori, pentru cei peste
35 de ani. Acum, potrivit noilor cuantumuri ale
chiriei s-a reuºit ºi o protecþie socialã, mai ales în
cazul persoanelor cu venituri reduse.

brut al titularului contractului de
închiriere este mai mare decât du-
blul salariului minim brut pe þarã,
dar nu depãºeºte 5.000 lei coefi-
cientul aplicabil de 1,00, a rãmas

nemodificat. Totodatã, s-a mai
decis diminuarea cotei de 1% ce
revine autoritãþii locale la maxim
0,5%, autoritatea publicã localã
putând reduce aceste cote.

S-au evitat situaþii critice
Având în vedere modul de sta-

bilire a chiriei pentru locuinþele
pentru tineri aprobat prin O.U.G.
nr.30/2017, reducerea cuantumu-
lui chiriei prin aplicarea actualelor
modificãri legislative este benefi-
cã tuturor chiriaºilor locuinþelor
din fondul destinat tinerilor ºi, mai
ales, celor cu venituri reduse, prin
limitarea cuantumului chiriei con-
form nivelurilor prevãzute de lege.

Au rezultat chirii mai mici cu
17-25%, în cazul în care venitul
brut pe membru de familie al titu-
larului contractului de închiriere
depãºeºte dublul salariului minim
de bazã brut pe þarã, dar nu mai
mult de 5.000 lei, respectiv de la
un maxim de 370 lei la 280 lei pen-
tru un apartament, iar în cazul unei
garsoniere de la 230 lei la 170 lei.
Nivelul este mai mic cu 25-29%,
în cazul în care venitul mediu brut
pe membru de familie al titularu-
lui contractului de închiriere nu

depãºeºte dublul salariului minim
brut pe þarã, respectiv de la 350
lei la 250 lei pentru un apartament
ºi de la 217 lei la 155 lei pentru o
garsonierã. Un cuantum de ma-
ximum 145 lei, fãrã a depãºi 10%
din venitul mediu brut pe mem-
bru al titularului contractului de

închiriere iar pentru douã cazuri
în care nici un membru major al
familiei nu a realizat venituri în
ultimele 12 luni, plafonarea chi-
riei potrivit art. 9^1 la nivelul ve-
niturilor a condus la o scãdere de
la 116.84 lei ºi 111.85 lei la 0 lei.

De aplicarea acestor prevederi
au beneficiat ºi alþi chiriaºi – în total
111 cazuri, pentru care plafonarea
cuantumului chiriei la 10% din ve-
nitul mediu pe membru a condus
la obþinerea unor chirii foarte mici:
0.19 lei, 1.91 lei, 12.41 lei, 19.95
lei, 20.68 lei ºi respectiv 23.03 lei.
Totodatã, în cazul modificãrii ni-
velului veniturilor se va proceda la
recalcularea chiriilor pentru toate
cele 111 cazuri.

Urmeazã vânzarea
unitãþilor locative

În ºedinþa Consiliului Local din
aprilie 2017 s-a aprobat ºi con-
tractul-cadru de vânzare-cumpã-
rare pentru locuinþe construite prin
Agenþia Naþionalã a Locuinþei. De
fapt s-au votat douã tipuri de con-
tracte: cel cu plata integralã ºi cel
cu plata preþului în rate.

Dupã ce legiuitorul a adus, de-
a lungul timpului, mai multe mo-
dificãri în aceastã materie, majo-
rând vârsta pânã la care tinerii pot
primi repartiþii la 38 de ani, stabi-
lind ºi modalitãþi de realizare a
schimbului de locuinþe între titu-
larii contractelor de închiriere, iatã

cã acum, vânzarea locuinþelor
ANL se poate face în condiþii mult
mai lejere.

Plata în rate lunare egale pare
sã fie cea mai bunã variantã pen-
tru familiile ce nu-ºi mai pot per-
mite contractarea unui credit ban-
car, fie din cauza depãºirii vârstei
optime solicitatã de instituþia cre-
ditoare, fie de nivelul tot mai scã-
zut al veniturilor. Ratele lunare vor
cuprinde o dobândã anualã care va
acoperi dobânda de referinþã a
BNR, plus alte douã puncte pro-
centuale. Pentru neplata la terme-
nul scadent se vor percepe majo-
rãri de întârziere de 2% din suma
neachitatã, pentru fiecare lunã de
întârziatã la platã.

Ca un avantaj, autoritatea loca-
lã craioveanã va acorda o suspen-
dare a obligaþiei de platã a ratelor
pe maximum 3 luni. Solicitantul
trebuie doar sã depunã o cerere
motivatã cu 15 zile înainte de sca-
denþa ratei curente ºi sã dovedeas-
cã cu acte cã veniturile sale au
scãzut. Suspendarea, însã, se poa-
te solicita doar de maximum trei
ori pe tot parcursul perioadei de
platã în rate lunare egale.
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Trecut…
Începutul este în anul 1932,

când, în casa sa de lângã biserica
din cartier, aproape de actuala Grã-
dinã Botanicã, Wilhelm Theer-
gartengãzduieºteprimii elevi ai
unei ºcoli a Craiovei, aproape de
bariera Severinului, cartier locuit de
oameni modeºti. La început, au
fost înscriºi 49 de copii, au frec-

ªcoala Gimnazialã „Decebal” –ªcoala Gimnazialã „Decebal” –ªcoala Gimnazialã „Decebal” –ªcoala Gimnazialã „Decebal” –ªcoala Gimnazialã „Decebal” –
aniversarea de 85 de anianiversarea de 85 de anianiversarea de 85 de anianiversarea de 85 de anianiversarea de 85 de ani

ªcoala Gimnazialã „Decebal”, fos-
ta ªcoala Generalã nr. 12, are o isto-
rie întreagã în spate. Este una dintre
cele mai vechi unitãþi de acest gen din
Craiova, care, de curând, ºi-a sãrbã-

torit, dupã tradiþie, de Înãlþarea Dom-
nului, aºa cum se cuvine, „Ziua ªco-
lii”. Au fost momente în care trecutul
ºi-a dat mâna cu viitorul, prezentul
fiind la locul sãu.

ventat 18 ºi au promovat 12, în-
tregul proces educaþional fiind asi-
gurat de un învãþãtor. Printre cei
care au urmat cursurile, la înce-
put, aufost douã eleve, surori, de-
venite, ulterior , valori ale muzicii
româneºti: Ioana Radu ºi Mia
Braia,fiice ale unui negustor. În
1940, peisajul urban al zonei se
schimbã, comercianþii pãrãsesc
zona, iar autoritãþile construiesc ac-

tualul imobil, opt ani mai târziu fi-
ind extinsã construcþia. La începu-
tul anilor ’60, cartierul se modificã
total, iar clãdirea devine ceea ce este
astãzi. În 1997, pe 5 iunie, ºcoala
primeºte denumirea actualã ºi, de
atunci, s-a stabilit ca „Înãlþarea
Domnului” sã fie „Ziua ªcolii”.

…Prezent…
Anii au trecut ºi am ajuns în pre-

zent, când ªcoala „Decebal” are,
dupã restructurãrile din domeniul
educaþiei, mai multe structuri, pe lân-
gã cea centralã; ªcoala Gimnazialã
„Obedeanu”, ªcoala Primarã „Izvo-
ru Rece”, Grãdiniþa „Decebal”, care,
din februarie 2016, funcþioneazã în
incinta ºcolii centrale. „Ne dorim sã
fim o ºcoalã de prestigiu, apreciatã
deopotrivã de elevi, pãrinþi ºi de co-
munitate pentru calitatea ºi eficienþa
actului educativ, promovarea egali-
tãþii de ºanse pentru elevi, rezultatele
obþinute, grija pentru sãnãtatea ºi se-
curitatea elevilor, baza materialã
modernã. Elevii noºtri se remarcã
prin rezultate foarte bune la învãþã-
turã, mulþi dintre ei calificându-se la

diferite faze ale olimpiadelor ºi con-
cursurilor ºcolare ºi ale concursuri-
lor sportive. În anul ºcolar trecut,
unitatea noastrã a fost cea care a avut
cele mai bune rezultate obþinute atât
la nivel judeþean, cât ºi la cele regio-
nale ºi judeþene la „educaþie fizicã ºi
sport”, echipele participante fiind
pregãtite de prof. Olguþa Vancea,
Marius Firulescu ºi Florin Marius
Tucã. Mulþumim tuturor celor care
au participat, activ, de-a lungul ani-
lor, la îndeplinirea misiunii ºcolii”, a
precizat prof. Angelica Nuþã, direc-
tor al ªcolii „Decebal”.

…Viitor
Viitorul sunã ºi el bine pentru

„Decebal”, cu atât mai mult cu cât
sunt foarte multe proiecte care
sunt în desfãºurare. „ªcoala tre-
buie sã dea copii pregãtiþi pentru
viaþã, temelia fiind pusã din primii
ani. Acest lucru ni-l propunem ºi

noi. Am avut, în Sãptãmâna „ªcoa-
la altfel”, mai multe activitãþi, in-
clusiv un concurs interjudeþean –
„Fii Green Hero de Ziua Mediului”,
pe baza unui proiect european, prin
care copiii au fost educaþi în vede-
rea protejãrii mediului. Dar, am
avut ºi un simpozion internaþional
– „Educaþie fãrã frontiere” – refe-
ritor la evidenþierea unui stil de viaþã
sãnãtos. Au participat reprezentanþi
din Italia, Turcia, Portugalia, Ma-
rea Britanie. O secþiune este pen-
tru copiii cu dizabilitãþi intelectuale
ºi se are în vedere integrarea lor în
învãþãmântul de masã, cu adaptã-
rile specifice. Ne vom implica pe
aceste proiecte  ºi vom încerca sã-
i facem pe copiii cu astfel de defi-
cienþe sã nu simtã diferenþa faþã de
ceilalþi”, a menþionat prof. Dorina
Goiceanu, director adjunct al ªco-
lii Gimnaziale „Decebal”.

CRISTI PÃTRU

Realizatorul filmului,
Mirela Giodea, este jurna-
list senior ºi producãtor
executiv la TVR Craiova.
Este autorul unei serii de
portrete culturale difuza-
te pe TVR 3 ºi TVR Cra-
iova în cadrul emisiunii
„Artportret”, serie care a
avut ca protagoniºti per-
sonalitãþi ale culturii româ-
neºti din toate domeniile,
de la Nicolae Manolescu
ºi Alex ªtefãnescu la Dan
Perjovschi ºi Ion Grigo-
rescu sau  Nora Iuga ºi
Matei Viºniec. Regia fil-
mului este semnatã de
Bogdan Cristian Drãgan,
regizor de teatru ºi film, autorul fil-
mului de ficþiune „Cortul” ºi a
peste 100 de filme de scurtmetraj.
Imaginea: Alin Dijmãrescu, Cristi
Roºu, Dore Zidaru ºi Eugen Ianoº
(editor imagine).

Filmul are ca punct de plecare
anul marii expoziþii retrospective
Þuculescu deschise la Sala Dalles
din Bucureºti – 1965, prin care

 Constanþa a fost, în aceste
zile, polul performanþei în fotbal
în salã pentru adolescenþi, acolo
desfãºurându-se finala regiuni-
lor, pentru Cupa „Coca - Cola”.
Au participat ºase echipe la
bãieþi ºi cinci la fete. Peste
8.400 de liceeni din toatã þara s-
au înscris la cea de-a VI-a ediþie
a competiþiei, cea mai mare de
acest gen din þarã, desfãºuratã

„Cazul Þuculescu”, proiecþie de film
documentar la Muzeul de Artã

Un documentar biografic despre unul dintre
cei mai importanþi pictori români ai secolului
XX, atât prin opera sa, cât ºi prin influenþa pe
care a exercitat-o asupra generaþiilor urmã-
toare de artiºti, din 1965 pânã spre anii 2000,
va fi proiectat mâine, 30 aprilie, începând cu
ora 18.00, la Muzeul de Artã Craiova – insti-
tuþie care deþine o întreagã colecþie de picturi

ale artistului. Intitulat „Cazul Þuculescu” ºi
realizat de o echipã a TVR Craiova, filmul va
fi prezentat ºi la Bucureºti, în cadrul „Art Sa-
fary”, pe data de 16 iunie, ora 18.00, atunci
când va avea loc ºi lansarea cãrþii „Dealuri ºi
câmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Bernea. Antro-
pogeografii atavice”, semnatã de criticul de artã
Erwin Kessler.

artistul devenea, dintr-odatã, la pu-
þin timp dupã moartea sa, primul
mit cultural al noului regim comu-
nist. „Cum a fost manipulatã ope-
ra sa spre a servi regimului, dar ºi
ce a însemnat Ion Þuculescu pen-
tru contemporanii sãi, cum s-a for-
mat un artist atât de puternic ºi
original, cum este privit ºi valorifi-
cat astãzi – acestea sunt câteva din-

tre întrebãrile la care filmul
încearcã sã gãseascã rãs-
punsuri, prin mãrturiile unor
rude ale pictorului ºi ale
unor artiºti care l-au cunos-
cut: Ion Scurtulescu – ne-
pot de sorã al pictorului,
ªtefan Sileanu – cunoscut
actor, care a locuit în anii
‘50 acasã la Þuculescu, ar-
tiºtii Ariana Nicodim ºi Ma-
rin Gherasim”, precizeazã
organizatorii evenimentului
de mâine. Pelicula filmului
„Cazul Þuculescu” înregis-
treazã ºi explicaþiile critici-
lor de artã care au scris
despre opera sa, precum
Erwin Kessler, Magda Câr-

neci ori Cãtãlin Davidescu.
O mare parte a filmãrilor a fost

realizatã la Muzeul de Artã – Pala-
tul „Jean Mihail”, deþinãtorul celei
mai importante colecþii cu operele
pictorului nãscut la Craiova, în
1910, oraº în care, de-altfel, a ºi
expus pentru prima oarã, în 1925.

MAGDA BRATU

Echipa de bãieþi a Colegiului Tehnic Energetic ºi cea de
fete a Liceului Tehnologic Auto, ambele din Craiova, au
participat, la Constanþa, la faza finalã regionalã a Cupei
„Coca - Cola” la fotbal, câºtigãtorii etapei pe þarã putând

merge la Londra. Ambele team-uri au obþinut calificarea în
finala naþionalã, pe 3-4 iunie, la Bucureºti.

în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei Naþionale, din judeþul
Dolj participând 14 echipe.

Reprezentantele Doljului –
Colegiul Tehnic Energetic
(bãieþi) ºi Liceul Tehnologic
Auto (fete) – au obþinut califica-
rea în faza finalã, care va avea
loc, week-end-ul viitor, în
Parcul Tineretului din Bucureºti.

CRISTI PÃTRU
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Comisia pentru Informaþii a Senatului SUA,
unul dintre organismele care investigheazã in-
gerinþele Moscovei în scrutinul prezidenþial, a
cerut organizaþiei politice a preºedintelui Do-
nald Trump toate documentele din campanie,
despre legãturi cu Rusia, afirmã surse citate de
presa americanã. Scrisoarea Senatului a ajuns
în urmã cu câteva zile la comitetul de campanie
al lui Donald Trump, fiind adresatã trezorieru-
lui organizaþiei politice, afirmã doi oficiali citaþi
de cotidianul The Washington Post. Este prima
datã când structura politicã de campanie a lui
Donald Trump este vizatã formal de investiga-
þia Congresului SUA privind ingerinþele Rusiei
în campania electoralã prezidenþialã din 2016.
Dupã transmiterea notificãrii, membrii fostei
echipe de campanie au fost rugaþi sã coopereze
în anchetã ºi nu au voie sã facã niciun comen-
tariu public. Scrisoarea este semnatã de sena-
torul republican Richard Burr, preºedintele Co-
misiei senatoriale pentru Informaþii, ºi de sena-
torul democrat Mark R. Warner. Congresmeni
democraþi cer date despre conturi asociate lui
Donald Trump care ar avea legãturi cu Rusia.
Membri democraþi ai Camerei Reprezentanþilor

Mormântul lui

Charles de Gaulle

a fost vandalizat
Mormântul generalului

Charles de Gaulle, liderul
rezistenþei franceze în timpul
ocupaþiei naziste pe parcur-
sul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi fondatorul celei
de-a Cincea Republici, a fost
vandalizat, informeazã
Euronews. Autoritatea
municipalã din Colombey,
estul Franþei, acolo unde
este situat mormântul
generalului, a anunþat pe
Twitter cã actul de vanda-
lism a avut loc sâmbãtã
seara iar o anchetã este în
curs. Pânã în prezent nu a
fost întreprinsã nicio aresta-
re. Conform presei franceze,
vandalii ar fi pãºit pe mor-
mântului lui de Gaulle ºi ar
fi deteriorat crucea mormân-
tului acestuia. Primarul
comunei Colombey, Pascal
Babouot, a declarat cã nu
considerã cã în spatele
acestei acþiuni se aflã un
motiv politic. De Gaulle a
pus capãt rãzboiului colonia-
list din Algeria în 1962. El a
fost preºedinte al Franþei
pânã în anul 1969, murind
în 1970, dupã ce a stabilit
un set distinctiv de valori al
politicii externe, respingând
conceptele SUA ºi ale Uniu-
nii Sovietice de dominare a
lumii, oferind în acelaºi
timp Franþei o voce indepen-
dentã pe scena mondialã.

A murit Zbigniew

Brzezinski,

fost consilier

pentru securitate

la Casa Albã
Zbigniew Brzezinski, un

influent comentator al
politicii externe americane ºi
consilier pentru securitatea
naþionalã al preºedintelui
Jimmy Carter, a murit la
vârsta de 89 de ani. Fiica sa,
Mika, a postat pe un site de
socializare cã tatãl sãu s-a
stins în pace, dar nu a oferit
detalii ale cauzei morþii
acestuia. Brzezinski, fiul
unui diplomat polonez, a
fost consilierul lui Carter în
cadrul unor chestiuni
internaþionale precum
revoluþia iranianã, reþinerea
a 52 de ostatici americani în
Teheran ºi misiunea de
salvare eºuatã, invazia
sovieticã a Afganistanului.
Brzezinski intervenea adesea
în dezbaterile publice ameri-
cane pentru a-ºi exprima
opiniile referitoare la politi-
ca externã a Statelor Unite.
Acesta l-a sprijinit pe Barack
Obama în timpul campaniei
sale prezidenþiale.

Preºedintele american, Do-
nald Trump, a scris sâmbãtã pe
Twitter cã va lua o decizie în le-
gãturã cu Acordul climatic de la
Paris sãptãmâna aceasta. “Voi lua
decizia finalã asupra Acordului
de la Paris sãptãmâna ce vine”,
a scris acesta pe platforma de
socializare la finalul summitului
G7 din Italia, unde a refuzat sã
se supunã presiunilor aliaþilor de
a susþine acordul. Anterior, Do-
nald Trump a declarat cã nu cre-

Marea Britanie a redus nivelul
ameninþãrii teroriste, în urma
activitãþii semnificative a poliþiei
ce investigheazã atacul sinuci-
gaº din Manchester, a declarat
premierul Theresa May. Nive-
lul ”critic” înseamnã cã un ur-
mãtor atac era considerat a fi
iminent dupã atacul din Man-
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din SUA au cerut mier-
curi informaþii din par-
tea Deutsche Bank de-
spre eventuale conturi
asociate preºedintelui
Donald Trump care ar
avea legãturi cu Rusia,
afirmã surse citate de
site-ul agenþiei Reu-
ters. Democraþi din
Comisia pentru Servi-
cii Financiare din Ca-
mera Reprezentanþilor
au anunþat miercuri cã
i-au trimis o scrisoare
directorului filialei din
SUA a Deutsche Bank,

John Cryan, în care cer informaþii despre cre-
dite primite de Donald Trump pentru afacerile
imobiliare ºi dacã acestea au fost garantate de
Administraþia Rusiei. Congresmenii cer ºi in-
formaþii despre o schemã financiarã care a
permis transferul din Rusia a zece miliarde de
dolari. “Congresul încã
este în întuneric în le-
gãturã cu împrumutu-
rile acordate de compa-
nia Deutsche Bank pre-
ºedintelui Trump, dacã
acestea au fost garan-
tate de Administraþia
Rusiei sau au vreo le-
gãturã, oricare, cu Ru-
sia. Este esenþial ca
banca sã ofere Comi-
siei informaþiile necesa-
re pentru evaluarea
scopului ºi concluziilor
evaluãrilor interne”, se
aratã în scrisoarea tri-
misã Deutsche Bank.
Democraþii nu pot obli-

ga Deutsche Bank sã ofere documentaþia. Co-
misia pentru Servicii Financiare a Camerei Re-
prezentanþilor poate face o solicitare formalã,
dar decizia va fi luatã doar prin cooperarea con-
gresmenilor republicani. Pânã în prezent, nici-
un republican nu a semnat solicitarea adresatã
Deutsche Bank. Biroul Federal pentru Investi-
gaþii, Senatul SUA ºi Camera Reprezentanþilor
au declanºat anchete în cazul ingerinþelor Ru-
siei în campania electoralã ºi al presupuselor
contacte între apropiaþi ai preºedintelui Donald
Trump ºi oficiali ruºi. Un procuror special,
Robert Mueller, va coordona investigaþiile. Po-
trivit unor surse, Mueller, “a primit autoritatea
de a investiga posibilitatea unei tentative de aco-
perire” de cãtre Preºedinþia SUA a ilegalitãþilor
comise de apropiaþi ai lui Donald Trump prin
contactele cu oficiali ruºi. John Brennan, fost
director al Agenþiei Centrale de Informaþii din
Statele Unite, a declarat, marþi, în cursul audie-
rilor în Congres, cã a fost preocupat de unele
interacþiuni între membri ai echipei de campa-
nie a lui Donald Trump ºi oficiali ruºi.

Marea Britanie reduce nivelul
ameninþãrii teroriste de la
stadiul “critic” la “sever”

ches ter  de la
spectacolul Aria-
nei  Grande,  în
urma cãruia au
decedat  22 de
persoane. Nivelul
ameninþãrii tero-
riste ce se situea-
zã în prezent la
s tadiul  ”sever”
înseamnã cã sunt
ºanse mari pen-
tru eventualitatea
unui  a l t  a tac .
Drept  rezul ta t ,
mili tari i ,  ce au
asistat sãptãmâ-
na aceasta poliþia
britanicã, se vor

retrage de pe strãzile din Ma-
rea Britanie luni, la miezul nop-
þii. Serviciul Naþional de Sãnã-
tate din Marea Britanie (NHS)
a anunþat joi cã 116 persoane rã-
nite în urma atacului cu bombã
din Manchester sunt tratate în
spitale, iar 23 de persoane se aflã
în stare criticã.

Donald Trump anunþã cã va lua
o decizie în privinþa acordului
climatic sãptãmâna aceasta

de în schimbãrile climatice rea-
lizate de om ºi a promis sã “anu-
leze” Acordul climatic de la Pa-
ris, pe care îl considerã dãunã-
tor afacerilor americane. Trump
nu poate anula acordul, dar poate
genera efecte în rândul celor 193
de þãri participante dacã retrage
Statele Unite din înþelegerea de
la Paris. Decizia ar pune sub
semnul îndoielii planul COP 21
de a reduce din emisia gazelor
cu efect de serã.
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Ziua Independenþei:
Renaºterea

Se difuzeazã la HBO, ora 00:05

Dupã ce Ziua Independenþei a
redefinit genul filmului eveni-
ment, urmãtorul capitol oferã un
spectacol global la scarã inima-
ginabilã.  Folosind tehnologie
extraterestrã recuperatã, naþiuni-
le de pe Pãmânt au colaborat la
un proiect de apãrare imens
pentru protejarea planetei.  Însã
nimic nu ne poate pregãti pentru
forþa avansatã ºi fãrã precedent
a extratereºtrilor...

Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver

Surfer

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Cei patru fantastici aflã cã nu
sunt singurii supereroi din
univers. Surferul de Argint
soºeste pe Pãmânt cu o misiu-
ne distrugãtoare. Când haosul
provocat de strãlucitorul vizi-
tator atrage atenþia celor patru
fantastici, aceºtia sunt hotãrâþi
sã nu se dea bãtuþi, mai ales cã
scopul bãtãliei este salvarea
planetei de la o distrugere
sigurã...

Aventura în doi

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Thomas Crown, interpretat de
Pierce Brosnan, este cel mai
bun model pentru un barbat de
success. Deºi provine dintr-o
familie sãracã, Thomas a reuºit
sã devinã multi-milionar pânã
la 30 de ani. La terminarea
colegiului el a ajuns la Oxford
cu o bursã pentru sport, iar
dupã aceea s-a descurcat
minunat punând pe roate o
afacere care de la an la an
merge mai bine...

LUNI - 29 mai

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Alegeri Locale Parþiale

2017
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Între cer ºi mare (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
05:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
05:55 Izolaþi în România (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Fata fãrã zestre
1984, Rusia, Dramã, Istoric,

Romantic, Dragoste
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Teatru TV
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
01:40 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)

TVR 2

07:30 Înapoi la mama
09:05 Whitney
10:35 Clubul aventurierilor
12:10 Rãzbunãtorii
14:30 Ajutorul lui Moº Crãciun
16:00 Cartea iubirii
17:45 Pe platourile de filmare
18:15 Familia Fang
20:00 Cei rãmaºi
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Twin Peaks
00:05 Ziua Independenþei:

Renaºterea
02:05 Momentum: Urmãrire

disperatã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
22:15 007 ºi Imperiul Zilei de

Mâine
1997, SUA, Acþiune, Aventuri
01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
02:30 Ai noºtri (R)
2017, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Preþul dragostei
22:00 Viaþã nedreaptã
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Preþul dragostei (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:30 Totul pentru tine (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:15 Ce se întâmplã doctore ?
05:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:45 La bloc (R)
11:15 Sheherazada: O Mie ºi

Una de Nopþi (R)
13:30 Pregãteºte-te, cã vine!

(R)
15:45 La bloc
18:00 Inamicul din adâncuri
20:30 Aventura în doi
22:45 Goana dupã sex
00:30 Atacul (R)
02:15 Cine A.M.
05:45 Inamicul din adâncuri (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Insula iubirii

23:30 Xtra Night Show

01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dragoste infinitã (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin

12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Haiducii

1966, România, Aventuri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 În umbra unui vis
1992, SUA, Acþiune, Aventuri

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Traficantul de Arme (R)

2005, Franþa, SUA, Crimã,

Dramã, Thriller

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie

05:30 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Unitatea
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi, Thriller
23:00 “Bucuraþi-vã de fotbal!”,

Finale Uefa Champions League:
Ajax-Juventus 1-1 (1996)
(EVENIMENT)

01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
seninluni, 29 mai - max: 24°C - min: 12°C

$
1 EURO ........................... 4,5573 ............. 45573
1 lirã sterlinã................................5,2287....................52287

1 dolar SUA.......................4,0641........40641
1 g AUR (preþ în lei)........165,4591.....1654591

Cursul pieþei valutare din 29 mai 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC Teiul Pescarului SRL titular

al proiectului “Amenajare bazin pis-
cicol ºi anexe utilitare” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei de încadrare de cãtre APM Dolj
pentru proiectul propus a fi ampla-
sat în comuna Podari, sat Gura Vãii,
T60, P28, P29, P30, P31, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, în zilele de L-
V între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de  03.06.2017.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor posturi de naturã
contractualã de execuþie vacante: 1
post medic, 5 posturi asistent medi-
cal, 1 post logoped, 6 posturi farma-
cist, 3 posturi asistent medical far-
macie, 1 post asistent medical fizio-
terapie ºi 3 posturi kinetoterapeut în
data de 27 iunie 2017, ora 10.00 -
probã scrisã ºi în data de 29 iunie
2017, ora 14:00 - interviul. Condiþii ge-
nerale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile generale prevãzute la art.
3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãri-
le ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 1 post me-
dic - studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvi-
te cu diplomã de licenþã în domeniul
medicinã; · 5 posturi  asistent medi-
cal - studii postliceale sanitare · 1 post

logoped - studii universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã în do-
meniul ºtiinþelor umaniste; - curs în
domeniul logopediei sau studii de
specialitate · 6 posturi farmacist  -
studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã în domeniul
farmaciei; · 3 posturi  asistent medi-
cal farmacie - studii postliceale sani-
tare de specialitate; · 1 post asistent
medical fizioterapie - studii postlicea-
le sanitare de specialitate; · 3 posturi
kinetoterapeut - studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã în
domeniul kinetoterapiei. Concursul
se organizeazã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj  în data 27
iunie 2017, ora 10.00 (probã scrisã)
ºi în data de 29 iunie 2017, ora 14.00
(interviul). Bibliografia ºi actele soli-
citate candidaþilor pentru dosarul de
înscriere se afiºeazã la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþa Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-ul
Direcþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii prezentului anunþ, respectiv pânã
pe data de 14.06.2017. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Di-
recþiei solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiseaza la
sediul Direcþiei Generale de Asisten-
þa Socialã Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
telefon 0251/407009, pagina de inter-
net www.dgaspcdolj.ro.

Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic – Craiova cu sediul
în localitatea Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul Dolj, tel/ fax:
0251 417.534, scoate la concurs 1
post economist cu experienþã în
achiziþii publice. Concursul va con-
sta în interviu ºi probã practicã ºi va
avea loc la data de 07.06.2017 iar
dosarele de concurs se vor depune
pânã la data de 06.06.2017. Relaþii
la telefon: 0251/417.534.

ANIVERSÃRI
La mulþi ani frumoºi,
cu bucurii ºi multã
sãnãtate urãm dra-
gei noastre SILIS-
TRA ªERP (SILI , la
zi aniversarã sã fie
înconjuratã de dra-
goste ºi flori. Calde
îmbrãþiºãri din par-
tea nepoþilor, copii-
lor ºi cuscrilor.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, anga-
jez personal. Salariu
1.100 RON, carte de
muncã, duminica liber.
Relaþii telefon: 0762/
652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apar-
tament 4 camere par-
ter, zonã ultracentralã,
exclus agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Comuna Orodel - judeþul Dolj organizeazã  la sediul din localitatea Orodel, str. Principalã,
nr. 133 – judeþul Dolj concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Orodel - judeþul Dolj:

1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul ,,EVIDENÞA
AGRICOLÃ, CADASTRU ªI FOND FUNCIAR”

Condiþii generale
Cele prevãzute de art.  54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii de lungã duratã,

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.
· nu este necesarã vechimea
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de  utilizare a calculatorului .
2. Consilier, clasa I, grad profesional, compartimentul ,,FINANCIAR-CONTA-

BILITATE”
Condiþii generale
Cele prevãzute de art.  54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile si completãrile ulterioare
    Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã

duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul stiintelor economice
· Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice -1 an.
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de utilizare a calculatorului .
3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul “STARE CIVILA”
Condiþii generale
Cele prevãzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice
· Studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã

duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã .
· nu este necesarã vechimea
· cunoºtiinþe de operare a calculatorului dovedite cu certificat/atestat sau alt document

echivalent  de  utilizare a calculatorului .
Data ora si  locul de desfãºurare a concursului
29.06.2017 ora 10.00 –proba scrisã
Data ºi ora interviului vor fi anunþate dupã susþinerea probei scrise.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unitãþii administrativ teritoriale ,,Comuna Orodel”

–judeþul Dolj  în termen  de 20 de  zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României
 
Relaþii suplimentare privind, actele necesare pentru dosar,  probele de concurs si tematica

se pot obþine la sediul instituþiei sau la telefon 0251/367538 –compartim. secretar.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/ 013.004
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la
Gara Pieleºti lângã
Fabrica Q Fort. Tele-
fon: 0752/641.847.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Te-
lefon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO
3WF - 2,6 nou - nefo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Tel.0723.055.342.
 Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia faþã nouã. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acu-
mulatori 200 lei DVD
portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 29 mai 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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:

STAÞIUNEA DE CERCETARE -
DEZVOLTARE AGRICOLÃ ªIMNIC –
CRAIOVA, cu sediul în Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vînzare din pro-
ducþie proprie urmãtoarele:

- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- LAPTE
Relaþii suplimentare la telefon: 0251468.159;

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor
oxigen sudurã, alterna-
tor 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã -
100 lei, polizor electric -
100 lei, bicicletã copii -
50 lei. Telefon: 0732/
128.320; 0351/181.202.

Vâna maºinã de
spãlat Alba-Lux -
100 lei, expresor ca-
fea – 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

COMEMORÃRI
Cu tristeþe ºi mari
regrete astãzi ,
29.05.2017, come-
morãm  19  ani de
la plecarea la cele
veºnice a dragu-
lui nostru SORIN
CRISTIAN ªERP. Îi

vom pãstra veºnicã
amintirea ºi ne vom
ruga pentru odihna
sa. Dumnezeu sã-i
lumineze calea! Flori
ºi lacrimi pe tristul
mormânt! Familia
veºnic îndoliatã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. Viitorul Cârcea 8 7 0 1 25-10 50
2. Tractorul Cetate 8 7 1 0 31-8 48
3. Progresul Segarcea8 1 4 3 12-14 33
4. Metropol. Iºalniþa 8 2 2 4 11-19 33
5. Danubius Bechet 8 3 0 5 22-24 32
6. Recolta Ostroveni 8 0 1 7 9-35 16

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  play off

7. Dunãrea Calafat 6 6 0 0 46-1 30
8. Ajax Dobroteºti 6 3 1 2 13-6 20
9. Unirea Leamna 6 2 1 3 11-17 17
10. Bulls Preajba 6 2 1 3 10-22 14
11. ªtiinþa Malu Mare 6 0 1 5 9-43 7

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  play out

7. CSMP Iaºi 12 7 5 0 14-3 41
8. Gaz Metan 13 4 6 3 15-9 38
9. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
10. Botoºani 12 3 5 4 12-9 30
11. Pandurii 13 4 5 4 11-16 27
12. ACS Poli 12 4 4 4 11-11 23
12. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
14. ASA 12 1 4 7 3-14 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-out, etapa a XIII-a
Pandurii  – Gaz Metan 0-0

ACS Poli  –  ASA s-a jucat  asearã
Chiajna – FC Botoºani,  astãzi ,  ora 20.30

CSMP Iaºi  – FC Voluntari ,  miercuri,  ora 20.30

Universitatea Craiova a terminat
Liga I pe locul 5 ºi a fost eliminatã
în semifinalele Cupei României.
Dacã CFR Cluj nu era în insolven-
þã, alb-albaºtrii nu aveau dreptul sã
joace în cupele europene, dar, ca
ºi în alte sezoane, nu ordinea din
clasament oferã ºi tichetul de in-
trare în Europa. Dacã Astra ar fi
câºtigat Cupa României, situaþia ar
fi fost simplã: ªtiinþa era prima re-
prezentantã a României care evo-
lua în cupele europene ºi începea
din turul 2 preliminar, programat
pe 13 ºi 20 iulie. Numai cã Astra a
pierdut finala ºi nu ºtie dacã va
putea juca în Europa. Dupã ce FC
Voluntari a câºtigat Cupa României,
sâmbãtã searã, la Ploieºti, 5-3 la
lovituri de departajare (1-1 dupã 120
de minute de joc), fosta campioa-
nã are emoþii în privinþa locului eu-
ropean, iar Universitatea nu ºtie din

Surpriza etapei a 8-a a play-off-
ului s-a consumat la Segarcea,
unde echipa lui Dorel Stoica, Trac-
torul Cetate, n-a reuºit decât un
egal, scor 2-2, cedând astfel pozi-
þia de lider celor de la Viitorul Câr-
cea, care au învins cu 2-1 în de-
plasare pe Metropolitan Iºalniþa. În
cel de-al treilea meci din play-off,
Danubius Bechet a surclasat-o pe

Cetate s-a împiedicat la SegarceaCetate s-a împiedicat la SegarceaCetate s-a împiedicat la SegarceaCetate s-a împiedicat la SegarceaCetate s-a împiedicat la Segarcea

1. SCM Argeº Piteºti 28 22 6 0 72-15 72
2. Atletic Bradu 28 14 5 9 52-44 47
3. FCM Alexandria 28 13 6 9 35-28 45
4. FC Voluntari II 28 12 8 8 47-37 44
5. Flacãra Moreni 28 11 10 7 41-29 43
6. Concordia II 28 11 7 10 46-44 40
7. Sporting Roºiori 28 11 7 10 36-36 40
8. CS Mioveni II 28 10 8 10 38-39 38
9. ACSO Filiaºi 28 9 10 9 38-33 37
10. FC Aninoasa 28 9 10 9 33-34 37
11. Universitatea II 28 10 6 12 42-42 36
12. FCSB II Buc. 28 9 8 11 39-44 35
13. ACS ªirineasa 28 8 3 17 26-49 27
14. ACS Urban Titu 28 5 8 15 29-51 23
15. ACS Podari 28 3 4 21 16-65 13

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  seria C3

Recolta Ostroveni, scor 6-1. Mai
sunt 2 runde pânã la finalul cam-
pionatului, iar meciul decisiv pen-
tru titlul judeþean ºi promovarea în
baraj se va disputa în chiar ultima
rundã, pe malul Dunãrii, la Cetate.
În play-out, s-au jucat partidele
Arena Bulls Preajba – Dunãrea
Calafat 1-4 ºi Ajax Dobroteºti –
Unirea Leamna 3-1.

Universitatea Craiova, între turul 2 ºi Universitatea Craiova, între turul 2 ºi Universitatea Craiova, între turul 2 ºi Universitatea Craiova, între turul 2 ºi Universitatea Craiova, între turul 2 ºi turul 3turul 3turul 3turul 3turul 3
al Europa Leagueal Europa Leagueal Europa Leagueal Europa Leagueal Europa League

Alb-albaºtrii au ºanse sã treacã peste o fazã preliminarã din
cupele europene, dupã ce Voluntariul a câºtigat Cupa României

Echipele doljene n-au jucat în ultima etapã din C3Echipele doljene n-au jucat în ultima etapã din C3Echipele doljene n-au jucat în ultima etapã din C3Echipele doljene n-au jucat în ultima etapã din C3Echipele doljene n-au jucat în ultima etapã din C3
Niciuna dintre cele 3 echipe

care au început campionatul în
seria C3 nu a evoluat în ultima
rundã. CS Podari s-a retras la
câteva etape dupã startul
returului, din cauze financiare,
pierzând toate meciurile cu 3-0
ºi asumându-ºi retrogradarea.
Echipa a doua a Universitãþii
Craiova a stat în ultima rundã,
în timp ce Filiaºiul a câºtigat cu
3-0, deoarece adversara, Urban
Titu, formaþie retrogradatã deja,
nu s-a mai prezentat pentru
jocul din ultima rundã. Din seria
C3 (Oltenia-Muntenia) merge în
Liga a II-a echipa SCM Piteºti,
care nu a pierdut niciun meci
tot campioonatul, celelalte
promovate fiind: Ripensia
Timiºoara (seria Banat), ªtiinþa
Miroslava (seria Moldova),
Metaloglobus Bucureºti (seria
Muntenia-Dobrogea), ºi AFC
Hermanstadt (seria Ardeal).

Potenþiali adversari ai Craiovei în turul 2 preliminar (13 ºi 20 iulie):
Maccabi Tel Aviv, Dinamo Minsk, Vojvodina Novi Sad, Steaua Roºie
Belgrad, AEL Limassol, Videoton, AIK Stockholm, HJK Helsinki, AEK
Larnaca, Trencin, Beitar Ierusalim, Hajduk Split, Apolon Limassol, Bron-
dby, Mlada Boleslav, Galatasaray, Austria Viena.

Posibili adversari ai Craiovei în turul 3 preliminar (27 iulie ºi 3 august):
AC Milan, Marseille, Bilbao, Freiburg, Bordeaux, Zenit, PSV Eindhoven,
Everton, Gent, PAOK Salonic, Sparta Praga, Dinamo Zagreb, Braga,
Maritimo.

ce fazã va începe în Europa Lea-
gue. FC Voluntari nu depusese
pânã în luna martie dosarul pentru
licenþa UEFA, care ar fi dat drep-
tul echipei sã participe în cupele
europene. Numai cã, profitând de
o pãsuire acordatã de FRF, FC Vo-
luntari a depus, pânã la urmã, do-
sarul pentru obþinerea licenþei.
„Am avut termen pânã pe 12 mai.
Am depus dosarul. Din punctul
nostru de vedere, vom juca în Eu-
ropa League“, spune un oficial de
la FC Voluntari, echipã care ar tre-
bui sã afle astãzi dacã are dreptul
de a juca în Europa. În funcþie de
rãspunsul pe care-l vor primi ilfo-
venii, Universitatea Craiova va afla
din ce fazã va începe în Europa
League. Dacã Voluntariul poate
juca în cupele europene, aceasta
va ocupa locul deþinãtoarei Cupei
României, din turul 3 peliminar,

astfel cã oltenii vor lua startul în-
cepând cu turul secund prelimi-
nar, programat pe 13 ºi 20 iulie.
Dacã Voluntariul primeºte rãspuns
negativ din partea FRF, atunci
Astra este cea care va evolua în
turul 2 al Europa League, în timp
ce Universitatea avanseazã, sare
peste o fazã ºi intrã direct în turul
3 preliminar, programat pe 27 iu-
lie ºi 3 august. Atât în turul 2, cât
ºi în turul 3 al Europa League,
ªtiinþa nu ar fi cap de serie, chiar
dacã beneficiazã de coeficientul
de þarã (4.870 de puncte), în timp
ce Astra ar fi cap de serie în turul
2 (coficient 17.870) ºi ar avea
ºanse, în caz de calificare, sã fie
cap de serie chiar ºi în turul 3 pre-
liminar. Tragerea la sorþi pentru
stabilirea tururilor 1 ºi 2 din Eu-
ropa League este programatã pe
19 iunie, în timp ce stabilirea jo-
curilor din turul 3 preliminar se va
face pe 14 iulie.



16 / cuvântul libertãþii luni, 29 mai 2017

Comandat de PSD Dolj. Executat de S.C. ED PRESS COM SRL. CUI mandatar financiar 21170004


