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- Sunt fericit, Popescule, mã
odihnesc. Gata cu problemele, gata
cu compunerile. Ãla micu’ a luat
vacanþã.

Marele ºoc.
Învãþãturi de minte –
neluate în seamã!
Cu siguranþã, Liviu Dragnea, liderul social-democraþilor, deloc lipsit de experienþã
politicã ºi o virilã încredere în
sine, nu s-a gândit la ceea ce sar putea întâmpla – de consecinþe e vorba – dupã retragerea sprijinului politic în CExN
al PSD guvernului condus de
Sorin Grindeanu. Paºii de urmat erau puþini la numãr ºi
celeritatea se dorea maximã. Pe
ce s-a bazat nu ºtim, deºi obstacole nu uºor de surmontat,
în primul rând la Cotroceni,
unde se desemneazã cel abilitat sã conducã guvernul, trebuiau avute în vedere.
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Peste 4.000
de copiii doljeni
încep examenele
scrise la Evaluarea
Naþionalã
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Parlamentarii PSD Dolj
vor vota moþiunea
Ieri, dupã o Conferinþã
extraordinarã a PSD
Dolj, unde toate organizaþiile afiliate – 452 de
membrii – au participat
pentru a dezbate criza guvernamentalã, filiala judeþeanã a social-democraþilor ºi-a declarat unitatea de monolit pentru
susþinerea moþiunii de
cenzurã. „Este de neconceput la domnul Grindeanu sã se alieze cu Victor
Ponta ºi sã fure guvernarea”, a precizat senatorul
Claudiu Manda, preºedintele PSD Dolj. Tot acesta
a mai recomandat ca partidul sã fie, pe viitor, mai
riguros în alegerea colegilor, pentru a evita eventuale trãdãri.

„Antipolitica”
sau „extremismul
de centru”
Tot mai greu de definit ºi,
într-o mãsurã încã ºi mai mare,
de înþeles modul în care e gânditã ºi practicatã politica din zilele noastre. La noi, unde scena e de-acum iremediabil ocupatã de persoane selectate cu
grija, ce nu exclude ci presupune îngrijorarea, de a nu defecta sistemul piramidal de relaþii bazat pe comandã ºi pe supunere. Dar ºi prin alte pãrþi în
care, dacã ideologiilor li s-a decretat decesul vãduvite însã de
serviciul funerar adiacent, spaþiul politic e acaparat de formaþiuni extremist-populiste…
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Colecþia Bibliotecii
Exilului Românesc
la Paris – „Basarab
Nicolescu” s-a îmbogãþit
cu un nou fond de carte,
documente ºi manuscrise
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Grindeanu a demis
secretarii de stat
din Ministerul
Dezvoltãrii:
Nu accept
ca PNLD2 sã fie
folosit politic
Premierul Sorin Grindeanu
a demis ieri toþi secretarii de
stat, secretarul general ºi pe
secretarii general-adjuncþi din
Ministerul Dezvoltãrii, pentru
ca PNDL 2 sã nu fie folosit
politic. “Nu accept ca acest
program (PNDL 2) sã fie
folosit în scopuri politice ºi
nu am de gând sã tolerez aºa
ceva ºi tocmai pentru a
înlãtura orice umbrã de
îndoialã (...) am semnat
astãzi ordinele de demitere
pentru toþi secretarii de stat
din Ministerul Dezvoltãrii ºi
Administraþiei Publice, pentru
secretarul general ºi secretarii
generali adjuncþi. De astãzi,
doamna Sevil Shaidehh nu
mai poate semna nici dumneai, nici prin interpuºi
niciun act care sã aibã
legãturã cu PNDL”, a declarat Sorin Grindeanu. El a
mai spus cã o invitã pe Sevil
Shhaideh luni la o discuþie
pentru a-i comunica stadiul
proiectelor aflate în derulare.
“Am fãcut acest demers
pentru a bloca eventualele
abuzuri ºi nu pentru a bloca
programul. Acesta trebuie sã
continue ºi vã asigur cã acest
lucru se va întâmpla curând,
dar doar cu respectarea legii.
(...) ªtiu cã este un om care
în final va respecta legea”, a
mai spus Grindeanu. Potrivit
unor surse politice, Sevil
Shhaideh, ministru-demisionar, dar în funcþie în prezent,
a început deja sã aloce bani
pentru administraþia publicã
localã, însã documentele
trebuie contrasemnate de
secretari de stat din Ministrul
Dezvoltãrii.
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Moþiunea “România nu poate fi confiscatã! Apãrãm
democraþia ºi votul românilor”, cititã în plenul comun
Moþiunea de cenzurã a fost cititã ieri, în plenul comun fiind
semnatã de 222 de parlamentari ºi va fi votatã miercuri la ora
11:00. Pe de altã parte, senatorii PNL, USR, UDMR ºi PMP
din Biroul Permanent nu s-au prezentat la ºedinþã, care s-a
desfãºurat doar cu prezenþa parlamentarilor puterii. Membrii
USR din BP au venit la Parlament, dar au rãmas în faþa sãlii.
”România nu poate fi confiscatã! Apãrãm democraþia ºi votul românilor” este numele moþiunii de cenzurã care a fost cititã
ieri în plenul Parlamentului împotriva Guvernului Grideanu.
Potrivit textului moþiunii de cenzurã, ”La cinci luni de la instalarea Guvernului condus de domnul
Sorin Grindeanu, partidele coaliþiei majoritare, în cadrul forurilor
statutare de conducere au analizat, au dezbatut ºi au evaluat stadiul îndeplinirii mãsurilor programate pentru perioada de referinþã
scursã de la învestirea Guvernului
ºi au decis retragerea sprijinului
politic acordat prim-ministrului
Sorin Grindeanu ºi echipei guvernamentale. În urma deciziei de retragere a sprijinului politic, 25 din
cei 27 de membri ai Guvernului ºiau prezentat demisiile din funcþii,
înþelegând corect responsabiltatea
politicã ce le revine în cadrul unei
democraþii constituþionale”.
Liderii coaliþiei de guvernare

precizeazã modalitatea în care Executivul a fost învestit ºi situaþia în
care s-a ajuns. “Dovedind dispreþ
faþã de regulile democratice ale
funcþionãrii instituþiilor statului,
imaturitate ºi iresponsabilitate politicã, primul- ministru ºi unul dintre miniºtri, în loc sã respecte votul de învestiturã ºi încrederea
acordatã de Parlament, au înþeles
cã guvernarea se poate exercita ºi
în nume personal, cã dispoziþiile
constituþionale ºi legale sunt facultative ºi cã pot sfida votul acordat de cetãþeni ºi democraþia. Doi
din cei 27 de membri ai Guvernului, trecuþi voluntari sub comanda
unui deputat/înalt funcþionar public, îºi împart posturi ministeriale ºi lanseazã atacuri ridicole în
toate direcþiile, oferind o nedoritã
ºi halucinantã caricaturizare a actului de guvernare”, aratã textul
moþiunii.
Totodatã, liderii coaliþiei îºi pun
ºi câteva întrebãri legate de legitimitatea actualului Guvern ºi posi-

bilitatea ca acesta sã punã în aplicare mãsurile promise prin program. “”Guvernul” Ponta-Grindeanu-Jianu nu reuºeºte altceva
decât sã demostreze cã existã politicieni care ºi-au pierdut iremediabil busola bunului-simþ, onoarea
ºi demitatea, confirmând, odatã în
plus, justeþea deciziilor de retragere a sprijinului politic luate de
conducerile PSD ºi ALDE. Întrebãri de bun simþ elementar sunt
rostite astãzi de orice cetãþen onest:
Este Guvernul Ponta-GrindeanuJianu, guvernul legitim învestit de

Parlament în 4 ianuarie 2017?
Poate Guvernul Ponta-Grindeanu-Jianu sã punã în aplicare programul de guvernare aprobat de
Parlament la 4 ianuarie 2017?
Existã susþinere în Parlamentul
României pentru Guvernul PontaGrindeanu-Jianu? Este constituþional Guvernul actual? Reprezintã
Guvernul Ponta-Grindeanu-Jianu
votul exprimat de cetãþenii români
la alegerile din 11 decembrie 2016?
Evident, rãspunsul pentru aceste
întrebãri legitime este NU”, se mai
precizeazã în document.

Victor Ponta: Am convins mai mult de 14 parlamentari
PSD sã nu voteze moþiunea de cenzurã
Întrebat, la ieºirea din sala de
Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a susþi- ind 11 absenþe motivate, aceºtia
ºedinþe a grupului PSD din Ca- nut, ieri, la Parlament, cã a convins mai mult de 14 parla- semnând luni, ºi doar 2 refuzuri –
mera Deputaþilor, câþi parlamenVictor Ponta ºi Alin Vãcaru (Gorj).
mentari de la PSD sã nu voteze moþiunea de cenzurã
tari a convins sã nu voteze moþiAstfel, ieri au semnat moþiunea de
împotriva Guvernului Grindeanu.
unea de cenzurã, Ponta a rãspuns:
cenzurã 141 de deputaþi PSD. Pe
“Mai mult de 14. Atât conteazã”. “Eu cred
de altã parte, parlamentarii PSD au
adãugat Ponta.
cã niciun PSD-ist adevãrat n-o sã cheme
fost convocaþi ieri searã la un hotel din BuÎntrebat ce l-a deranjat pe Dragnea, Ponalte partide sã-i rezolve problemele intercureºti, prin SMS. “Întâlnirea de la Rin
ta a rãspuns: “Faptul cã nu mai are putene. (...) Nu cred nici ei prostiile astea. E
Grand Hotel va avea loc astãzi 18.06.17, ora
rea”. În ceea ce priveºte semnãturile strânun propagandist la PSD, un consilier al
17.00, la sala Bucureºti A-mezanin. Prezense de deputaþii PSD pentru moþiunea de cendomnului Dragnea, care cred cã a rãmas în
þa obligatorie!”, se aratã în mesajul transzurã, surse din PSD au menþionat, pentru
1989 cu <<agenturili strãine>>, ºtiþi?”, a
mis de liderul de grup ºi obþinut de Mediafax.
Mediafax, cã toþi deputaþii au semnatieri, fi-

Traian Bãsescu: PSD trebuie trimis în opoziþie
Preºedintele PMP, Traian Bãsescu spune cã România îºi
poate relua cursul spre consolidarea statului de drept doar
prin trimiterea în opoziþie a PSD, iar, în acest sens, preºedintele Klaus Iohannis are o responsabilitate covârºitoare.

”PSD, un partid inapt pentru
guvernare! (...) Oricât ar fi de
mare, PSD-ul este inapt pentru
guvernare pentru cã refuzã respectarea regulilor democratice spe-

cifice statului de drept. Singura soluþie pentru ca România sã-ºi reia
cursul spre consolidarea statului
de drept si sa poata evolua pozitiv
este trimiterea acestui partid în

opozitie. Aici, responsabilitatea
Preºedintelui Iohannis va fi covârºitoare în urmãtoarele zile”, scrie
Traian Bãsescu pe Facebook.
Fostul ºef al statului dã ºi câteva exemple în care spune cã
PSD a luat decizii împotriva regulilor democratice. ”PSD este un
partid care nu este capabil sa guverneze, chiar dacã are un suport
popular important. Defectul major este acela ca, atunci cind ajunge
la putere, vrea sa guverneze dupa
reguli proprii, ºi nu dupa regulile
constitutionale. Doar cateva
exemple: Ponta: in 2012, la suspendare, blocheaza, prin OUG,
dreptul CCR de a verifica pentru
constitutionalitate hotararile Par-

lamentului. Efectul? Si UE, si SUA
pun sub semnul intrebarii statul de
drept in Romania, se multiplica
obligatiile din MCV, iar UE decide
blocarea accesului in Spatiul
Schengen, care trebuia sa se produca incepind cu 1 octombrie
2012. Grindeanu: servil si umil, in
februarie 2017, emite, pe furis,
fara dezbatere publica, celebra
OUG 13, dedicata acoperirii infractiunilor sefului sau de partid,
Liviu Dragnea, si nicidecum descongestionarii penitenciarelor.
Efectul? Europenii pun sub semnul intrebarii statul de drept in Romania si sute de mii de romani ies
in strada cerand plecarea guvernului”, mai scrie Traian Bãsescu.
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Marele ºoc. Învãþãturi de minte – neluate în seamã!
MIRCEA CANÞÃR
Cu siguranþã, Liviu Dragnea, liderul social-democraþilor, deloc lipsit de
experienþã politicã ºi o virilã încredere în sine, nu s-a gândit la ceea ce s-ar
putea întâmpla – de consecinþe e vorba – dupã retragerea sprijinului politic în CExN al PSD guvernului condus
de Sorin Grindeanu. Paºii de urmat
erau puþini la numãr ºi celeritatea se
dorea maximã. Pe ce s-a bazat nu ºtim,
deºi obstacole nu uºor de surmontat,
în primul rând la Cotroceni, unde se
desemneazã cel abilitat sã conducã
guvernul, trebuiau avute în vedere.
Ceea ce am aflat, sau mai degrabã am
dedus, este cã pentru a ieºi „la liman”
din întârzierile îndeplinirii programului de guvernare ºi din toate necazurile, imperativã era îndepãrtarea primministrului Sorin Grindeanu, „descoperit” chiar de Liviu Dragnea. Cu condiþia ca partidul sã rãmânã unit. Arborând un aer competent ºi eficace, liderul social-democraþilor a crezut cã demersul sãu nu poate avea fisuri, e in-

failibil, eºecul e ceva de care n-a auzit
decât pe la „alþii”. ªi e dificil de spus
acum cã nu e vinovat de nimic la tot
ceea ce se întâmplã. Fiindcã nu e greu
de intrat într-o crizã politicã, cât e greu
de ieºit din ea. Dacã admitem ºi trebuie sã facem asta, cã CExN al PSD avea
abilitarea, pe principiul simetriei, sã
retragã sprijinul politic Executivului
condus de Sorin Grindeanu, trebuie sã
nuanþãm lucrurile, fãrã a ne lãsa contaminaþi de indispoziþii prea febrile. Pro
sau contra. S-a ajuns, fapt fãrã precedent, la moþiunea de cenzurã „România nu poate fi confiscatã. Apãrãm democraþia ºi votul românilor” a PSD
contra guvernului... PSD. Sau numai
a premierului, fãrã sprijin politic, exclus din partid – Sorin Grindeanu – ceea
ce va intra în cãrþile de istorie. ªi dacã
trece moþiunea de cenzurã – dezbaterea acesteia va avea loc miercuri –, în
actuala cacofonie politicã, Liviu Dragnea nu va mai fi cel care a fost. Lãmuririle sunt puþine, despre acest rãzboi

ciudat. ªi dupã citirea moþiunii de cenzurã. Nu va mai avea autoritatea moralã sã numeascã miniºtrii pe care îi
doreºte, în situaþia cã tot PSD-ul rãmâne la guvernare, obligat fiind sã
facã schimbãri mari în stilul personal
de conducere a partidului, apoi, cât
mai grabnic, va trebui sã procedeze la
un transfer ordonat al prerogativelor
de conducere, cãtre un succesor. Dacã
însã moþiunea de cenzurã are ca deznodãmânt „triumful rebelilor”, ºi aici
sociologul Marius Pieleanu are dreptate când afirmã cã vechii social-democraþi, trecuþi prin multe lupte, nu
vor vota împotriva moþiunii, în schimb
suprize pot apãrea de la tinerii frumoºi
ºi liberi din PSD, atunci lucrurile se
complicã. Oricum, optimismul infatigabil este exclus. Mari se anunþã pierderile, în planul imaginii, în primul rând,
deocamdatã neevaluate. Apelul senatorului ªerban Nicolae la colegii sãi social-democraþi de a da dovadã de „luciditate ºi raþiune” este semnul îndârji-

rii ºi înverºunãrii taberelor create în
interiorul formaþiuni politice. Neîndoielnic, starea de lucruri este greu de
comentat. Toate organizaþiile PSD din
þarã, exceptând Timiºul ºi Caraº-Severinul, au votat o declaraþie comunã prin
care se desolidarizeazã de „lovitura de
stat de la Palatul Victoria”. Total exageratã botezarea acþiunii lui Sorin Grindeanu ºi Victor Ponta. În schimb, spunem altceva: Liviu Dragnea putea avea
în vedere ce a pãþit liderul conservatorilor britanici, Theresa May, organizând
alegeri legislative anticipate, într-un
moment în care se credea „pe cai mari”.
Fiindcã socoteala de acasã nu se potriveºte, decât rareori, cu cea din târg ºi
nimeni nu conduce o echipã de vrãjitori, ci oameni cu calitãþile ºi limitele
lor. Numai Liviu Dragnea sã nu fii, în
aceste zile... când duioasele imagini, înfãþiºându-l la pescuit de ºtiucã cu Sorin Grindeanu, undeva în Deltã, sunt
date uitãrii. Ce þi-e ºi cu prietenia „prea
profundã” în politicã!

Orban: Mã voi bate cu toatã forþa
ca Iohannis sã câºtige în 2019
Preºedintele PNL, Ludovic Orban,
a declarat, sâmbãtã, cã sub conducerea sa PNL va fi un partid de dreapta
liberal conservator ºi un partener „lo“De astãzi, pentru mine, viaþa
este mult mai grea, mai dificilã, port
pe umeri o rãspundere uriaºã, de a
transforma PNL în forþa politicã
de care are nevoie România. Victoria de azi nu este victoria mea,
este victoria PNL ºi conþine germenii viitoarei victorii a PNL pentru România. Vreau sã vã spun
câteva lucruri clare. PNL sub conducerea mea va fi un partid de
dreapta liberal conservator, membru al dreptei europene ºi se va bate
cu toate forþele pentru a implementa politici de dreapta în România,
pentru a asigura dezvoltarea, creºterea economicã”, a declarat noul
preºedinte al PNL, Ludovic Orban.
Ludovic Orban a afirmat cã

ial” preºedintelui Klaus Iohannis,
afirmând cã se va bate cu toatã forþa
pentru ca în 2019 preºedintele Iohannis sã obþinã un nou mandat.

PNL va fi un partener loial preºedintelui Klaus Iohannis. “PNL va
fi începând de azi un partener,
loial, corect, transparent pentru
preºedintele Klaus Iohannis ºi pentru punerea în practicã a tuturor
obligaþiilor pe care ni le-am asumat împreunã în momentul în care
am câºtigat alegerile din 2014. Mã
voi bate cu toatã forþa mea, cu toatã
energia mea pentru a reuºi în 2019
sã câºtigãm alegerile prezidenþiale, sã obþinem un nou mandat pentru Klaus Iohannis, iar dupã aceastã victorie sã reuºim sã câºtigãm
alegerile locale ºi, nu în ultimul
rând, obiectivul meu fundamental este câºtigarea alegerilor parlamentare sã avem o guvernare

care sã arate cu adevãrat ce trebuie sã facã liberalii pentru aceastã þarã”, a spus Orban.
Noul lider al formaþiunii a susþinut cã PNL va fi un garant al îndeplinirii angajamentelor pe care
România ºi le-a asumat pe plan internaþional. „PNL va fi un garant
al îndeplinirii tuturor angajamentelor pe care le are România faþã
de partenerii noºtri, parteneriatul
strategic cu SUA, poziþia de membru al NATO ºi calitatea de membru al UE. Rãmânem ºi vom fi cel
mai puternic susþinãtor al acestor
angajamente ºi vom rãmâne un
stâlp ºi o oazã de stabilitate în
aceastã zonã frãmântatã a Europei”, a mai spus Buºoi.

Ludovic Orban a obþinut victoria în Congresul PNL fãrã mari
emoþii, obþinând cu peste 2.000 de
voturi în faþa lui Cristian Buºoi.
Anterior, Orban declarase în ºedinþã cã îºi doreºte ca PNL sã ajungã
la guvernare prin votul oamenilor,
nu printr-un nou USL sau prin înþelegeri cu oamenii care nu vor
aplica politicile liberalilor, afirmând
cã PNL trebuie sã susþinã alegeri
anticipate,”lupta la baioneta”.
“Îmi doresc ca PNL sã ajungã
la guvernare, dar nu printr- un nou

USL sau prin contractãri pe care
sã le facem cu oameni care niciodatã nu vor aplica politicile noastre ºi pe care nu ne putem bizui
niciodatã. Îmi doresc sã ajungem
la putere prin votul oamenilor.
Dacã este sã susþinem ceva, sã
susþine anticipate, sã facem opoziþie pe toate fronturile, la baionetã, luptã de la om la om cu cei care
astãzi îºi bat joc de România”, a
declarat liberalul Ludovic Orban,
în discursul de prezentare a moþiunii sale, la Congresul PNL.

Inspectorii de muncã, în control la cei care lucreazã în industria cãrnii ºi a brânzeturilor
Sãptãmâna trecutã, Inspectoratul Teritorial
de Muncã Dolj a desfãºurat mai multe acþiuni de verificare ºi control, cuprinse în Campania naþionalã privind identificarea cazurilor
de muncã nedeclaratã la angajatorii care îºi
Inspectorii de muncã au efectuat acþiuni de control cu caracter inopinat, prin care au urmãritmodul în care angajatorii respectã prevederile din domeniul
Relaþiilor de muncã: timpul de
muncã ºi timpul de odihnã; repausul sãptãmânal ºi cel zilnic;
sãrbãtorile legale; garantarea în
platã a salariului minim brut pe
þarã, etc. La nivelul judeþului Dolj,

desfãºoarã activitatea în domeniile prelucrãrii cãrnii, prelucrãrii ºi conservãrii peºtelui,
crustaceelor ºi moluºtelor, fabricãrii produselor lactate ºi a brânzeturilor, precum ºi în domeniul comercializãrii acestora.

inspectorii au efectuat acþiuni la
47 de angajatori, cu aceastã ocazie fiind depistate 32 de deficienþe
pentru care s-au dispus mãsuri
de remediere, iar pentru patru
dintre aceºtia s-au aplicat ºase
sancþiuni contravenþionale, patru
dintre ele fiind cu amenzi în valoare de 6.000 de lei, iar douã
constituidu-se în avertismente.
Printre neregulile depistate s-au

aflat neacordarea repausului sãptãmânal; neevidenþierea corectã a
timpului de lucru; neacordarea
sporului pentru munca prestatã
în timpul zilelor de repaus sãptãmânal; fiºe de post incomplete;
regulamente de ordine internã incomplete; etc., dupã cum a precizat Cãtãlin Mohora, inspector ºef al ITM Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Spãrgãtor de maºini
în arestul IPJ Dolj
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, sâmbãtã, în jurul orei
16.00, un echipaj de
siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 1 Poliþie
Craiova i-a prins în flagrant pe Gheorghe
Marin Petre C., de 66
de ani ºi Marin D., de
58 de ani, ambii din, în
timp ce se deplasau pe
strada Constantin Lecca din localitate, la scurt timp dupã ce Marin D. a sustras,
prin spargerea geamului portierei stânga spate, o geantã de
damã ce conþinea suma de 300 lei ºi acte de identitate, dintrun autoturism parcat la intersecþia strãzilor Constantin Lecca ºi Iancu Jianu. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate de cãtre poliþiºti. Faþã de Marin D., oamenii legii au
dispus continuarea urmãrii penale sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de furt calificat, acesta fiind introdus pentru 24
de ore în arestul IPJ Dolj în baza ordonanþei de reþinere,
urmând ca dosarul sã fie înaintat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova cu propunere de arestare preventivã.
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Face puºcãrie pentru ultraj dupã ce
a muºcat un poliþist craiovean

Trei locuinþe afectate
de un puternic incendiu
în Craiova
Pompierii Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj
au intervenit, sâmbãtã
dupã-amiazã, cu cinci
autospeciale, pentru
stingerea unui puternic
incendiu izbucnit în
Craiova. Cadrele unitãþii au fost solicitate în
jurul orei 16.00 pe
strada Cãlãraºi din municipiu, unde luase foc acoperiºul unei case, însã din cauza vântului puternic flãcãrile s-au extins la alte douã locuinþe, dar ºi la o anexã gospodãreascã. Aproximativ o
orã ºi jumãtate au muncit pompierii pentru a lichida incendiul ºi, din fericire, nu s-au înregistrat victime, însã pagubele materiale sunt considerabile. În urma cercetãrilor s-a
stabilit cã incendiul a izbucnit din cauza focului aprins de
cineva ºi lãsat nesupravegheat în condiþii de vânt puternic, dupã cum a precizat mr. Florin Cocoºilã, purtãtorul
de cuvânt al ISU Dolj.

Amenzi de peste 40.000 lei
pentru nereguli în locurile
de agrement din Craiova
Reprezentanþii IPJ
Dolj au anunþat cã, în
baza unui Plan de acþiune pentru sezonul estival 2017, vineri, poliþiºti
de la Serviciul de Investigare a Criminalitãþii
Economice din cadrul
IPJ Dolj au organizat o
acþiune în domeniul siguranþei cetãþeanului,
verificând locurile de
agrement, respectivºtranduri ºi piscine din Craiova. Oamenii legii au verificat
6 locuri de agrement, 12 persoane fizice, ocazie cu care au
aplicat 3 sancþiuni contravenþionale conform prevederilor
Legii nr. 12/1990, respectiv Legii nr. 8/1996, valoarea totalã a sancþiunilor aplicate de poliþiºti fiind de 43.000 lei. În
plus, au fost confiscate mãrfuri în valoare de 700 lei. Astfel, cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru al
unei societãþi din Craiova, au fost gãsite mai multe sticle de
bãuturi alcoolice, pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienþã. Agentul economic a fost sancþionat
contravenþional cu suma de 20.000 lei, dispunându-se, totodatã, confiscarea bãuturilor alcoolice.

Craioveanul care a muºcat un poliþist de mânã ºi a
spart un geam de la uºa Secþiei 1 Poliþie Craiova a
fost condamnat definitiv la 2 ani ºi 7 luni închisoare
cu executare ºi 1.200 lei amendã penalã pentru ultraj
ºi distrugere. Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii
Criminale l-au ridicat, vineri dupã-amiazã, dupã ce
Curtea de Apel Craiova i-a respins apelul ca nefondat, ºi l-au încarcerat în Pemitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova, pentru ispãºirea pedepsei.
Reamintim cã, pe rolul Judecãtoriei Craiova s-a înregistrat, pe
30 august 2016, dosarul în care
craioveanul Marius Narcis Urîtu
(24 de ani la momentul respectiv)
a fost trimis în judecatã, în stare
de libertate, pentru comiterea infracþiunilor de ultraj ºi distrugere. Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria
Craiova care au
coordonat cercetãrile în cauzã, au reþinut în rechizitoriul
prin care l-au deferit justiþiei pe bãrbat cã, în noaptea
de 26 spre 27 martie 2016, în urma
unei acþiuni, inculpatul Marius Urîtu
a fost ridicat de un
echipaj de poliþiºti
pentru a fi dus la
Secþia 1, urcat în
autospeciala Poliþiei, iar aici l-a muºcat de mânã pe unul
din poliþiºti, agentul
Gheorghiþã Ovidiu Vasiloiu. „Inculpatul Urîtu Marius Narcis, fiind transportat cu autospeciala de
poliþie cãtre Secþia 1 Poliþie Craiova, a exercitat acte de violenþã
fizicã a persoanei vãtãmate, respectiv l-a muºcat de braþul drept,
acte care i-au produs acestui funcþionar public leziuni traumatice a
cãror gravitate este evaluatã prin
cel mult 90 de zile de îngrijiri
medicale”, au precizat anchetatorii. Mai mult decât atât, în ace-

eaºi noapte, dupã ce a ajuns la
Secþie, Urîtu a continuat scandalul ºi a spart un geam de la uºa
subunitãþii de Poliþie.
Bãrbatul a recunoscut comiterea faptelor în faþa judecãtorilor, a
cerut sã beneficieze de prevederile legale vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã, iar pe

15 februarie a.c., a fost condamnat de magistraþii Judecãtoriei Craiova la o pedepasã totalã de 2 ani
ºi 7 luni închisoare cu executare
(întrucât mai avea la activ o condamnare cu suspendare) ºi 1.200
lei amendã penalã. Mai exact, a
primit 7 luni de închisoare pentru
ultraj, amenda penalã pentru distrugere ºi i s-a revocat suspendarea unei pedepse de 2 ani primitã
în 2011 pentru ultraj contra bunelor moravuri ºi tulburarea liniºtii

publice ºi portul fãrã drept de armã
albã: „Condamnã pe inculpatul
Urîtu Marian Narcis la pedeapsa
de 7 luni închisoare. Condamnã pe
inculpatul Urîtu Marian Narcis la
pedeapsa de 1.200 lei amendã penalã, echivalentul a 120 zileamendã. Stabileºte suma corespunzãtoare unei zile-amendã la 10 lei.
Revocã beneficiul suspendãrii
condiþionate a executãrii pedepsei
de 2 ani închisoare aplicatã prin
s.p. 133/02.03.2011 a Tribunalului Dolj, definitivã prin nerecurarea dec. pen. 157/08.05.2012 a
Curþii de Apel Craiova ºi alãturã
aceastã pedeapsã la pedeapsa
aplicatã inculpatului prin prezenta sentinþã de 7 luni închisoare ºi
1200 lei amendã,astfel încât inculpatul va executa pedeapsa rezultantã de 2 ani ºi 7
luni închisoare ºi 1200
lei amendã penalã”,
se aratã în hotãrârea
Judecãtoriei Craiova.
În plus, inculpatul a
fost obligat sã-i achite poliþistului agresat
1000 lei cu titlu de
daune morale ºi 900
de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Hotãrârea instanþei
nfiind definitivã, Marius
Narcis Urîtu a fãcut
apel. Curtea de Apel
Craiova a soluþionat vineri, 16 iunie a.c., cauza, apelul inculpatului
fiind respins: „Respinge apelul declarat de inculpatul
Urîtu Marian Narcis, ca nefondat.
Obligã inculpatul apelant la 100
lei cheltuieli judiciare statului. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã azi, 16.06.2017”, se aratã în
sentinþa Curþii de Apel Craiova.
Dupã pronunþarea hotãrârii definitive, poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale l-au ridicat pe inculpat ºi l-au încarcerat la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova pentru ispãºirea pedepsei.
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„Antipolitica” sau „extremismul de centru”

Tot mai greu de definit ºi, într-o mãsurã încã ºi mai mare, de înþeles modul
în care e gânditã ºi practicatã politica din
zilele noastre. La noi, unde scena e deacum iremediabil ocupatã de persoane
selectate cu grija, ce nu exclude ci presupune îngrijorarea, de a nu defecta sistemul piramidal de relaþii bazat pe comandã ºi pe supunere. Dar ºi prin alte pãrþi
în care, dacã ideologiilor li s-a decretat
decesul vãduvite însã de serviciul funerar adiacent, spaþiul politic e acaparat de
formaþiuni extremist-populiste incapabile ºi, totodatã, inabile de a pune ceva consistent ºi persuasiv în locul rãmas cumva de izbeliºte.
La mare cinste sunt discursul alarmist
anti-sistem (cu butada demnã de paradoxul cretanului din logica acreditatã de secole, fiindcã susþinãtorii unui astfel de discurs sunt ori devin parte a sistemului!)
ºi retorica populistã, clamând bezmetic
schimbarea ºi, mai nou, invocând un cen-

tru vãzut ºi propagat ca un punct magic
demn de manevra unui scamator în ambianþa vechilor târguri sãteºti.
S-a ajuns, astfel, încât orice direcþie
pretins novatoare sfârºeºte în mecanismul înfundat al unui fel de schimbare a
schimbãrii într-o aporeticã al cãrui unic
rezultat e stagnarea. ªi, cu ea, fracturarea tuturor intenþiilor programatice deviate întru-un cerc vicios cu o infimã marjã
de miºcare ºi aproape nulã în perspectiva aºteptãrilor unui electorat fie masiv zãpãcit, fie conectat la lentoare decontatã
în absenteism.
Între timp, lumea îºi vede de mersul ei
triumfal spre o dezordine tot mai apãsãtoare la palierele geopoliticii, ca ºi la cel
al mecanismului bunei funcþionãri a societãþii, în formele naþionale ori transnaþionale, distribuite ori nu în mega-structuri unioniste ori pe frontul, re-deschis,
al blocurilor de Putere. ªi de influenþã.
Cum în vertijul unei astfel de dezordini

a survenit ºi s-a instalat cu pretenþia unei
adevãrate mode, antipolitica, în forme deschise ori abil camuflate de refuzul oricãrei tradiþii, faptul acesta nu face decât sã
pulverizeze ºi sã bulverseze un electorat
care nu mai se recunoaºte în vreo formaþiune. Mizele, câte mai rãmân, se concentreazã pe programe, însã ºi acestea pline
de promisiuni care mai de care mai edulcorate ºi nediferenþiate, întrucât toate pline de aplicabilitate mai mult ori mai puþin
conformã cu realitatea din economie ºi din
societate. Nu mai existã poli, nici în ce
priveºte opþiunea de naturã socialã ºi cu
atât mai puþin „ideologicã”.
Reproºurile de stânga-dreapta, unele
pe cât de gãlãgioase pe atât de gratuite,
fãrã acoperire în realitatea vie a societãþii, ea însãºi greu de definit în structura
sa de-acum ireversibil globalizatã, sunt
vizibil pãguboase. ªi nu-i de miare cã
ele au devenit apanajul poziþionãrilor mediatice, difuze în rândul unor analiºti,

majoritatea afiliaþi ei înºiºi unor grupuri
de interese distribuite pe flancurile luptei
pentru Putere.
O Putere gânditã ºi asumatã, pe faþã,
aºa cum o probeazã scandalul în curs din
rândul social-democraþilor divizaþi între
douã grupãri pentru moment inegale dar
care nu este deloc exclus sã se lãrgeascã
ºi sã se potenþeze mai curând decât cred
cei din tabãra ce-ºi vânturã atuuri constituþionale.
Fiindcã aceºtia din urmã ignorã, pentru
moment, partea din jocul Opoziþiei, încã în
expectativã în aºteptarea momentului ideal
pentru a se insinua în jocul politic transformat într-o bãtãlie fratricidã. Cine va câºtiga din aceastã bãtãlie aproape cã nu nici
nu mai conteazã. Criza e profundã, cu valenþe structurale, iar unicul perdant sigur
este cetãþeanul de rând, în definitiv noi toþi,
reduºi, post-electoral, la condiþia de simpli
spectatori, al cãror acces la vreo decizie e
pe moment suspendat.

Primul registru electronic naþional
pentru pacienþii cu melanom
Societatea Românã de Dermato-Oncologie a lansat primul registru electronic
naþional al pacienþilor cu melanom.
Aceasta este cea mai gravã formã de canUn astfel de registru este important pentru a se cunoaºte
numãrul bolnavilor de melanom
din România. În ultimele decenii, cancerul de piele a devenit
o adevãratã problemã de sãnãtate publicã. Din pãcate, în cazul pacienþilor din România depistarea se face în faze avansate ale bolii, care necesitã tratamente foarte scumpe ºi cu
ºanse minime de ameliorare,
respectiv 23-32%. Ignorat pentru cã nu are simptome dureroase, cancerul de piele ajunge
sã fie diagnosticat atunci când
speranþa de viaþã a bolnavilor
scade la câteva luni.
De patru ori a crescut în ultimii 30 de ani numãrul pacienþilor diagnosticaþi cu cancer de
piele. Cauzele sunt diverse,

cer de piele, fiind responsabilã de 75%
din decesele cauzate de cancerele de piele. Numãrul cazurilor a crescut de peste
4 ori în ultimii 30 de ani.

printre factorii ce contribuie la
apariþia acestei afecþiuni numãrându-se, pe lângã radiaþiile solare ºi stresul, alimentaþia, imunitatea scãzutã, bolile metabolice. Mare parte din leziunile diagnosticate sunt însã cauzate de
expunerea îndelungatã ºi neprotejatã la soare.
Din acest motiv, medicii au
evidenþiat necesitatea controlului
la medicul dermatolog ori de câte
ori o aluniþã se modificã. Cancerul de piele poate fi tratat ºi în
mare parte poate fi vindecat, doar
ca pacienþii sã nu neglijeze dezvoltarea acestor leziuni. Mai periculos este melanomul, pentru
cã, acesta, dezvoltat pe anumite
aluniþe, reprezintã o leziune foarte
agresivã. Statisticile aratã cã în
rândul femeilor melanomul se lo-

calizeazã preponderent pe gambe. La bãrbaþi, apare frecvent pe
spate.

Anual, peste 200
de doljeni aflã cã
au cancer de piele

Un tratament pentru pacienþii în stare avansatã costã circa 7.000 de euro pe lunã. Melanomul cutanat este o tumorã
malignã care provine din celulele pigmentare ale pielii. Depistatã la început printr-o operaþie corectã pacientul este salvat. Depistatã în faze avansate, este o boalã mortalã deoarece este cel mai rapid diseminant cancer.
Peste 2.000 de doljeni trec,
anual, pragul Secþiei de Derma-

tologie a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova,
mare parte dintre aceºtia pe
timpul verii. Radiaþiile ultraviolete sunt foarte periculose iar
zona însoritã a Doljului este una
cu atât mai problematicã în
ceea ce priveºte bolile dermatologice. Anual, peste 200 de
persoane care ajung la Spitalului Judeþean Craiova sunt diagnosticate cu diverse forme
de cancer de piele. La fel de
adevãrat este însã cã, dacã
sunt descoperite din timp, bolile de piele pot fi tratate.
Cancerul de piele este cel mai
frecvent tip de cancer din Europa. Existã multe cercetãri care
coreleazã expunerea la radiaþii
UV naturale la lucrãtorii în aer
liber, care au un rist cu 43% mai
mare de apariþie a carcinoamelor bazocelulare ºi cu 77% mai
mare, a celor spinocelualare.
Conform datelor Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii (OMS), in-

cidenþa melanomului în România este de 3,9 la 100.000 de locuitori.

Atenþie la aluniþe!

De bazã rãmâne însã protecþia, în primul rând prin evitarea
expunerilor excesive la soare,
dar ºi prin folosirea cremelor
fotoprotectoare, prin limitarea
acþiunii altor factori de risc, aºa
cum ar fi infecþiile virale, substanþele chimice sau traumatismele mecanice.
Mare parte din leziunile diagnosticate sunt însã cauzate de
expunerea îndelungatã ºi neprotejatã la soare. Din acest motiv, medicii au evidenþiat necesitatea controlului la medicul
dermatolog ori de câte ori o aluniþã se modificã. Cancerul de
piele poate fi tratat ºi în mare
parte poate fi vindecat, doar ca
pacienþii sã nu neglijeze dezvoltarea acestor leziuni.
RADU ILICEANU
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Parlamentarii PSD Dolj vor vota moþiunea
Ieri, dupã o Conferinþã extraordinarã a PSD Dolj,
unde toate organizaþiile afiliate – 452 de membrii –
au participat pentru a dezbate criza guvernamentalã,
filiala judeþeanã a social-democraþilor ºi-a declarat
unitatea de monolit pentru susþinerea moþiunii de
cenzurã. „Este de neconceput la domnul Grindeanu
sã se alieze cu Victor Ponta ºi sã fure guvernarea”, a
precizat senatorul Claudiu Manda, preºedintele PSD
Dolj. Tot acesta a mai recomandat ca partidul sã fie,
pe viitor, mai riguros în alegerea colegilor, pentru a
evita eventuale trãdãri. La mijlocul sãptãmânii, dacã
totul se va petrece conform calculelor lui Liviu
Dragnea, preºedintele Klaus Iohannis va trebuie sã
invite la consultãrii partidele ce formeazã majoritatea parlamentarã ºi va semna decretul de învestire
pentru un nou prim-ministru. PSD are în atenþie,
acum, trei-patru nume de potenþiali premieri, asupra cãrora va cântãri cu atenþie zilele viitoare.
Prin numãrul foarte mare al
membrilor PSD Dolj prezenþi, ieri,
la sediul Filarmonicii „Oltenia”,
pentru a se stabili poziþia pe care
parlamentarii social-democraþi doljeni o vor adopta în privinþa moþiunii de cenzurã împotriva Guvernului Grindeanu, s-a ajuns la constituirea unei veritabile ºedinþe a
Conferinþei extraordinare judeþene
a PSD, potrivit afirmaþiilor senatorului Claudiu Manda. Este vorba
de prezenþa la dezbateri a 452 de
membrii de partid, din toate organizaþiile interne de la Dolj.

PSD Claudiu Manda. Tot acesta a
avansat ºi ideea unei mai bune selecþii a colegilor din partid, pentru
a evita, pe viitor, tot felul de defectãri. Mai mult, senatorul socialdemocrat a afirmat cã, în ºedinþa

Tapalagã, servicii, Macovei ºi cine
mai vredeþi dumneavoastrã, cã tot
îi vedem acum poziþionaþi public
de partea celui bun, curat, frumos,
drept, înalt, Sorin Grindeanu, cel
cu ochii albaºtrii”.

Concluzia: vor vota cãderea
actualului prim-ministru!

Nu a existat nicio voce diferitã
de cea a votãrii moþiunii de cenzurã împotriva Guvernului Grindeanu, în fapt, a declarat Claudiu
Manda, „Guvernul Grindeanu 2,
cu cei trei membrii”.
„Noi rãmânem solidari cu CExul, cel pe care îl contestã Sorinel
Copilul de Aur! Este de neconceput ca domnul Grindeanu sã se alieze cu Victor Ponta ºi sã fure guvernarea. Grindeanu nu mai face
parte din echipa PSD ºi, dacã ne
gândim cã avea un plan, el nu mai
fãcea parte din PSD înainte de evaluare”, a explicat presei, senatorul

Comitetului Executiv Naþional nu
se plecase, de la bun-început, cu
intenþia clarã de a-l elimina pe Grindeanu, ci se dorea doar o evaluare. „Domnul Grindeanu nu mai era
încã de dinainte de evaluare, un om
care sã tragã la cãruþa PSD, ci mai
degrabã era într-un al pol de echipã, cu sprijinul USR, PNL, PMP,

Coordonarea foarte proastã
a Guvernului, invocatã
de ministrul Muncii
„Sorin Grindeanu de acum nu
mai este Sorin Grindeanu de
atunci. Am vorbit cu preºedinþi
de organizaþii judeþene, care miau spus cã nu mai e Grindeanu
de acum doi ani, de 5 ani, 15 ani.
E altul. Se uitã prin tine. Aºa cã
nu ºtim ce am putea sã asumãm
de acum înainte”, a precizat
Claudiu Manda.
Ministrul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, Lia Olguþa Vasilescu,
a amintit cã actualul guvern nu
este unul tehnocrat, ca cel precedent. ªi cã toþi ºtiau cã îºi asumã o evaluare periodicã, trimestrial. Prima evaluare a fost dupã
luna martie a.c., când nu au fost
sincope în guvernare. „Numai cã,
în luna iunie, la a doua evaluare,
au apãrut aceste probleme cauzate de coordonarea foarte proastã. Mãsurile care nu s-au luat deloc pentru ministerul meu nu era
prevãzute pentru aceastã parte a
anului. În schimb, erau mai multe mãsuri în curs de implementare, dar nu mi se datoreazã mie,
faptul cã nu au fost duse la îndeplinire. Pentru cã, din ministerul
meu, toate proiectele de ordonan-

þã au ieºit, dar au fost blocate la
alte ministere, tot din coordonarea
foarte proastã”, a afirmat ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu.

Fondul Suveran de Dezvoltare
ºi Investiþii, altã nerealizare
imputabilã

Acest Fond este unul dintre
punctele cheie ale programului de
guvernare ºi, în opinia ministrului
Muncii, vinovat de neaplicarea sa
se face premierul tot Sorin Grindeanu. Acest Fond este menit sã
reindustrializeze România, în mod
special zona ruralã. „Ar fi trebuit
sã fie impelementat pânã la aceastã datã. Vreau sã vã spun cã ministrul Economiei, colegul meu, nu
are nicio vinã. Pentru cã el a transmis premierului proiectul, încã din
luna mai. Or, pânã acum nu am
mai auzit nimic de la Premier, ca
sã-l transforme într-o ordonaþã de
urgenþã. A fost clar cã au intervenit mai multe blocaje, acum ne dãm
seama cã, deliberat, ca sã nu se
punã în practicã programul de guvernare”, a punctat Lia Olguþa Vasilescu.
S-a mai arãtat cã, vicepremierul Sevil Shhaideh l-a informat pe
premierul Grindeanu cã trebuie sã
deblocheze ultima condiþionalitate
pe care România o are la Comisia
Europeanã, pentru absorþia de fonduri europene, aici fiind vorba de
programul FIDIC - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federaþia Internaþionalã a
Inginerilor Consultanþi), program

ce permite încheierea de contracte
standard în domeniul construcþiilor ºi instalaþiilor, utilizate drept
modele de referinþã pe plan internaþional. „Nu-l costa nimic pe premier ca, lângã el, sã aparã ºi vicepremierul Shhaideh ºi ministrul
care gestioneazã Fondurile Europene. Sã fie invitaþi la întâlnirea cu
Jean Claude Juncker ºi Corina Creþu pentru a prezenta problemele pe
care le are doamna Sevil Shhaideh.
Fiecare ministru a avut o problemã. Inclusiv eu, cu legea salarizãrii, care ºtiþi bine cã trebuia promovatã de Guvernul României. Au
intervenit tot felul de blocaje ºi a
trebuit sã transmitem Parlamentului”, a mai arãtat ministrul Muncii,
Lia Olguþa Vasilescu.

Nu s-a avansat numele
viitorului Premier

Conducerea PSD Dolj a precizat, ieri, cã dupã ce miercuri Guvernul Grindeanu va fi doborât se
vor iniþia consultãrile partidelor
politice. Preºedintele României,
Klaus Iohannis, va trebui sã þinã
cont de majoritatea actualã din
Parlamentul României ºi sã desemneze drept premier ce va propune
coaliþia actualã de guvernare.
Deocamdatã PSD nu avanseazã în acest moment un nume de
premier, discuþia fiind oportunã,
abia dupã ziua de miercuri ºi dupã
invitaþiilor la Cotroceni spre consultare. Oricum se ia în calcul evaluarea a 3-4 posibili candidaþi la
funcþia de prim-ministru.
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“Europa în miºcare”
„Europa în miºcare”, prezentat de Comisia
Europeanã este un set amplu de iniþiative
care vor spori siguranþa în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai
echitabile, vor reduce emisiile de CO2,
poluarea aerului ºi congestia traficului,
vor reduce birocraþia pentru companii ºi
vor combate ocuparea ilegalã a forþei de
muncã, asigurând totodatã condiþii adecvate
ºi perioade de repaus pentru lucrãtori.
Beneficiile pe termen lung ale
acestor mãsuri vor depãºi cu mult
sectorul transporturilor, întrucât
ele vor contribui la promovarea
creãrii de locuri de muncã, a
creºterii economice ºi inovãrii, la
consolidarea echitãþii sociale, la
oferirea unei game largi de opþiuni pentru consumatori ºi la înscrierea fermã a Europei pe o traiectorie care sã tindã spre un nivel redus de emisii. Obiectivul este
de a contribui la menþinerea competitivitãþii acestui sector în contextul unei tranziþii echitabile din
punct de vedere social cãtre o
energie curatã ºi cãtre
digitalizare.

mobilitãþi inteligente, echitabile din
punct de vedere social ºi competitive pânã în 2025. Aceasta este
însoþitã de o primã serie de 8 iniþiative legislative care vizeazã în
mod specific transportul rutier.
Acest prim set va fi completat, în
cursul urmãtoarelor 12 luni, cu alte
propuneri care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de dupã 2020 pentru autoturisme ºi camionete, precum ºi
primele norme de emisii pentru
vehiculele grele. Propunerile vor
promova inovarea, vor consolida
competitivitatea, vor reduce emi-

8 iniþiative legislative
care vizeazã
în mod specific
transportul rutier

Comisia a adoptat o
strategie pe termen
lung care vizeazã transformarea provocãrilor
cu care se confruntã
sectorul în oportunitãþi
ºi concretizarea unei

siile de CO2, vor îmbunãtãþi calitatea aerului ºi sãnãtatea populaþiei
ºi vor spori siguranþa transporturilor. „UE are ocazia unicã de a se
plasa în fruntea modernizãrii
transportului rutier nu numai în
Europa, ci ºi la nivel mondial.
Reformele noastre vor pune bazele unor soluþii rutiere standardizate ºi digitale, ale unor condiþii sociale mai echitabile ºi ale unor
norme de piaþã aplicabile. Acestea vor contribui la reducerea costurilor socioeconomice ale transporturilor, cum ar fi timpul pierdut în trafic, accidentele mortale
ºi vãtãmãrile grave,
riscurile pentru sãnãtate generate de poluare
ºi zgomot, servind totodatã intereselor cetãþenilor, întreprinderilor
ºi mediului. Datoritã
standardelor comune ºi
serviciilor transfrontaliere, cãlãtoriile multimodale vor deveni o
realitate în întreaga
Europã”, a subliniat
Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc.

„Consensul european privind dezvoltarea”
Uniunea Europeanã ºi statele sale membre au semnat
sãptãmâna trecutã, un document strategic care defineºte
viitorul politicii de dezvoltare. „Consensul european privind
dezvoltarea” reprezintã o nouã viziune colectivã ºi un plan
de acþiune pentru eradicarea sãrãciei ºi realizarea dezvoltãrii durabile. Pentru prima datã, acesta se aplicã în întregime tuturor instituþiilor Uniunii Europene ºi tuturor statelor
membre, care se angajeazã sã colaboreze mai strâns.

Europa este lider mondial în domeniul dezvoltãrii, fiind cel
mai mare furnizor de asistenþã dedicatã din lume. Noul Consens
european privind dezvoltarea reprezintã rãspunsul UE la tendinþele ºi provocãrile globale actuale, aliniind acþiunea externã a UE
la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilã.

Liderii europeni ºi-au asumat
angajamente în trei domenii. Primul, recunoaºterea interconexiunilor solide dintre diferitele elemente
ale acþiunilor dedicate, ce includ
politica de dezvoltare, pacea ºi securitatea, ajutorul umanitar, migraþia, mediul, precum ºi a elementelor transversale, cum ar fi: tineretul, egalitatea de gen, mobilitatea
ºi migraþia, energia durabilã ºi
schimbãrile climatice, investiþiile ºi
comerþul, buna guvernanþã, democraþia, statul de drept ºi drepturile
omului, o colaborare inovatoare cu
þãrile în curs de dezvoltare mai
avansate, precum ºi mobilizarea ºi
utilizarea resurselor interne. Al doilea ar fi adoptarea unei abordãri cuprinzãtoare în ceea ce priveºte mijloacele de punere în aplicare, combinând ajutorul tradiþional pentru
dezvoltare cu alte resurse, consensul oferind baza pentru o implicare în forme mai inovatoare de finanþare a dezvoltãrii, atragerea de
investiþii din sectorul privat ºi mobilizarea de resurse interne suplimentare pentru dezvoltare. ªi nu
în ultimul rând, stabilirea de parteneriate mai bine individualizate cu
o gamã mai largã de pãrþi interesate, inclusiv cu societatea civilã,
precum ºi cu þãrile partenere în
toate stadiile de dezvoltare.
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Eveniment dedicat
reþelelor de Centre de
Informare Europe Direct
Cu ocazia a zece
ani de la aderarea la
Uniunea Europeanã, Reprezentanþa
Comisiei Europene
în România ºi Reprezentanþa Comisiei Europene în
Bulgaria organizeazã un eveniment
comun, dedicat reþelelor de Centre de
Informare Europe Direct din cele douã þãri. Acesta va avea
loc în Albena, Bulgaria, în perioada 20-22 iunie 2017. Pe parcursul celor trei zile, coordonatorii si consilierii de comunicare ai Centrelor de Informare vor participa la workshopuri
dedicate unor teme precum strategii de comunicare, drepturile de autor, bunele practici. Întâlnirea va debuta cu discursuri susþinute de Ognian Zlatev, ªeful Reprezentanþei din Bulgaria, ºi Angela Cristea, omologul sãu român.

„Definirea unui mecanism
de stabilire a salariului
minim în România”
Reprezentanþa
Comisiei Europene
în România, în colaborare cu Institutul Naþional pentru
Cercetare ªtiinþificã
în Domeniul Muncii
ºi Protecþiei Sociale
dezbaterea cu tema
„Definirea unui
mecanism de stabilire a salariului minim în România”.
Evenimentul va avea
loc astãzi, între orele 13.00 ºi 15.30, la Spaþiul Public European.
Participanþii la eveniment vor discuta opþiuni recomandãri pentru implementarea unui proces instituþional solid de stabilire a
salariului minim în România, luând în considerare diferite modele aplicate în statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul
face parte din seria de evenimente organizate în cadrul Semestrului European, care au drept scop stimularea dezbaterilor referitoare la recomandãrile anuale ale Comisiei Europene privind
politicile economice naþionale.

România a fost luatã la
întrebãri în legãturã cu
conturile de plãþi
Comisia Europeanã a solicitat recent, României ºi Belgiei sã trimitã detalii cu privire la
modul în care Directiva privind conturile de plãþi (2014/92/
UE) este transpusã
în legislaþia lor naþionalã, obligaþie care
trebuia îndeplinitã
pânã la18 septembrie 2016. Directiva conferã tuturor rezidenþilor legali din UE
dreptul de a deþine un cont de plãþi de bazã, la un tarif rezonabil,
indiferent de locul de reºedinþã. De asemenea, ea îmbunãtãþeºte
transparenþa comisioanelor aferente conturilor de plãþi ºi faciliteazã comparaþia ºi schimbarea unor astfel de conturi. Solicitarea Comisiei Europene ia forma unor avize motivate. Dacã cele 2
state membre nu iau mãsuri în termen de douã luni, cazurile respective pot fi înaintate Curþii de Justiþie a UE. Prin pachetul lunar
de decizii privind constatarea neîndeplinirii obligaþiilor, Comisia
Europeanã urmãreºte acþionarea în justiþie a statelor membre care
nu ºi-au îndeplinit obligaþiile ce le revin în temeiul legislaþiei UE.
Aceste decizii, care vizeazã diverse sectoare ºi domenii de politicã ale UE au scopul de a asigura aplicarea corespunzãtoare a
legislaþiei UE, în beneficiul cetãþenilor ºi al întreprinderilor.
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Calcanul de la „Sfântul Ilie”,
cea mai veche piesã a Centrului Vechi
Zidul de la Biserica „Sfântul Ilie” este una dintre cele
mai vechi vestigii care se mai pãstreazã în Centrul Vechi
al Craiovei. Specialiºtii susþin cã ar fi vorba de un zid de
fortificaþii ce ar face parte din arhitectura secolului al
18-lea ºi care a rãmas în picioare dintr-o purã întâmplare.
Teoria aparþine sculptorului Lucian Irimescu. În timp ce se documenta în legãturã cu calcanul pe
care urmeazã sã fie amplasatã statuia sa, „Umbra lui Oteteliºanu”,
artistul craiovean a sesizat particularitãþi care scot în evidenþã vechimea îndelungatã a fragmentului de arhitecturã care se pãstreazã în centrul Craiovei. ”Mai important decât statuia pe care am fãcut-o este zidul. Dacã o sã
vã uitaþi cu mai mare atenþie
la el, o sã vedeþi cã are niºte
cãrãmizi plate, niºte arcade
ºi niºte elemente care þin de
un zid de fortificaþii. Practic, în Craiova, acest zid
este cea mai veche vestigie
care stã încã în picioare
dintr-o întâmplare”, susþine
Lucian Irimescu.

parte din structura de fortificaþii a
primei biserici, care a fost ridicatã
în anul 1720, conform atestãrilor
istorice. ”Aºa cum am citit, biserica a ars de douã ori ºi a fost ridicatã, ulterior, în forma pe care o
vedem astãzi, dar are legãturã mai
degrabã cu o bisericã de stil anglican ºi francez. În orice caz, este
un stil eclectic, nu este un stil pe
care îl gãsim într-o anume perioa-

Un fragment din fortificaþia
primei bisericii

În opinia sculptorului
craiovean, peretele ar face

dã identificat ca atare. Era acea
modã a secolului XIX-lea, când se
construia într-un anume fel, sub
influenþa artei franceze ºi engleze.
Deci nu este biserica adevãratã, ci
ceea ce s-a construit ulterior. Iar
acel zid e foarte posibil sã facã parte
din fortãreaþa bisericii”.

Zidul a fost înglobat într-o casã

Zidul se pãstreazã pânã astãzi
dintr-o întâmplare, este de pãrere
Lucian Irimescu. Conform teoriei
sale, calcanul a devenit ulterior un
perete de sprijin pentru o casã care
a fost construitã pe Lipscani, lucru care l-a protejat. Nu se ºtie cu
exactitate, dar este foarte posibil
ca imobilul respectiv sã fi fost prima tipografie pe care
Iordache Oteteliºanu a
construit-o în curtea
bisericii oferind-o spre
administrare pictorului
Constantin Lecca ºi
unde s-a tipãrit prima
revistã din Oltenia.
„ªtim cu exactitate faptul cã zidul a devenit
ulterior un calcan al
unei case. ªi din acea
casã, cãreia i-au fost
dãrâmate zidurile, a rãmas acest perete care
e lipit de zidul urmãtoa-

rei case de pe Lipscani”, a mai spus
Lucian Irimescu.

”Calcanul trebuie conservat”

În urma unui concurs de soluþii
care a avut ca temã amenajarea piaþetei de lângã bisericã, au fost declarate câtigãtoare trei proiecte, însã
nici unul dintre acestea nu a luat în
considerare vechimea de peste 300
de ani a zidului, care îl face extrem
de preþios pentru întreaga zonã.
„Sunt trei proiecte câºtigãtoare, pe
care eu le tratez la categoria «foarte bine», minus acest zid. Sunt tot
felul de elemente acolo, cu bãnci

care erau ca propunere ºi excepþionale, din punctul meu de vedere.
Doar penalizez - ºi cred în ceea ce
spun, pentru ºi eu sunt câºtigãtorul
unui premiu internaþional ºi a altor
douã naþionale pe arhitecturã, ideea
de a acoperi zidul. Dacã la Roma,
gãsesc o cãrãmidã, în jurul ei fac o
întreagã istorie ºi un scop de vizitare, iatã noi am gãsit un zid vechi
care are peste 300 de ani. ªi acel
zid va trebui sã fie conservat. ªi ca
sã pot sã întãresc acel zid, practic
îl întãresc cu acel monument”, spune Lucian Irimescu.
LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 4.000 de copiii doljeni încep Premii pentru elevii ªcolii
examenele scrise la Evaluarea Naþionalã
Gimnaziale din Filiaºi
De astãzi, odatã cu proba scrisã
la Limba ºi literatura românã,
absolvenþii clasei a VIII-a încep
examenele de Evaluare Naþionalã,
cele conform cãrora vor accede în
învãþãmântul liceal, în anul ºcolar
2017/2018. Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj au
avut loc tragerile la sorþi ale
membrilor Comisiilor de Examinare, Centrului Zonal Naþional de
Evaluare ºi Comisiei de Evaluare
la Limba ºi Literatura Romãnã,
urmând ca, 20 iunie, sã fie stabiliþi,
conform metodologiei, profesorii
care vor face parte din Comisia de
Evaluare la Matematicã.
Peste 4.370 de absolenþi ai clasei a VIIIa, din Dolj, s-au înscris la susþinerea Examenului de Evaluare
Naþionalã, care va debuta, astãzi, cu proba
scrisã la Limba ºi literaura românã. Au fost
stabilite 157 de Centre
de Examinare, lucrãrile copiilor plecând în
altã zonã a þãrii, pentru evaluarea lor. Reþeaua învãþãmântului
liceal ºi profesional de
stat cuprinde, în judeþul nostru, 47 de uni-

tãþi de învãþãmânt, care îºi aºteaptã viitorii cursanþi. Ieri a au avut loc ºedinþele de
tragere la sorþi ale membrilor Comisiilor
de Examen, precum ºi a componenþei
Centrului Zonal de Evaluare Naþionalã ºi a
Comisiei de Evaluare la Limba Românã.
Întreaga desfãºurare a susþinerii probelor
va fi atent monitorizatã audio-video, ca ºi
în anii trecuþi, iar vorbind de procedura
de ieri aceasta a avut loc fãrã evenimente.
„Toþi cei care au fost stabiliþi sã facã parte din aceste comisii au o mare responsabilitate. Noi, la Dolj, avem repartizaþi 3.000
de elevi ale cãror lucrãri vor fi evaluate
de cãtre Comisia Naþionalã, formatã dintrun preºedinte, doi secretari ºi cinci
membri. S-a plecat ºi în teritoriu, pentru
a fi atent observate condiþiile de examen”,
a precizat prof. Nicuºor Cotescu, inspector ºcolar general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi preºedinte al
Comisiei Judeþene de Evaluare Naþionalã.
CRISTI PÃTRU

Ieri, la Filiaºi, în organizarea ªcolii Gimnaziale din
localitate, în parteneriat cu
Asociaþia „Fraþii Racoþeanu”,
„Rotary Club” Craiova ºi
Primãria din localitate a avut
loc cea de-a IV-a ediþie a galei
caritabile „Timpul faptelor
bune”. Manifestarea este
destinatã, ca în fiecare an,
premierii celor mai merituþi
copii din ciclul gimnazial.
Mesajul acestei acþiuni este unul simplu
ºi generos, dupã cum aratã reprezentanþii
Asociaþiei „Fraþii Racoþeanu”: ”Educaþia este
condiþia primordialã a devenirii umane. Ea
ne conduce în viaþã cu eleganþã, cu altruism,
cu iubire faþã de oameni. Orice tânãr are
dreptul sã-ºi atingã potenþialul ºi idealurile.
Cu ajutorul dumneavoastrã, ne propunem sã
ne constituim drept pilonul de sprijin în construirea acestui edificiu. Dorim sã le oferim
recunoaºterea ºi preþuirea noastrã pentru
premiile remarcabile obþinute în acest an
ºcolar, care s-a încheiat de curând”. La
manifestare au fost prezenþi, pe lângã elevi,
pãrinþi, cadre didactice, organizatori ºi foarte
mulþi invitaþi. „Ne-am luat în serios rolul de
amfitrioni ºi ampus în scenã un program
foarte divers, iar expoziþia de artã vizualã ia delectat pe participanþi, aceste lucrãri, realizate de cãtre elevi, fiind scoase la licitaþie,
fondurile colectate fiind alocate, sub formã
de premii, celor mai buni elevi din oraºul

nostru”, a precizat prof. Alin Mondescu,
director al ªcolii Gimnaziale din Filiaºi.

Patru dintre copii – nota maximã generalã
pe întreg ciclul gimnazial

Unitatea de învãþãmânt din localitate s-a
fãcut cunoscutã cu rezultate foarte bune þi
în periaodele trecute, în 2016 aici fiind obþinutã una dintre cele patru note maxime din
judeþ. În acest an, au fost recompensaþi, 48
de elevi din Filiaºi. „Premiile acordate de
Asociaþia „Fraþii Racoþeanu” au fost în cuantum de 60.000 de lei. Am avut douã categorii: cei care au obþinut nota maximã în fiecare an de învãþãmânt – clasele V-VIII (39 în
total) – ºi nouã copii care au avut rezultate
de peste 9,80, care provin din familii cu venituri modeste. De asemenea, aavem patru
elevi care au media generalã 10,00, pe toþi
cei patru ani de gimnaziu ºi ne aºteptãm la
rezultate deosebite la Evaluarea Naþionalã”,
a mai menþionat Alin Mondescu.
CRISTI PÃTRU
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Colecþia Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – „Basarab Nicolescu”
s-a îmbogãþit cu un nou fond de carte, documente ºi manuscrise
Un adevãrat tezaur al culturii române s-a adãugat, recent, celui deja existent în
cadrul Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – „Basarab Nicolescu”, constituitã la
Craiova de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. «Dupã colecþiile
donate de academicianul Basarab Nicolescu – cea care, practic, a dat numele acestui
fond inestimabil de carte ºi documente, manuscrisele lui Mircea Eliade ºi colecþia lui
Vintilã Horia de la Madrid –, aici a ajuns o parte însemnatã din colecþia lui Leonid
Arcade Mãmãligã (cãrþi, manuscrise, corespondenþa personalã º.a.), manuscrisele
Cenaclului de la Neuilly dar ºi arhiva Asociaþiei Hyperion», au anunþat reprezentanþii
instituþiei. Astfel, prinde tot mai mult contur fondul ce va constitui colecþia viitoarei
secþii a bibliotecii doljene: Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, care va fi gãzduit de
impozanta Casã Dianu. Pentru acest imobil, cu ajutorul Consiliului Judeþean Dolj,
instituþia a obþinut o finanþare de peste 4,5 milioane euro.
«Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” este mai bogatã: o parte din colecþia lui
Leonid Arcade Mãmãligã, manuscrisele Cenaclului de la Neuilly dar ºi arhiva Asociaþiei Hyperion sunt în proprietatea instituþiei noastre.
Actele de donaþie le-am semnat împreunã cu
doamna Benedicte Mãmãligã. Domnia sa pune,
astfel, umãrul la reîntregirea culturii româneºti
prin îmbogãþirea fondului documentar al Bibliotecii Exilului Românesc la Paris – „Basarab
Niculescu”», a declarat managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, Lucian
Dindiricã, adãugând cã tezaurul cultural este
format din sute de cãrþi ºi zeci de mii de documente, casete ºi manuscrise.

Apel la donaþii pentru Muzeul Cãrþii
ºi Exilului Românesc
care va fi inaugurat în Casa Dianu

Într-un comunicat de presã dat publicitãþii
sâmbãtã, 17 iunie, acad. Basarab Nicolescu
precizeazã cã trei importante donaþii au fost
fãcute recent Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc din Craiova: arhiva Leonid Mãmãligã
(L. M. Arcade), arhiva Vintilã Horia ºi arhiva
Paul Barbãneagrã. «Mulþumesc ºi pe aceastã
cale doamnelor Bénédicte Mãmãligã, Cristina
Horia ºi Rosie Barbãneagrã, care au acceptat
cu mare generozitate sugestia mea de a face
aceste donaþii. (…) Fac un apel adresat tuturor persoanelor, asociaþiilor ºi organismelor din
toate þãrile lumii, aflate în posesia arhivelor privind Exilul Românesc (1945-1989), sã le doneze Muzeului Exilului Românesc din Craio-

va, luând legãturã cu mine sau cu domnul Lucian Dindiricã pentru definirea modalitãþilor
practice de preluare a arhivelor respective. Fac,
de asemenea, un apel adresat tuturor directorilor de biblioteci din România pentru a ne informa dacã sunt în posesia unor arhive privind Exilul Românesc, în vederea stabilirii unei
cartografii a arhivelor Exilului Românesc pe
teritoriul României», mai menþioneazã acad.
Basarab Nicolescu – membru de Onoare al
Academiei Române ºi, totodatã, preºedintele
Asociaþiei „Les Roumains de France”.

Arhivele celebrului Cenaclu
de la Neuilly ºi Asociaþiei Hyperion
au ajuns la Craiova

Potrivit domniei sale, colecþia lui Leonid
Arcade Mãmãligã conþine, printre altele, arhiva celebrului Cenaclu de la Neuilly ºi arhiva Asociaþiei Hyperion pentru distribuirea
cãrþii româneºti în Occident, inestimabile
reviste ale Exilului Românesc din multe þãri,
numeroase manuscrise ale lui L. M. Arcade
ºi ale lui Horia Stamatu, precum ºi peste 300
de scrisori adresate lui L. M. Arcade de Horia Stamatu. L. M. Arcade (pseudonimul literar al lui Leonid Mãmãligã) (1921-2001) a
fost un mare scriitor ºi animator al vieþii
culturale din exil. Este autorul unei cãrþi singulare, „Poveste cu þigani”, salutatã la apariþia sa, ca un mare eveniment, de Mircea
Eliade ºi pãrintele André Scrima.
«ªedinþa fondatoare a Cenaclului de la
Neuilly este cea din mai 1963. Din 1968,

ºedinþele cenaclului devin trimestriale ºi se
þin conform unui ritual imuabil: lecturi ºi
dezbateri (sau, cu începere din 1982, reuniuni culturale franco-române), apoi o pauzã pentru hranã terestrã ºi contacte între
participanþi, iar dupã pauzã reluarea lecturilor ºi dezbaterilor. Exista un nucleu de câþiva membri care participau practic la toate
reuniunile. Printre fideli, în afarã de mine,
erau Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Sanda Stolojan, Theodor Cazaban, Alexandru
Vona (Albert Samuel), cãruia toþi îi spuneam
„inginerul”, Bujor Nedelcovici, Matei Cazacu, Victor Cupºa. În jurul acestui nucleu era
o lungã listã de aºteptare. Leonid opera selecþia în funcþie de o alchimie pe care numai
el o cunoºtea. Participau ºi marile figuri –
Mircea Eliade, Stéphane Lupasco, Vintilã
Horia, Horia Stamatu, Horia Damian –, care,
din timp în timp, ne dãdeau, prin simpla lor
prezenþã, impulsul necesar continuãrii unei
opere dificile, precum ºi Ioan Petru Culianu, Matei Cãlinescu, Ion Negoiþescu, Marin
Preda, Nicolae Breban, Miron Kiropol, Ma-

tei Viºniec ºi mulþi alþii», mai precizeazã prof.
dr. Basarab Nicolescu.
***
Biblioteca Exilului Românesc la Paris –
„Basarab Nicolescu” a fost inauguratã la
Craiova la 18 octombrie 2016, într-un spaþiu
modern, special amenajat în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, în
prezenþa donatorului. Colecþia reuneºte volume, fotografii, diverse documente ºi însemnãri (reviste, articole din ziare, corespondenþã, afiºe, programe ale unor manifestãri, recenzii etc.) ale generaþiei exilului stabilite în
Franþa începând cu mijlocul secolului trecut
– între acestea, ºi scrieri remarcabile, legate
de numele unor scriitori precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu ºi mulþi alþii
–, fiind unicã în þarã ºi la dispoziþia oricui
doreºte sã o cerceteze. „Ar putea constitui
nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române”, iar
„Craiova reuneºte toate condiþiile pentru realizarea lui”, aprecia, încã de-atunci, academicianul Basarab Nicolescu.

Ateliere creative pentru copii, în iulie, la Muzeul Olteniei
Secþia de Istorie-Arheologie din cadrul Muzeului Olteniei organizeazã ºi în aceastã varã ateliere
creative în spaþiul interactiv din strada „Madona
Dudu” nr. 14. „Micul arheolog”, „Mânuþe pricepute” ºi „Atelier de creaþie bijuterii” se vor desfãºura sãptãmânal, în perioada 3-28 iulie, fiind adreCele trei ateliere creative vor fi
organizate în cadrul proiectului
„Prietenii istoriei”, iniþiat anul trecut, au rol educativ ºi tematici diverse ºi atractive, urmând a se
desfãºura sub coordonarea arheologilor ºi muzeografilor Secþiei de
Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei. Ele sunt propuse atât ca o
modalitate practicã de petrecere a
timpului liber pentru cei mici, cât
ºi pentru a pãstra contactul cu
publicul tânãr ºi a revitaliza interesul acestuia pentru diverse activitãþi, urmãrind stimularea interactivitãþii ºi creativitãþii participanþilor.
„Micul arheolog”, spre exemplu, oferã posibilitatea familiarizãrii copiilor cu tehnicile ce aduc la
viaþã obiectele ºi comorile civilizaþiilor din trecut. Ei învaþã sã identifice un sit arheologic, sã traseze
o secþiune arheologicã, sã foloseascã instrumentele specifice unui

sate copiilor cu vârsta cuprinsã între 4 ºi 12 ani.
Înscrieri se fac pânã pe data de 30 iunie, în limita
locurilor disponibile (grupe pe vârste apropiate,
a câte 20 de copii), atât la numãrul de telefon
0251.41.77.56, cât ºi la sediul Secþiei de IstorieArheologie, între orele 9.00 ºi 16.00.

ºantier arheologic (ºpaclu, ruletã,
perie, busolã). De asemenea, realizeazã sãpãturi sistematice respectând toate etapele procedurale:
mãsurare topograficã, colectare
material arheologic (silexuri, ceramicã neoliticã, bãnuþi), desenarea
artefactelor descoperite, învaþã sã
cureþe ºi sã clasifice obiectele descoperite, sã reconstituie un vas
ceramic, realizând chiar replici ale
obiectelor istorice preferate. Atelierul „Micul arheolog” se va desfãºura în fiecare zi de marþi, începând cu ora 9.30, sub coordonarea metodologicã a muzeografilor
Valentina Popescu ºi Irina Popescu. Anul trecut, modulul s-a bucurat de un real interes pentru cei
mici.
Cele douã muzeografe din cadrul Secþiei de Istorie-Arheologie
vor coordona ºi atelierul „Mânuþe pricepute” (modelaj în lut ºi

picturã ceramicã), acesta urmând
sã aibã loc în fiecare zi de joi, începând cu ora 9.30. «Atelierul
„Mãnuþe pricepute” are loc în premierã la Muzeul Olteniei. Anul
acesta, instituþia a achiziþionat niºte matriþe din silicon, în care copiii vor pune ipsos, care va lua formele respective. Matriþele sunt realizate dupã obiecte de patrimoniu
din colecþiile muzeului. Trebuie lãsate la uscat, apoi, la urmãtoarea
întâlnire din cadrul atelierului, copiii le vor picta», a explicat Valentina Popescu.
Al treilea atelier, de creaþie de
bijuterii, va fi organizat în fiecare zi de vineri din luna iulie, începând cu ora 9.30, ºi va fi coordonat metodologic de muzeograf
Adina Gherban. Din mãrgele, cu
un strop de îndemânare, copiii vor
învãþa sã realizeze diverse bijuterii
– coliere, brãþãri, inele º.a.
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Aproximativ 50 de persoane,
decedate în urma
unui incendiu de pãdure
din Portugalia
Premierul Antonio Costa
a anunþat cã cel puþin 43 de
persoane ºi-au pierdut viaþa
într-un incendiu forestier
din centrul Portugaliei.
Mulþi dintre aceºtia au
murit în timp ce încercau sã
pãrãseascã în vehiculele lor
zona Pedrógão Grande, la
aproximativ 50 km depãrtare de oraºul Coimbra. Cel
puþin 59 de persoane au fost
rãnite, printre care ºi mai
mulþi pompieri. “Din
pãcate, aceasta pare a fi cea
mai mare tragedie la care
am fost martori în ultimii
ani în materie de incendii
de pãdure”, a declarat
premierul portughez Antonio
Costa. “Bilanþul celor
decedaþi ar putea creºte”,
adãugat acesta. Majoritatea
au murit în timp ce încearcau sã pãrãseascã zona
Pedrogao Grande, la 50 de
kilometri sud-est de Coimbra, în maºinile lor, potrivit
premierului Costa. Printre
cei 20 de rãniþi sunt ºi
câþiva pompieri. “Suntem
martori la o tragedie teribilã”, a declarat Costa. Jorge
Gomes, secretarul de stat al
Ministerului de Interne
declarase anterior cã trei
persoane au murit din cauza
inhalãrii de fum ºi 16 au
murit în maºinile lor pe
drumul care leagã Figueiro
dos Vinhos de Castanheira
de Pera. Nu se cunosc
cauzele incendiului, care a
distrus ºi case din zonã.

Zeci de persoane, ucise în
urma unui atac asupra unui
sediu de poliþie din Afganistan
Zeci de persoane au fost
ucise ºi altele rãnite dupã
ce cinci atacatori sinucigaºi
au lansat un atac ieri
asupra unui sediu al poliþiei din estul Afganistanului. Atacul, revendicat de
Miºcarea Talibanilor, a avut
loc în jurul orei locale 6:30
(5:00, ora României), când
unul dintre atacatorii
sinucigaºi a detonat un
vehicul-capcanã la poarta
sediului de poliþie din
oraºul Gardez, capitala
provinciei Paktia, potrivit
lui Najib Danish, un
purtãtor de cuvânt al
ministerului de Interne.
Patru alþi atacatori au luat
cu asalt poarta, în urma
exploziei. Conform unui
bilanþ, doi poliþiºti ar fi
decedat, iar cinci ar fi fost
rãniþi, doctori ai spitalului
din oraºul afgan au anunþat însã cã cel puþin cinci
persoane au fost ucise, iar
alte 30 rãnite, inclusiv 20
de civili.
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Vladimir Putin: Noile sancþiuni impuse
de SUA vor complica relaþiile bilaterale
Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin,
a avertizat cã noile sancþiuni impuse
de Senatul Statelor Unite vor deteriora relaþiile dintre Rusia ºi SUA. Vladimir Putin a declarat pentru agenþia de
presã TASS cã noile sancþiuni vor
complica relaþiile dintre Casa Albã ºi
Kremlin. Putin a adãugat cã Moscova
încã nu a pregãtit o reacþie la decizia
Senatului american. Preºedintele rus
este de pãrere cã, din cauza sancþiunilor, Rusia este forþatã sã facã niºte
schimbãri, însã ele nu vor produce un
efect semnificativ. Vineri, în cadrul
unei conferinþã de presã ce se desfãºoarã anual, Putin a susþinut cã nu
înþelege motivul pentru care Senatul
american a decis sã adopte un nou set
de sancþiuni. “Sunt convins cã noile
sancþiuni sunt rezultatul disputelor

politice interne din SUA. Dacã nu era
Crimeea, SUA ar fi gãsit alte motive
pentru a sancþiona Rusia. Politica de
izolare a Rusiei a fost mereu o practicã a SUA”, a susþinut Putin. “Sancþiunile vor produce un impact, însã nu
va fi fundamental. Rusia este mai mult
afectatã de contextul global ºi de scãderea preþurilor la produsele pe care
le exportãm în mod tradiþional: petrol,
gaz, metale ºi multe altele”, a declarat
Vladmir Putin în cadrul interviului susþinut vineri. Senatul Statelor Unite a
adoptat, joi, un act legislativ prin care
se aprobã noi sancþiuni împotriva Rusiei pentru presupuse interferenþe în
alegerile prezidenþiale din SUA din
2016. Sancþiunile votate de Senatul
SUA vor trebui aprobate de Casa Reprezentanþilor.

Theresa May încearcã sã reducã furia publicã,
stârnitã în urma incendiului din Londra

Guvernul premierului britanic a
încercat sã liniºteascã furia londonezilor stârnitã dupã incendiul
clãdirii de apartamente din vestul

oraºului, fãcând promisiunea de
a susþine victimele incidentului în
urma protestelor faþã de viteza de
reacþie a Theresei May. Atitudinea

batjocoritoare a protestatarilor a
avut loc în timpul unei vizite considerate întârziate a Theresei May
la un centru unde erau gãzduiþi sinistraþi ai incendiului. Sute de protestatari furioºi au pãtruns apoi în
primãria unui district al Londrei,
cerând sã se facã dreptate dupã
incendiul în urma cãruia cel puþin
58 de oameni au murit, iar numeroºi alþii sunt daþi dispãruþi. Dacã
decesele vor fi confirmate, incendiul produs la Grenfell Tower va
rãmâne în istorie drept cel care a
produs cele mai multe victime în
Londra din ultimii 60 de ani. Primministrul britanic Theresa May a
recunoscut cã reacþia autoritãþilor nu a fost suficient de bunã.
„Reacþia serviciilor de urgenþã, a
Serviciului Naþional de Sãnãtate ºi
a comunitãþii a fost eroicã. Dar,
sincer, sprijinul oferit famiilor

afectate de incendiu care aveau
nevoie de ajutor sau de informaþii
în momentele de dupã dezastru nu
a fost suficient de bun”, a declarat Theresa May. La toate acestea se adaugã rezultatul scrutinului parlamentar din Marea Britanie, considerat unul dezamãgitor,
un “dezastru”, pentru Theresa
May, dupã ce aceasta a convocat
ea însãºi alegerile. Partidul Conservator, al Theresei May, a rãmas formaþiunea cu cel mai mare
numãr de reprezentanþi în Camera Comunelor, cu 318 locuri, dar
s-a situat sub majoritatea de 326
de locuri necesarã pentru formarea guvernului. May a obþinut susþinerea Partidului Democratic Unionist (DUP), ce a obþinut 10 locuri locuri, în urma scrutinului
parlamentar, pentru a putea forma noul guvern britanic.

Explozie la un centru comercial din Bogota, Bãrbatul care l-a împuºcat pe Steve Scalise avea numele
a trei membri ai Congresului pe o foaie de hârtie
soldatã cu trei morþi ºi nouã rãniþi
Trei persoane ºi-au pierdut viaþa, iar alte 9 au fost rãnite într-o
o explozie ce a avut loc într-un
centru comercial din capitala Columbiei, Bogota. Centrul comercial Andino, care este situat întro zonã exclusivistã din Bogota, a
fost evacuat imediat dupã ce un
material explozibil a fost detonat
într-una dintre toaletele complexului. Reprezentanþii poliþiei au
anunþat cã dispozitivul explozibil
a fost amplasat într-una dintre
toaletele femeilor. Printre victime
se aflã o femeie în vârstã de 23
de ani de naþionalitate francezã.
Juan Manuel Santos, preºedintele Columbiei, a ordonat demararea unei anchete. Mãsurile de securitate au fost sporite în Bogota
pe parcursul ultimului deceniu,
crescând numãrul patrulelor forþelor armate de pe strãzile capi-

talei columbiene. La un moment
dat, erau efectuate controale de
securitate la intrarea în complexele comerciale, însã s-a renunþat la aceastã mãsurã în urmã cu
caþiva ani. Principalii suspecþi
sunt grupurile de gherilã ce activeazã pe teritoriul Columbiei.
Guvernul a semnat anul trecut un
acord de pace cu Forþele Armate
Revoluþionare din Columbia
(FARC), cel mai mare grup de
gherilã din Columbia. Însã a doua
grupare paramlitarã dupã FARC,
Armata Naþionalã de Eliberare are
antecedente în organizarea unor
astfel de atacuri. Cel mai recent
eveniment de acest tip s-a produs în luna februarie, când
membri ai Armatei Naþionale de
Eliberare au amplasat un dispozitiv exploziv într-o piaþã din Bogota ce a rãnit zeci de poliþiºti.

Omul care l-a împuºcat pe
Steve Scalise la un antrenament
de baseball, la începutul acestei
sãptãmâni, avea cu el o bucatã
de hârtie cu numele altor trei
membri ai Congresului. Potrivit
Telegraph, o sursã a declarat
sâmbãtã pentru Associated
Press cã anchetatorii nu sunt siguri de semnificaþia numelor ºi
nu ºtiu dacã este vorba de o listã cu oamenii pe care atacaorul
îi viza. Numele persoanelor nu
au fost dezvãluite, însã aceºtia
au fost informaþi de situaþie.
Medicul lui Scalise a declarat,
vineri, cã sperã ca bprbatul sã
aibã o “recuperare excelentã”,
chiar dacã era în pericol iminent
de moarte atunci când a ajuns la
spital. Jack Sava de la Centrul
Spitalului MedStar din Washington a spus cã este o “posibilitate
bunã” ca republicanul din Loui-

siana sã se poatã întoarcã la
muncã la capacitatea sa maximã.
Congresmanul se aflã acum în
stare gravã, potrivit medicilor.
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programe TV

LUNI - 19 iunie

MARÞI - 20 iunie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Tribuna partidelor
parlamentare
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)

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Acasã la Coana Mare
2000, SUA, Acþiune, Comedie,
Crimã
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Rupe-tot
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

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
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Insula iubirii
23:30 Xtra Night Show
01:00 Lege si ordine: Brigada
specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

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 Tribuna partidelor
parlamentare
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 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Anchetele comisarului
Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Eu, consumatorul (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Triplu X - 2
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,
Crimã, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Prieteni cu copii
2011, SUA, Comedie
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

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
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 American Ultra: Agent
descoperit
2015, SUA, Elvetia, Acþiune,
Comedie
22:30 Xtra Night Show
01:00 American Ultra: Agent
descoperit (R)
2015, SUA, Elveþia, Acþiune,
Comedie
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Mic dejun cu un campion
(R)
08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Legenda cavalerului
rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
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 Poarta Pokrovski
15:40 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Poate nu ºtiai
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor
20:00 Câºtigã România!
21:10 Teatru TV
22:30 Cap compas (R)
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

HBO
07:40 O reþetã letalã
09:05 Alvin ºi veveriþele: Marea
aventurã
10:35 Whiskey Tango Foxtrot
12:25 Producãtorii
14:35 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor
16:10 Pe platourile de filmare
16:40 Inferno
18:45 Vrãjitorul minciunilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Twin Peaks
22:30 Vicepreºedinta
23:00 Câini
00:45 Trauma
02:50 Sã furi de la un hoþ

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
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Preþul dragostei (R)
03:15 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Petale de singurãtate (R)

PRO CINEMA
07:45 Tarzan (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dansul Dragostei 4:
Revoluþia (R)
14:15 Hitch - Consilier în amor
(R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 Pãzea la minge!
22:30 Luptatorii dreptãþii
00:30 Mãria Ta (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

SPORT.RO
07:00 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 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franþa, Acþiune,
Crimã
23:00 Fight Night (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

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 (R)
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 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Vreau sã divorþez
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Pofticioºi, la cratiþã! (R)
09:35 Euromaxx (R)
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 Der Arzt vom Wörthersee
2006, Germania
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Legenda cavalerului
rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
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)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

HBO
07:35 Vrãjitorul minciunilor
09:55 Trauma
12:00 Celibatarii
13:40 Confirmare
15:30 Alice în Þara Minunilor
17:20 Cea mai bunã ocazie
19:05 Gherila
20:00 Prinþesa albã
21:00 Ilegitim
22:30 Un cântec strãbate lumea
00:40 Pe cai ocolite
02:15 Petrecerea burlacilor
03:40 Scrisori din Iwo Jima
06:00 Confirmare

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (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
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Preþul dragostei (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
07:00 Lacul lebedelor 3 (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Scãpaþi-mã de mama! (R)
14:00 Concert Andra - Iubirea
schimba tot
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Destul!
22:45 Jocuri, poturi ºi focuri de
armã
01:00 Destul! (R)
03:00 Cine A.M
06:00 La bloc (R)
2002, România, Comedie
06:30 Salomeea (R)

SPORT.RO
07:00 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 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune,
Crimã
23:00 FIGHT NIGHT, Romania
vs UK (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:15 Colierul de turcoaze (R)
1985, România, Aventuri
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Masca de argint
1985, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Banc show
21:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 La rãscruce de vânturi
2011, Marea Britanie, Dramã,
Romantic, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
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Anunþ. În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum
a fost modificat prin Hotarârea de
Guvern nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru
ocuparea a unui post vacant în
regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã de îngrijitor din cadrul Serviciului Juridic ºi Administrativ. Concursul pentru ocuparea
postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere -04.07.2017 ora 1200 - proba scrisã - 11.07.2017 ora 10:00; - interviul - proba practicã – 14.07.2017
ora 10:00. Potrivit art.3 din acelaºi
Regulament-cadru, în vederea
participãrii la concurs, candidatul
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Condiþii generale: a)
are cetãþenia românã, cetãþenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; b)
cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; d)
are capacitate deplinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de

medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de
vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos
la concurs; g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea
unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte
de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar faceo incompatibilã cu exercitarea
funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiþii specifice: - studii medii/ generale; - vechime în muncã: 3 – 4 ani.
Dosarele de înscriere la concurs
se vor depune pânã pe data de
03.07.2017, la sediul Direcþiei Judeþene de Paza ºi Servicii Dolj din
str. Constantin Lecca, nr. 32. Detalii privind condiþiile specifice ºi
bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj Compartiment Resurse Umane-persoanã de contact, Berceanu Laura, la telelefon 0251/415.841.
PRIMÃRIA Comunei Coþofenii din Dos, cu sediul str. Nicu Iovipale, nr. 166, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru postul de
paznic - funcþie de naturã contractualã perioadã nedeterminatã în cadrul Compartimentului administrativ, proba scrisã,
11 iulie 2017, ora 10.00, respectiv 13 iulie, proba interviu, ora
14.00. Termenul-limitã de depunere a dosarelor: 3 iulie 2017.
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei, nr.telefon: 0251.447.089.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 20.06.201703.07.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrarea de dezinsecþie pentru
combaterea insectelor dãunãtoare
se va face prin pulverizare terestrã.
Intervalul orar în care se va efectua
lucrarea este 22.00-06.00. Se vor
folosi pentru dezinsecþie substanþele din grupa a III-a de toxicitate
Supertox ºi Extratox, avizate de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform
fiºelor de securitate ale produselor,
soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.
COLEGIUL Tehnic Costin D.Neniþescu, cu sediul în localitatea Craiova, str.Paºcani, nr.9, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacantã de:
Îngrijitor curãþenie, 1 post, perioadã
nedeterminatã. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba practicã în data
de 11.07.2017, ora 9.00; -Proba interviu în data de 12.07.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii specifice postului: -Vechimea peste 10 ani constituie un avantaj; -Studii generale; -Disponibilitatea pentru muncã în douã
schimburi. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în 10 zile lucrãtoare de la publicarea
în Monitorul Oficial. Relaþii suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic Costin D. Neniþescu Craiova, persoanã
de contact: Mitran Georgeta, telefon:
0351.411.568, fax: 0351.411.568.
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Primãria Comunei Robãneºti,
judeþul Dolj, organizeazã „CONCURS„ pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor
funcþii contractuale de execuþie
vacante: - consilier juridic gradul II asistent medical comunitar - Concursul va avea loc la sediul Primãriei Robãneºti, dupã cum urmeazã:
- în data de 11.07.2017 ,ora 10 – proba scrisã; - Data interviului va fi comunicatã dupã susþinerea probei
scrise. Condiþii de participare la
concurs: - pentru consilier juridic
gradul II: studii universitare de licenta absolvite cu diplomã respectiv
studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul ºtiinþelor juridice; - vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;
- pentru asistent medical comunitar: - ºcoala sanitarã postlicealã sau
echivalentã; - Membru al Ordinului
Asistenþilor Medicali Generaliºti
Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali
din România; - Vechime în specialitatea studiilor: nu se cere. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrãtoare de la publicarea anunþului.
Bibliografia ºi actele solicitate pentru dosarul de înscriere la concurs
sunt afiºate la sediul Primãriei Robãneºti. Relaþii suplimentare la telefon 0251/456.289; 0725/ 546.740.
PRIMÃRIA Comunei Coþofenii
din Dos, cu sediul pe strada Nicu
Iovipale, nr. 166, judeþul Dolj, organizeazã în data de 19.07.2017 concurs de promovare pentru funcþia
publicã de execuþie inspector grad
profesional principal în cadrul
Compartimentului de asistenþã socialã. Date suplimentare se obþin la
sediul instituþiei, tel. 0251.447.089.

COLEGIUL Tehnic Costin D.
Neniþescu, cu sediul în localitatea Craiova, str. Paºcani, nr. 9,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacantã de: Secretar, studii superioare de scurtã
duratã, ½ post, perioadã nedeterminatã. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 11.07.2017, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 12.07.2017, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii
specifice postului: -Vechime minim 2 ani; -Studii superioare de
scurtã duratã; -Cunoºtinþe de utilizare ºi operare PC: Windows,
Word, Excel, Internet Explorer.
Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în 10
zile lucrãtoare de la publicarea
în Monitorul Oficial. Relaþii suplimentare la sediul Colegiului
Tehnic Costin D.Neniþescu Craiova, persoanã de contact: Mitran
Georgeta, telefon: 0351.411.568,
fax: 0351.411.568.
OFERTE DE SERVICIU

Filmãri foto video de caliSpãlãtorie auto, angajez tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
personal. Salariu 1.100 0766/359.513.
RON, carte de muncã,
duminica liber. Relaþii teleVÂNZÃRI
fon: 0762/652.556.
Inspectoratul pentru Situaþii
Angajez recepþioner hotel. de Urgenþã (ISU) “Oltenia”
al judeþului Dolj vinde câiTelefon: 0766/481.842.
S.C. ANGAJEAZÃ ECO- ne de serviciu, ciobãnesc
german, 3 ani, preþ porniNOMISTÃ evidenþã prire la licitaþie 7.612 lei. Inmarã. C.V. ra.trade.con- formaþii suplimentare la tel.
struct@gmail.com sau la 0251/510126; int. 27756
fax: 0251/599.915.
sau 27703.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.

APARTAMENTE
Craiova - vând apartament
4 camere parter, zonã ultracentralã, exclus agenþii.
Telefon: 0723/868.991.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic
- Craiova cu sediul în localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
judeþul Dolj, telefon: 0251/
417.534, scoate la concurs
1 post referent debutant în
cadrul serviciului administrativ (studii medii).
Concursul va consta în interviu ºi va avea loc la dat
de 23.06.2017 ora 9.00 iar
dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de
22.06.2017 ora 12.00. Relaþii la telefon: 0251/417.534.
CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate utilitãþile, teren 1023 mp. Telefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Preajba. Telefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Calopãr (sat Dîlga) – Dolj, la strada principalã 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 construcþiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
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.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI

Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând 9992 mp în apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Telefon: 0762/ 992.575.
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, deschidere 30 m la asfalt, utilitãþi, cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan Comuna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Papuc, motor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar - de nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese Târgoviºte. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea proprietar din anul 1995. Telefon: 0742/023.399.
VândAUTOTURISM EPOCÃ I.M.S. M 461, an fabricaþie 1974 tip armatã C. I.
Telefon: 0722/555.880
dupã ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.

Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat pretabil restaurantelor, televizor color. Telefon: 0351/
422.179.
VIN de buturugã, 2 butoaie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un automatizor APOLLO 3WF 2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere 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
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 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. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut electricã 200 lei, epilator HOMEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
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Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cornier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuvele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
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 butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, reductor oxigen sudurã, alternator
12V pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon: 0767/153.551.

Vând aparat de facut pâine electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Sãpun de casã 5 lei/kg.
cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie argãsite, combinã 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 arzãtoare
gaze sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.

Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, 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 funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã teracotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã, douã aragaze 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, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 camere 59 mp etaj 3 Casa
Albã -cu similar aceeaºi
zonã etaj parter sau etaj
1, plus diferenaþã. Telefon:
0723/ 013.004.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Craiova l-a ratat pe Bokila,
dar trage de Dielna
Atacantul congolez a semnat cu CFR Cluj, în timp ce
stoperul francez ºi atacantul Mihai Roman sunt
în negocieri avansate cu Universitatea

Dupã ce a rezolvat transferul
lui Cristi Bãrbuþ, Universitatea
Craiova îºi continuã „intervenþiile” în piaþa de mercato, având
câteva posturi descoperite. În
atac este crizã de efectiv, iar gruparea din Bãnie încearcã sã repatrieze un craiovean get-beget,
Mihai Roman, care mai are un an
de contract cu formaþia olandezã NEC Nijmegen. Batavii au retrogradat în liga secundã, dar cer
300.000 de euro pentru vârful de
25 de ani, care a mai evoluat în
România la FCU Craiova, Sãgeata Nãvodari, U Cluj, Petrolul ºi
Pandurii. Oficialii Craiovei nu
sunt dispuºi sã plãteascã mai
mult de 100.000 de euro pentru
atacant, iar negocierile au intrat
în impas. Între timp, conduce-

rea Craiovei a licitat alãturi de
Dinamo ºi CFR Cluj pentru atacantul congolez Jeremy Bokila,
care a preferat în cele din urmã
gruparea din Gruia. Aceasta a
pornit o campanie masivã de
achiziþii, Silviu Lung junior de la
Astra fiind ºi el aproape de a ajunge sub Feleac, la schimb cu Nascimento ºi Nouvier. CFR i-a mai
încorporat pe Hoban, Al. Vlad,
Balic, Urko Vera, Vinicius ºi Pelayo. Proiectul de la Cluj l-a convins astfel pe vârful care s-a remarcat în Liga I la Petrolul ºi se
aflã sub contract cu turcii de la
Eskisehirspor. Un alt atacant pe
care l-a vrut, dar l-a ratat Craiova în vara aceasta este veteranul
Andrei Cristea, care ºi-a prelungit contractul cu CSMP Iaºi.

Între timp, Universitatea mai
concureazã cu Dinamo ºi pentru semnãtura stoperului francez
Claude Dielna (foto). În vârstã
de 29 de ani, acesta a evoluat în
returul trecut la formaþia din
ªtefan cel Mare, fiind împrumutat de la Sheffield Wednesday,
formaþie din Championship, a
doua ligã englezã. În jur de
12.000 de euro pe lunã ar fi salariul francezului la Universitatea, el evoluând în trecut la: FC
Lorient, Istres, Sedan, Ajaccio
ºi Slovan Bratislava. Între timp,
alb-albaºtrii se pregãtesc în stagiul din Austria, unde li s-au alãturat deja ºi internaþionalii Ivan,
Bãluþã ºi Screciu, iar astãzi este
aºteptat ºi Cristi Bãrbuþ, transferat de la Timiºoara.

Tractorul Cetate a pierdut prima manºã
a barajului de promovare
Campioana Doljului, Tractorul
Cetate, a pierdut cu 2-1 meciul tur
al barajului de promovare în Liga
a III-a, la Sadu, în faþa formaþiei
Internaþional Bãleºti, câºigãtoarea
Ligii a IV-a Gorj. Golul doljenilor a
fost marcat de Dorel Stoica, în prelungirile jocului, dintr-un penalty
obþinut de Sârbu, dupã ce gorjenii
punctaserã prin Iovan ºi Sitoianu.
Meciul retur se va disputa sâmbãtã, de la ora 17.30, la Cetate.
Celelalte meciuri de baraj pentru
Liga a III-a, prima manºã: Dentaº
Tãrtãºeºti (Dâmboviþa) – Petrolul
Ploieºti (Prahova) 0-3, Voinþa Cre-

vedia (Ilfov) – Progresul Spartac
Bucureºti (Bucureºti) 3-0, Pescãruºul Sarichioi jr (Tulcea).- Farul
Constanþa (Constanþa) 2-7, U Cluj
(Cluj) - Lãpuºul Târgu Lãpuº
(Mureº) 8-0, CS Strehaia (Mehedinþi) – Voinþa Saelele (Teleorman) 2-4, Diosig Bihardioszeg (Bihor) – ªoimii Lipova (Arad) 1-6, FC
Avrig (Sibiu) – Unirea Bascov
(Argeº) 1-0, Mureºul Ruºii-Munþi
(Mureº) – Viitorul Ghimbav (Braºov) 0-2, CS Amara (Ialomiþa) –
Metalul Buzãu (Buzãu) 0-4, Dunãrea Giurgiu (Giurgiu) – Agricola
Borcea (Cãlãraºi) 2-2, Mureºul To-

pliþa (Harghita) – KSE Târgu Secuiesc (Covasna) 0-2, Viitorul Daeºti (Vâlcea) – AS Milcov (Olt) 00, Unirea Tãºnad (Satu Mare) –
Dumbrava Gâlgãu-Almaºului (Sãlaj) 3-1, ACS Dumitra (Bistriþa-Nãsãud) – Bucovina Rãdãuþi (Suceava) 0-0, Sãnãtatea Dãrãbani (Botoºani) – Viitorul Curiþa (Bacãu) 1-0,
Victoria Traian (Brãila) – FC 2007
Gârceni (Vaslui) 4-0, Teiul Poiana
Teiului (Neamþ) – CSM Focºani
(Vrancea) 1-2, Viitorul Caransebeº
(Caraº-Severin) – ªurianu 1945
Sebeº (Alba) 1-2, Inter Petrila (Hunedoara) – ACS Ghiroda (Timiº) 1-2.

Rusia s-a impus în meciul de deschidere
al Cupei Confederaþiilor
Rusia a învins Noua Zeelandã cu scorul
de 2-0, prin autogolul lui Michael Boxall (31)
ºi golul lui Fiodor Smolov (69), în meciul
de deschidere al Cupei Confederaþiilor, pe
stadionul Krestovski din Sankt Petersburg,
în Grupa A a competiþiei. Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, ºi cel al FIFA, Gianni
Infantino, le-au urat bun venit fanilor din

întreaga lume, înaintea startului partidei inaugurale. „Veniþi în Rusia, o sã descoperiþi o
þarã ospitalierã ºi o sã vedeþi cel mai bun
fotbal din istorie”, a spus Infantino. Asearã
s-au jucat meciurile Portugalia – Mexic (grupa A) ºi Camerun – Chile (Grupa B), iar astãzi se joacã Australia – Germania (Grupa
B, ora 18, în direct la TVR2).

Dunãrea Calafat a câºtigat Cupa
României, faza pe judeþ
Dunãrea Calafat a câºtigat faza judeþeanã a Cupei României, dupã ce a învins cu
2-1 pe Metropolitan Iºalniþa, pe stadionul
„Tineretului” din Bãileºti. Calafatul a evoluat în play-out-ul Ligii a IV-a, în timp ce
Iºalniþa a fost prezentã în Top 6 la finalul
campionatului recent încheiat. Pentru Calafat au marcat Puþintelu (10) ºi Afrem (77),
iar Mitroi a redus din handicap în prelungiri. Formaþia câºtigãtoare, pregãtitã de

Claudiu Oncicã, a evoluat în formula: Simion – Sãpãceanu, Schuster, Ciocioanã,
Puþintelu, Matei, Grigorie, Tîrîºi, Drãghici,
Tudosie ºi Iureº. Au intrat: Giubelan, Mihalache, Afrem ºi Dobre. Pentru Metropolitan Iºalniþa au evoluat: Ciocârlan – Tãnãsie, Goagã, Rioºanu, Mateiþã, M. Ivan,
Þucã, Duculescu, Mitroi, Bouleanu, Ionele ºi au intrat: Ologu, Preda, Gheorghiþã ºi
R. Badea. Antrenor: Alin Cornel Gavrilã.

Spania ºi Portugalia,
victorii lejere la debutul
la Euro under 21
Echipele din Peninsula Ibericã, aflate
în grupa B, au defilat la debutul Campionatului European under 21, desfãºurat în Polonia. Spania a trecut cu 5-0 de
debutanta la un astfel de turneu, Macedonia. Noul star al Realului madrid, Marco Asensio, a reuºit un hat-trick, iar Saul
Niguez de la Atletico ºi cãpitanul Deulofeu (AC Milan) din penalty au completat
“manita”. Asensio este al doilea spaniol
care reuºeºte un hattrick la un turneu
final, dupã Thiago Alcantara, în finala
din 2013, cu Italia antrenatã de Devis
Mangia. Albert Celades a folosit formula: Kepa - Bellerin, Jorge Mere, Vallejo,
Gaya - Saul, Marcos Llorente, Denis
Suarez - Deulofeu (Ceballos 63), Sandro Ramirez (I. Williams 74), Asensio
(Oyarzabal 81).
ªi Portugalia a început cu dreptul Eu-

ropeanul U21 din Polonia. Lusitanii s-au
impus cu 2-0 în faþa Serbiei, la Bydgoszcz. Scorul a fost deschis de atacantul
lui PSG, Goncalo Guedes, iar mijlocaºul Sampdoriei, Bruno Fernandes, a stabilit scorul final dintr-o pasã a lui Renato Sanches. Portugalia a evoluat în formula: Varela - Cancelo, Edgar Ie, Semedo, K. Rodrigues - J. Carvalho (Renato
Sanches 59), Ruben Neves, Bruno Fernandes - Podence (Medeiros 68) - Guedes, Diogo Jota (Bruma 46).
În grupa A s-au jucat meciurile: Suedia – Anglia 0-0 ºi Polonia – Slovacia 12. Asearã s-au jucat partidele grupei C:
Germania – Cehia ºi Spania – Macedonia, iar astãzi se disputã partide din grupa A: Slovacia – Anglia (ora 19) ºi Polonia – Suedia (ora 21.45), ambele în direct la Digisport 1.
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