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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O vorbã din bãtrâni spune: cu un
ochi la fãinã ºi cu altul la slãninã”,
Popescu, de când e parlamentar,
e cu amândoi ochii pe chenzinã. actualitate / 4
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Cãldura din aceste zile le dã mari
bãtãi de cap craiovenilor. Sufocaþi de
caniculã, cardiacii ºi bãtrânii fac faþã
cu greu temperaturilor ridicate. Ves-
tea proastã este cã acestea vor con-
tinua sã creascã, spre sfârºitul sãp-
tãmânii fiind de aºteptat sã depãºeas-
cã 35 de grade Celsius la umbrã. Po-
trivit autoritãþilor, atât Serviciul de
Ambulanþã Judeþean Dolj, cât ºi
unitãþile ºi compartimentele de pri-
miri urgenþe din judeþ asigurã toate
condiþiile necesare pentru a acorda
îngrijiri medicale celor care acuzã
probleme de sãnãtate provocate de
cãldura înãbuºitoare.

Primãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria Craiova
va începeva începeva începeva începeva începe
recepþia la noulrecepþia la noulrecepþia la noulrecepþia la noulrecepþia la noul
spital pe 6 iuliespital pe 6 iuliespital pe 6 iuliespital pe 6 iuliespital pe 6 iulie
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Apã gratuitãApã gratuitãApã gratuitãApã gratuitãApã gratuitã
pentru fermieripentru fermieripentru fermieripentru fermieripentru fermieri
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Aºa cum un bec poate fi aprins
sau stins, nicidecum parþial aprins
sau parþial stins, exemplu simplu
de logicã binarã, o moþiune de cen-
zurã, cum a fost cea de ieri, nu
putea decât sã treacã, cum s-a în-
tâmplat, sau sã nu treacã, chiar la
limitã de voturi. Cu 241 de voturi
„pentru” ºi 10 voturi „împotrivã”,
moþiunea de cenzurã a fost adop-
tatã, în condiþiile în care necesare
erau 233 de voturi. La „cald” s-a
acreditat ipoteza cã diferenþa au
fãcut-o parlamentarii din grupu-
rile minoritãþilor, 17 la numãr,
aceºtia votând „dupã propria con-
ºtiinþã”, adicã neunitar, ºi nu dupã
o comandã a liderului de grup.
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Moþiunea de cenzurã împo-
triva Guvernului Grindeanu a
fost votatã, ieri, în plenul reu-
nit al Parlamentului, cu 241 de
voturi “pentru” ºi 10 “împotri-
vã”. Luni, partidele vor fi che-
mate la consultãri în vederea
formãrii noului Guvern, a anun-
þat Mãdãlina Dobrovolschi, pur-
tãtorul de cuvânt al Preºedin-
þiei. “Preºedintele a fost infor-
mat ºi a luat act de rezultatul
votului din Parlament. Preºe-
dintele va convoca consultãri cu
partidele parlamentare pentru
ziua de luni, în vederea formã-
rii unui nou guvern. Vã reamin-
tesc faptul ca preºedintele Ro-
mâniei participã joi ºi vineri, la
Bruxelles, la reuniunea de varã
a Consiuliului European”, a de-
clarat Mãdãlina Dobrovolschi,
purtãtorul de cuvânt al Preºe-
dinþiei. Moþiunea avea nevoie
de 233 de voturi pentru a trece
ºi, astfel, Guvernul Sorin Grin-
deanu sã fie demis.
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Criza politicã ne costã cel puþin
2,2 miliarde de euro prin bursã,
dobânzi, PIB ºi importuri

În sãptãmâna 15-22 iunie, marca-
tã de criza politicã, finanþãrile externe
se scumpesc cu opt milioane de euro,
capitalizarea Bursei pierde 122 de mi-
lioane euro, aportul la PIB scade cu
douã miliarde de euro, iar importurile
se scumpesc cu 13 milioane euro, ara-
tã calculele MEDIAFAX.

Cursul valutar a urcat pe palierul
4,59 lei/euro, faþã de 4,55 lei/euro în
zilele dinaintea declanºãrii crizei po-
litice, ceea ce înseamnã cã, spre exem-
plu, importurile s-au scumpit automat
cu 60 de milioane de lei (peste 13 mili-
oane de euro). Importurile unei luni
obiºnuite însumeazã 5,5 miliarde de
euro; la cursul normal, de 4,55 lei/
euro, acestea ar însemna 25 de miliar-
de de lei, dar la cursul destabilizat pe
fondul crizei, de 4,59 lei/euro, valoa-
rea lor creºte cu 240 de milioane de
lei, la 25,24 miliarde de lei. Adicã, ra-
portat la o sãptãmânã, importurile s-
au scumpit cu 60 de milioane de lei.

Necesarul de finanþare stabilit de
Ministerul Finanþelor pentru 2017 este
de 3 miliarde de euro, bani pe care
România îi poate atrage de pe pieþele
financiare internaþionale cu o dobân-
dã de 3,75%. Un cost de finanþare,
adicã, de 112 milioane de euro. Dacã
aceastã dobândã ar creºte – pe fondul
aversiunii la risc a investitorilor, ge-
neratã de tensiunile politice – doar cu
0,25 puncte procentuale, la 4%, atunci
costul de finanþare a României ar creº-
te la 120 de milioane de euro. Opt mi-
lioane de euro în plus la dobânzi, nu-
mai din cauza turbulenþelor.

Pentru a realiza în cele 365 de zile
ale anului 2017 Produsul Intern Brut
(PIB) prognozat de 816 miliarde de
lei, economia României trebuie sã adu-
cã un aport zilnic de 2,2 miliarde de
lei. Sau un aport de 15,6 miliarde de
lei pe sãptãmânã. Dar în zilele de crizã
economia stagneazã ºi afacerile intrã
într-o expectativã care duce la înju-
mãtãþirea aportului la PIB. Se reali-
zeazã, astfel, doar un miliard de lei pe
zi, respectiv 7 miliarde de lei pe sãptã-
mânã, ceea ce înseamnã o scãdere cu
9 miliarde de lei (douã miliarde de
euro) a aportului economiei la PIB.

În fine, indicele BET al Bursei de
Valori a pierdut, în aceastã sãptãmâ-
nã, 1,63% din valoare. Ceea ce, la ca-
pitalizarea iniþialã de 34,3 miliarde
de lei, înseamnã o reducere pânã la
33,8 miliarde de lei. Cu alte cuvinte,
un minus de 550 de milioane de lei
(122 de milioane de euro) generat de
aceeaºi crizã politicã.
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Premierul demis Sorin Grindeanu a declarat, la scurt
timp dupã ce majoritatea parlamentarã a decis demiterea

Guvernului prin moþiune, cã sperã ca situaþia sã nu se
repete peste ºase luni ºi cã va rãmâne în PSD. În replicã,
Liviu Dragnea a spus cã el nu face vânãtoare de vrãjitoa-
re, nu plãteºte poliþe, însã Grindeanu nu mai este mem-

bru PSD. Liderul social-democrat a menþionat cã este
sigur cã ºeful statului va accepta propunerea PSD-ALDE

pentru funcþia de premier. Dragnea spune cã are patru
variante, dar va merge cu o singurã propunere.

„(...) Aceastã încercare a unui grup
de câþiva cetãþeni, unii dintre ei oa-
menii politici, alþii oameni de afaceri
de a prelua prin forþã o guvernare a
eºuat. (...) Unii dintre colegi au fost
ameninþaþi cu dosare. Eu am ºi câte-
va sms-uri trimise, nu le arãt deocam-
datã, o sã-i întreb, s-ar putea sã le
aibã ºi alþii ºi o sã le arate. Au fost
ameninþaþi, din pãcate. Au fost ame-
ninþaþi cu dosare ceea ce este neper-
mis. Sigur cã în aceste condiþii toþi
membrii de partid, toþi parlamentarii
noºtri au fost oripilaþi cã colegi de-ai
lor îi ameninþã cu dosare dacã votea-

zã moþiunea de cenzurã. Suntem, to-
tuºi, în anul 2017. Nici nu ºtiu dacã
cei care ameninþau se bazau pe ceva.
Faptul în sine este foarte grav”, a de-
clarat preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, solicitat sã precizeze care au fost
presiunile care s-au fãcut asupra so-
cial-democraþilor.

„Programul de guvernare va con-
þine câteva modificãri pentru flexibi-
lizare, pentru cã este vorba de o serie
de întârzieri care au ºi generat eveni-
mentul de astãzi, acþiunea de astãzi
(depunerea moþiunii de cenzurã, n.r.)
ºi, de asemenea, ultima sãptãmânã.

O luãm în calcul, am discutat deja cu
colegii de zilele trecute, se lucreazã
la aceste modificãri, le adaptãm”, a
mai spus Dragnea.

La întrebarea vor fi excluºi parla-
mentarii PSD care au votat împotriva
moþiunii de cenzurã, Dragnea a rãs-
puns: „Iar vreþi sã-mi spunã cã sunt
foarte autoritar? Azi nu discutãm de-
spre vânãtoare de vrãjitoare. Miza
noastrã dupã aceastã moþiune de
cenzurã nu e cum plãtim niºte poli-
þe”. „Am stabilit cu colegii ºi fiecare
organizaþie, în zilele urmãtoare, va
discuta fiecare caz în parte. (...) Asta
vor discuta în organizaþiile lor. Vor
avea cred o discuþie foarte interesan-
tã”, a adãugat Dragnea. Întrebat de
ce nu decide tot CExN excluderea, ca
în cazul Grindeanu ºi Ponta, Drag-
nea a spus: „CExN decide în condiþii-
le în care organizaþiile nu iau decizii”.

 „Din partea mea sau din partea
colegilor mei, domnul Grindeanu nu
va avea de suferit. Aº vrea sã lãmu-
rim lucrurile astea. Noi nu începem o
vânãtoare de vrãjitoare. (Sorin Grin-
deanu, n.r.) nu mai este membru PSD.
El trebuie sã fie atent, dupã pãrerea
mea, la cei cu care s-a aliat, la cei cu
care s-a înconjurat, la ce au fãcut aco-
lo, în zilele trecute. Acolo sã aibã gri-
jã, cu noi nu are nicio problemã”, a
afirmat Dragnea, adãugând cã „pen-
tru noi prioritatea a rãmas ºi rãmâne
programul de guvernare”. 

„PSD a ieºit întãrit din aceastã
miºcare, nu a fost uºor, PSD ºi noi
toþi am înþeles cã existã presiuni ca
aceastã coaliþie sã nu-ºi ducã la ca-
pãt mandatul, s-a întãrit unitatea par-
tidului. Încercarea celor care au în-
cercat sã ia puterea în mod nelegitim
a eºuat”, a mai spus liderul PSD.

Victor Ponta: Sunt dezamãgit. Voi sta lângã
Grindeanu pânã va veni noul prim-ministru

Secretarul general al Guvernului,
Victor Ponta, a declarat, ieri, dupã
ce moþiunea de cenzurã împotriva
Guvernului Grideanu a fost adopa-
tã de Parlament, cã va sta lângã
Sorin Grindeanu pânã va veni noul
prim-ministru, el arãtând cã e deza-
mãgit pentru cã PSD a trecut o mo-
þiune împotriva PSD. “Sunt deza-
mãgit pentru cã am vãzut colegii de
la PSD bucurându-se cã au trecut
moþiunea împotriva PSD. Eu cred

cã PSD azi a pierdut, dar poate câº-
tigã România, cine ºtie? Poate ne
învãþãm minte”, a spus Ponta.

Întrebat ce va face în continua-
re, Ponta a rãspuns: “Voi sta lângã
premier pânã va veni noul prim-mi-
nistru”. Chestionat asupra faptului
cã nu mai e membru PSD, Ponta a
spus: “Cred cã viaþa nu se terminã
dacã nu mai eºti membru al PSD.
Sunt român ºi voi face ce pot pen-
tru România”.

Grindeanu l-a sfãtuit pe succesorul sãu „sã
nu creadã în prietenia lui Liviu Dragnea”

Posibilii viitori miniºtri

„Nu mi-este foarte clar care este
statutul meu, dar hârtia nu venise
la Timiºoara. Sunt lucruri care,
poate, þin de o anumitã birocraþie,
fiind ocupaþi cu alte lucruri, a afir-
mat Sorin Grindeanu”, întrebat fi-
ind care mai este statutul sãu în
PSD. Premierul l-a sfãtuit pe suc-
cesorul sãu „sã nu creadã în prie-
tenia lui Liviu Dragnea”, afirmând
cã ºi-ar dori sã nu mai existe “agen-
de ascunse” în relaþia dintre pre-
ºedintele PSD ºi premier. El a mai
spus cã “îºi doreºte” ca viitorul
premier sã fie de la PSD.

«Mi-aº dori de la relaþia Liviu
Dragnea sã nu existe agende as-
cunse ºi scopuri ascunse, pentru
cã eu am avut aceastã senzaþie, în
ultima lunã, când chiar mi s-a ºi
spus: „Tu chiar nu ºtiai cã e gu-
vern de sacrificiu?” Nu! Eu mi-am
fãcut treaba, dovadã sunt rezulta-
tele economice. În continuare cred
cã aceasta e calea corectã. Pânã

când dl. Liviu Dragnea nu va înþe-
lege cã este primul-ministru este
al României, dat de o majoritate din
Parlament, dar e prim-ministrul Ro-
mâniei, nu este prim-ministrul PSD,
existã o diferenþã», a mai spus pre-
mierul în exerciþiu.

„Important este ca românii sã
simtã cât mai puþin efectele acestei
crize politice. PSD nu înseamnã Li-
viu Dragnea, nici Sorin Grindeanu.
Acest partid trebuie sã rãmânã unit.
Voi rãmâne în PSD, care nu trebuia
sã treacã printr-o asemenea încer-
care, sã-ºi dea jos propriul guvern
pentru cã aºa vrea un singur om.
(...) Sper din tot sufletul ca în 6 luni
de zile sã nu ajungem într-o situa-
þie similarã. Romania nu ar merita
aºa ceva. Le mulþumesc tuturor mi-
niºtrilor ºi le spun cã trebuie sã
vinã la serviciu ºi sã-ºi facã dato-
ria. Pânã va fi numit un nou guvern
trebuie sã ne facem treaba”, a mai
afirmat Grindeanu.

Florin Georgescu, prim vice-guver-
natorului BNR, ar fi numele cel mai ve-
hiculat pentru funcþia de premier a lui
Liviu Dragnea, dupã demiterea Execu-
tivului Grindeanu. ªi din miniºtrii fos-
tului Guvern, vor rãmâne unii pe
posturi, potrivit unor surse politice.

Potrivit surselor citate, Liviu Drag-
nea s-a întâlnit încã de luni searã cu
mai mulþi membri din partid pentru a
face lista cu numele viitorilor membri
ai guvernului. Strategia lui Dragnea
este sã cearã sprijinul Comitetului
Executiv Naþional pentru fiecare mi-
nistru în parte.

Sursele citate spun cã liderul PSD
ar vrea sã meargã pe mâna prim vice-
guvernatorului BNR, Florin Georges-
cu, pentru funcþia de premier. Printre
cei care vor face parte din Exectutiv

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
le-a cerut, ieri, iertare românilor pen-
tru greºeala pe care a fãcut-o nu-
mindu-l în funcþia de premier pe So-
rin Grindeanu, afirmând cã nu îi vrea
rãul fostului premier, ci “îi doreºte
sã fie foarte atent ºi sã aibã grijã”.
“În primul rând vreau sã îmi cer ier-
tare tuturor românilor pentru greºea-
la pe care am fãcut-o, în sensul cã ar
fi trebuit sã discutãm mai mult în
partid despre variantele de prim-mi-

se aflã ºi miniºtri din Guvernarea Grin-
deanu: Sevil Shhaideh, Carmen Dan,
Lia Olguþa Vasilescu, Mihai Tudose
ºi Rovana Plumb îºi vor pãstra porto-
foliile, anunþã surse politice.

Tudorel Toader va rãmâne la Mi-
nisterul Justiþiei, în timp ce ALDE ar
urma sã-ºi pãstreze portofoliile actua-
le. La Finanþe, postul ar urma sã fie
ocupat de un nume care a mai deþi-
nut funcþia, Eugen Teodorovici. Di-
plomatul de carierã, ambasadorul
Sorin Ducaru (care acum ocupã po-
ziþia de Secretar General Adjunct pen-
tru Provocãri de Securitate din ca-
drul NATO) ar urma sã îl înlocuiascã
pe Gabriel Leº la Apãrare. Sorin Moi-
sã ºi Simona Miculescu sunt alte
nume vehiculate de apropiaþii lui Li-
viu Dragnea pentru noul Executiv.

„ Le cer iertare tuturor românilor. Nu îi vreau
rãul lui Grindeanu, îi doresc sã fie atent”

nistru. (…) Ca ºi garanþie (pe care o
voi oferi-n.r.) vor fi discuþiile care se
vor purta în zilele urmãtoare pânã
când vom ajunge la o propunere
unicã pentru a merge la Cotroceni”,
a declarat preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, întrebat ce garanþie le va
da românilor cã PSD nu îºi va mai da
jos propriul guvern.

Liviu Dragnea a afirmat cã a cre-
zut în Sorin Grindeanu ºi cã nu îi
vrea rãul, ci “îi doreºte sã fie foarte

atent ºi sã aibã grijã”. “Repet, am
crezut în acest om, nici acum nu am
nici un fel de problemã personalã
cu el, nu îi doresc rãul, îi doresc sã

fie foarte atent ºi sã aibã grijã în con-
tinuare”, a spus Dragnea. Întrebat
dacã i-a trecut “usturimea”, Drag-
nea a rãspuns: “Nu a trecut”.
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Logica binarã ºi moþiunea de cenzurã!Logica binarã ºi moþiunea de cenzurã!Logica binarã ºi moþiunea de cenzurã!Logica binarã ºi moþiunea de cenzurã!Logica binarã ºi moþiunea de cenzurã!
MIRCEA CANÞÃR

Aºa cum un bec poate fi aprins sau stins,
nicidecum parþial aprins sau parþial stins,
exemplu simplu de logicã binarã, o moþiune
de cenzurã, cum a fost cea de ieri, nu putea
decât sã treacã, cum s-a întâmplat, sau sã
nu treacã. Cu 241 de voturi „pentru” ºi 10
voturi „împotrivã”, moþiunea de cenzurã a
fost adoptatã, în condiþiile în care necesare
erau 233 de voturi. La „cald” s-a acreditat
ipoteza cã diferenþa au fãcut-o parlamenta-
rii din grupurile minoritãþilor, 17 la numãr,
aceºtia votând „dupã propria conºtiinþã”,
adicã neunitar, ºi nu dupã o comandã a lide-
rului de grup. Este o supoziþie. Toatã lumea
n-a dorit sã afle, în cursul zile de ieri, decât
amãnunte din culise, pentru a comenta po-
zitiv sau negativ cele întâmplate. Deznodã-
mântul era previzibil, chiar dacã emoþiile au
atins în timpul votului, cote ridicate. S-au
abþinut la vot PNL, PMP, USR, UDMR, opi-
nând cã moþiunea de cenzurã este o treabã
exclusivã a social-democraþilor, cum s-ar

spune, de bucãtãrie internã ºi atât. Final-
mente social-democraþii au repurtat victo-
ria, probând este adevãrat, o mobilizare de-
sãvârºitã, dar ºi coerenþã în momente criti-
ce. Ies, însã, fragilizaþi din aceastã încerca-
re deosebitã, insolitã de-a dreptul, despre
care se va vorbi o vreme. De altfel, Liviu
Dragnea a mulþumit parlamentarilor social-
democraþi pentru unitatea de care au dat do-
vadã, accentuând ºi loialitatea ALDE. Gru-
pul parlamentarilor de Dolj s-a poziþionat dis-
ciplinat lângã Liviu Dragnea, dupã cum se-
natorul de Arad Mihai Fifor s-a arãtat în ul-
tima perioadã un parlamentar de încredere
al liderului naþional. Sâmbãtã este anunþat
un CExN, pentru ca, de luni, preºedintele
României – informat cu rezultatul votului –
, aflat azi ºi mâine la Bruxelles, la Consiliul
European, sã înceapã consultãrile cu parti-
dele, cum s-a spus, în vederea formãrii unui
nou guvern. Într-o logicã binarã, ca sã re-
venim, putem spune cã preºedintele þãrii,

Klaus Iohannis, poate încredinþa tot social-
democraþilor formarea viitorului guvern, dar
poate avea ºi o altã opþiune, adicã sã nu le
încredinþeze mandatul, chiar dacã teoretic
deþin majoritatea parlamentarã, fiind câºti-
gãtorii alegerilor legislative din toamnã.
Moþiunea de cenzurã de ieri, intitulatã „Ro-
mânia nu poate fi confiscatã. Apãrãm de-
mocraþia ºi votul românilor”, având ca scop
„remanierea” premierului, neexistând altã
procedurã, agrementatã cu incertitudini ºi
teorii conspiraþioniste, va lãsa urme, care,
încet-încet, în timp, se vor cicatriza. Liviu
Dragnea trebuie sã se debaraseze, o spun ai
lui, de imaginea unui lider autoritar, ºi sã-ºi
delimiteze atribuþiile în relaþiile cu guvernul.
Este cea de-a treia moþiune de cenzurã, din
1992, precizeazã statisticile parlamentare,
care doboarã un premier, dupã Emil Boc ºi
Mihai Rãzvan Ungureanu. Comentariile, de
bunã seamã, continuã. ªi ele sunt de tot fe-
lul. Din punctul de vedere al liderului naþio-

nal Liviu Dragnea, România reintrã în nor-
malitate, el însuºi rãmânând convins cã nu
se pune problema ca alianþa de guvernare
PSD-ALDE sã nu primeascã mandat de for-
mare a guvernului, în condiþiile avansãrii unei
oferte rezonabile. A menþionat deja existen-
þa a patru variante de premier, dar la Cotro-
ceni se va prezenta cu una singurã. Fireºte,
existã riscul ca preºedintele Klaus Iohannis
sã nu accepte nici una din variante ºi sã de-
semneze singur, fie o figurã extrasã din po-
liticã, fie un independent, în jurul cãruia sã
se încerce coagularea unei majoritãþi ad-hoc.
Lucrurile nu sunt deloc simple ºi aritmetica
parlamentarã nu mai aratã ca la învestirea
lui Sorin Grindeanu. De aceea, optimismul
otova nu este recomandat. Nu este un mo-
ment uºor pentru social-democraþi ºi afir-
maþia îi aparþine chiar lui Liviu Dragnea, dupã
ce a traversat un moment teribil de cumpã-
nã, cu care, bineînþeles, nu îºi doreºte sã se
mai întâlneascã.

Primarul ales al Craiovei, Mihail
Genoiu, care aºteaptã sã îºi ia în pri-
mire mandatul începând de sãptãmâ-
na viitoare, a anunþat, în cadrul unei
emisiuni la postul local de televiziune
Oltenia 3TV, cã Spitalul „Filantropia”
va intra în procedura de recepþie,
conform promisiunilor, pe data de 6
iulie. „Aºa cum am promis, în data
de 6 iulie anunþãm recepþia. Este con-
stituitã comisia, dacã nu mã înºel au
fost trimise adrese cãtre Pompieri,
Ministerul Sãnãtãþii, Direcþia de Sã-
nãtate Publicã, Inspectoratul de Stat
în Construcþii, la toate organismele
care trebuie sã asigure un om în co-
misie. ªi cred cã sãptãmâna aceasta
sau cel mai târziu luni va începe re-
cepþia”, a precizat edilul Craiovei.

Pe data de 6 iulie expirã, de fapt,
contractul de execuþie încheiat cu
asocierea de trei firme, cu SC Recon
ca lider de asociere. Cum Primãria
Craiova este beneficiarul acestei in-
vestiþii, îi revine obligaþia sã întoc-
meascã o comisie din care sã facã
parte reprezentanþi ai mai multor au-
toritãþi în domeniu ºi care sã stabi-
leascã dacã firma constructoare a dus
la îndeplinire contractul ºi dacã imo-
bilul este conform cu standardele
impuse de legislaþie.

Primãria Craiova va începe
recepþia la noul spital pe 6 iulie

Primãria Craiova pregãteºte recepþia la
noul corp de clãdiri în care se va muta Spita-
lul Filantropia. Imobilele au fost construite
în totalitate cu bani de la bugetul local, in-
vestiþia ridicându-se la suma de 33 milioane

de lei. Dupã ce vor fi duse la îndeplinire pro-
cedurile de verificare ºi conformitate, în noi-
le clãdiri vor fi instalate trei secþii medicale
ºi Urgenþa, care vor fi relocate din structura
vechiului spital.

„Nu vor exista probleme
cu obþinerea autorizaþiilor”
Spitalul va fi pus în funcþiune abia

dupã ce vor fi obþinute toate avizele
ºi autorizaþiile de funcþionare, în prin-
cipal autorizaþia de securitate la incen-
dii ºi autorizaþia sanitarã. Dar autori-
tãþile locale sunt de pãrere cã lucra-
rea, care a fost executatã de firma
Recon, corespunde tuturor cerinþe-
lor, astfel cã nu vor exista probleme
cu obþinerea acestor autorizaþii. „Au-
torizarea de la Pompieri nu cred cã
va întâmpina probleme. Pe tot par-
cursul derulãrii execuþiei, Pompierii au
fost consultaþi. ªi, mai mult, îþi dau un
termen de ºase luni sã îþi rezolvi pro-
blemele, în cazul în care apar, ºi poþi
sã obþii autorizaþie”. Edilul Craiovei a
spus cã nici autorizaþia din partea Mi-
nisterului Sãnãtãþii nu ar trebui sã în-
tâmpine vreo problemã întrucât, pe tot
parcursul lucrãrilor, s-a cerut ºi pãre-
rea DSP-ului. „La Ministerul Sãnãtã-
þii, dacã nu ai autorizaþie, nu poþi nici
mãcar sã aprinzi lumina. Dar nu va fi
o problemã nici asta pentru cã tot ce
s-a fãcut este cu consultarea Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã ºi cred cã va
trebui autorizat ºi de Ministerul Sã-
nãtãþii, în mod sigur”.

Autoritãþile se aºteaptã
la o recepþie pe linie

De altfel, reprezentanþii municipa-
litãþii se aºteaptã ca procedura de re-
cepþie sã se desfãºoare destul de re-
pede ºi sã nu mai fie semnalate nere-
guli în execuþie tocmai datoritã aces-
tei bune colaborãri purtate pe timpul
lucrãrilor. În cazul în care ar fi de-
pistate, toate micile defecte ar urma,
conform procedurii, sã fie trecute pe
o listã anexã ºi apoi remediate de con-
structor. Evident cã toate acestea ar
mai întârzia preluarea sediului de spi-
tal, ceea ce nu este de dorit. „Eu am
ºtiut, de când am intrat în Primãrie,
prin prisma experienþei mele de pânã
la vremea respectivã, cã este bine ca
lucrurile sã se facã prin consultare,
transparenþã ºi deschidere. Aºa cum
este ºi normal, ºi o mare parte din
funcþionarii din Primãrie ºtiu ºi ei acest
lucru. Deci, lucrându-se în felul aces-
ta, nu cred cã vor exista probleme”,
a punctat Mihail Genoiu. Pe lângã co-
municarea cu toþi factorii implicaþi,

ar mai fi ºi faptul cã, de aceastã datã,
firma constructoare a primit, la pa-
chet, atât execuþia, cât ºi proiectarea
construcþiei, lucru care ar constitui
un atu în buna execuþie a lucrãrii.

Patru secþii medicale
vor fi mutate aici

Dupã ce va fi încheiatã recepþia,
imobilul va intra în proprietatea mu-
nicipalitãþii, iar spitalul va putea sã-
ºi mute aici cele patru secþii medi-
cale – Secþia Medicalã I, II ºi III,
precum ºi Urgenþa. Autoritãþile re-
cunosc cã aceastã procedurã nu este
aºa de simplã pe cât pare ºi va nece-
sita mai mult timp, deoarece este vorba
de aparaturã medicalã care trebuie
manipulatã cu mare atenþie. „Cred cã
mai complicat decât recepþia va fi pu-

nerea lui în funcþiune. Dupã re-
cepþie trebuie sã înceapã muta-
rea din localul vechi, ori acolo
este aparaturã ºi o grãmadã de
lucruri care trebuie sã fie mu-
tate cu mare grijã”, a precizat
primarul Craiovei.

 Reamintim cã o parte din
imobilele în care funcþioneazã
acum Spitalul Filantropia, res-
pectiv cele de lângã fosta Curte
de Apel, au fost revendicate de
Casa Judeþeanã de Pensii, care
a probat faptul cã predecesoa-
rea sa din perioada interbelicã a
deþinut acest sediu, pe care l-a
cumpãrat în anul 1928. Casa Ju-
deþeanã de Pensii trebuie sã-ºi
ia în primire clãdirea deoarece
sediul în care funcþioneazã
acum este, la rândul sãu, reven-
dicat de nepoþii lui Richard Gra-

epel, cel care a deþinut fabrica de uti-
laje agricole care i-a purtat numele ºi
care a avut un magazin de desfacere
chiar la parterul acelei clãdiri.

Filantropia funcþioneazã
în clãdiri foarte vechi

Spitalul Filantropia are o proble-
mã ºi cu propriile imobile. Pe lângã
cel revendicat în instanþã, nici cele-
lalte clãdiri nu sunt sigure, având deja
o vechime considerabilã. Antrenaþi de
municipalitatea care a dorit iniþial sã
renoveze toate spaþiile sanitare de aco-
lo, specialiºtii au spus cã zidurile nu
mai suportã intervenþii ºi cã s-ar pu-
tea prãbuºi. Mai cu seamã nu se pot
schimba tocãriile, care ar fi trebuit sã
fie înlocuite cu geamuri termopan pen-
tru a se putea izola cât de cât spaþiile
în care sunt trataþi pacienþii, lucru
care, de asemenea, nu se poate face,
prezentând riscuri pentru întreaga
clãdire. Totul a culminat spre sfârºi-
tul anului 2015, când Ambulatoriul a
trebuit sã fie evacuat dupã ce o parte
din tavan s-a prãbuºit. Incidentul nu
a avut, din fericire, victime, dar in-
cinta a trebuit sã fie evacuatã,. Spi-
talului i-a fost pusã la dispoziþie o
clãdire disponibilã, cea în care func-
þionase pânã atunci Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie. Din ianuarie 2016
ºi pânã în prezent, se gãseºte în lo-
caþia respectivã. Aceastã stare de
lucruri a determinat autoritãþile locale
sã ia o decizie pentru ridicarea unui
nou sediu în care sã fie mutate, trep-
tat, secþiile spitalului ºi care, în pe-
rioada urmãtoare, va putea sã-ºi pri-
meascã primii pacienþi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Valul de cãldurã care s-a abãtut
ºi asupra judeþului Dolj i-a pus la
grea încercare pe cei care la orele
amiezii au ieºit din casã. Tempera-
tura a atins 35 de grade Celsius la
umbrã, iar autoritãþile sunt în aler-
tã. Pentru ca populaþia sã suporte
mai uºor temperaturile caniculare
ºi pentru a evita apariþia unor inci-
dente, medicii au lansat, ºi ei, o
serie de recomandãri.

În primul rând, zilnic trebuie
consumate lichide, între 1,5 ºi 2 litri,
fãrã a aºtepta sã aparã senzaþia de
sete. În perioada de caniculã se re-
comandã consumul unui pahar de
apã la fiecare 20 de minute. Sfatul
este însã acela de a evita bãuturile
alcoolice – inclusiv berea sau vinul
–, care favorizeazã deshidratarea ºi
diminueazã capacitatea de luptã a
organismului împotriva cãldurii. Nu
sunt recomandate nici bãuturile cu
conþinut ridicat de cofeinã – cafea
ºi cola – sau de zahãr, aºa cum ar fi

Poliþiºtii craioveni au fost anun-
þaþi prin 112, marþi, 20 iunie a.c.,
în jurul orei 11.00, cã, în timp ce
se deplasa pe strada „Ulmului” din

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, în urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova în mai multe
cazuri privind sustragerea unor bu-
nuri din autoturisme, în cursul zilei
de marþi s-a stabilit cã autorii sunt
Marin Disagã, de 58 de ani, ºi Ma-
rin Costache, de 66 de ani, ambii
din municipiul Craiova.

Din investigaþiile poliþiºtilor a
rezultat faptul cã aceºtia, pe 20 mai
a.c., prin spargerea geamului
portierei stânga spate, au sustras
din autoturismul unei tinere de 34
de ani acte de identitate, carduri 
bancare, suma de 5.000 lei ºi 350
euro, cauzând un prejudiciu de
8.000 lei. De asemenea, în sarcina
celor doi s-a reþinut ºi faptul cã,
pe 3 iunie a.c., prin acelaºi mod de

Spãrgãtori de maºini dupã gratii

operare, au sustras, din autoturis-
mul unui bãrbat din Bãileºti, docu-
mente ºi bani, cauzând un prejudi-
ciu de 1000 lei.

Faþã de suspectul în vârstã de
66 de ani s-a dispus continuarea
urmãririi penale pentru sãvârºirea
a douã infracþiuni de complicitate
la furt calificat, fiind reþinut pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru 24
ore ºi introdus în Centrul de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv din cadrul
I.P.J. Dolj. Asta întrucât bãrbatul
de 58 de ani a fost arestat preven-
tiv încã de sãptãmâna trecutã pen-
tru furt calificat. Marþi searã, a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova ºi
Marin Costache, cu propunere de
arestare preventivã, propunere ad-
misã de instanþã care i-a emis man-
dat pentru 30 de zile.

CARMEN ZUICAN
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Cãldura din aceste zile le dã mari bãtãi de
cap craiovenilor. Sufocaþi de caniculã, cardia-
cii ºi bãtrânii fac faþã cu greu temperaturilor
ridicate. Vestea proastã este cã acestea vor
continua sã creascã, spre sfârºitul sãptãmâ-
nii fiind de aºteptat sã depãºeascã 35 de gra-
de Celsius la umbrã. Potrivit autoritãþilor, atât
Serviciul de Ambulanþã Judeþean Dolj, cât ºi

unitãþile ºi compartimentele de primiri urgen-
þe din judeþ asigurã toate condiþiile necesare
pentru a acorda îngrijiri medicale celor care
acuzã probleme de sãnãtate provocate de cãl-
dura înãbuºitoare. Pentru a evita totuºi apa-
riþia unor astfel de incidente, specialiºtii îi
sfãtuiesc pe doljeni sã respecte o serie de
recomandãri venite din partea medicilor.

bãuturile rãcoritoare carbogazoase,
care sunt diuretice.

În schimb, trebuie consumate
cât mai multe fructe ºi legume
proaspete, întrucât conþin o canti-
tate mare de apã. De asemenea,
este de evitat expunerea prelungitã
la soare între orele 11.00 ºi 18.00.
În situaþia în care locuinþa este pre-
vãzutã cu aparat de aer condiþio-
nat, acesta trebuie reglat astfel în-
cât temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura am-
bientalã. Ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeºte 32 de grade Celsius.

Avertisment pentru bolnavi
La fel de importante sunt ºi indi-

caþiile pentru persoanele vârstnice
ºi cele cu afecþiuni cronice. Pentru
acestea medicii recomandã evitarea,
pe cât posibil, a plimbãrilor în pe-
rioadele de vârf ale caniculei sau,
dacã este absolut necesar, sã folo-

seascã îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale ºi o pãlãrie de
protecþie împotriva soarelui.

De asemenea, persoanele care
suferã de anumite afecþiuni trebuie
sã continue tratamentul, conform
indicaþiilor medicului. Este foarte
important ca în aceste perioade,
persoanele cu afecþiuni cronice,
cardio-vasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaþie, mentale sau
cu hipertensiune sã consulte medi-
cul în vederea adaptãrii schemei te-
rapeutice la condiþiile existente.

Persoanelor care prin natura ac-
tivitãþilor lor depun efort fizic le
este recomandat sã încerce sã do-
zeze efortul în funcþie de perioa-
dele zilei ºi sã evite vârfurile de
caniculã. Dacã valorile de cãldurã
sunt foarte mari se va proceda la
stoparea activitãþii. Se va asigura
hidratarea corespunzãtoare cu apã
mineralã, apã platã sau apã cu pro-
prietãþi organoleptice corespunzã-

toare, ceai slab îndulcit, sucuri
naturale de fructe fãcute în casã
fãrã adaos de conservanþi. Este
total contraindicat consumul de
cafea ºi alcool în aceastã perioa-
dã. La fel de importantã este utili-
zarea unui echipament corespun-
zãtor, din materiale vegetale ºi echi-
pament pentru protejarea capului
de efectele cãldurii excesive.
Atenþie la toxiinfecþiile alimentare!

Medicii avertizeazã cã în aceas-
tã perioadã cu temperaturi ce ajung
la 35 de grade Celsius riscul apari-
þiei unor toxiinfecþii alimentare
creºte, motiv pentru care reco-
mandã atenþie la achiziþionarea ali-
mentelor ºi la modul de preparare

a acestora. În zilele caniculare ori-
ce aliment poate deveni o sursã de
infecþie în special carnea ºi produ-
sele din carne, laptele ºi produse
din lapte ºi chiar ºi legumele ºi fruc-
tele dacã sunt consumate fãrã a fi
bine spãlate în prealabil.

Bolile digestive grave ºi toxiin-
fecþiile alimentare se manifestã, în
general, prin febrã mare, dureri
abdominale ºi de cap, însoþite de
vãrsãturi. În aceste condiþii, sfatul
este ca, încã de la primele simpto-
me, pacientul sã se adreseze de
urgenþã medicilor. Pentru a preveni
îmbolnãvirea este necesarã res-
pectarea unor reguli de igienã mi-
nimale, cum ar fi spãlatul pe mâini.

RADU ILICEANU

În arest dupã ce a tâlhãrit
o craioveancã pe stradã

Poliþiºtii craioveni specializaþi în investigaþii criminale
din cadrul Secþiei 1 Poliþie Craiova au reuºit sã identifice,
la scurt timp dupã comiterea faptei, autorii unei tâlhãrii
comise în centrul municipiul Craiova. Este vorba despre
doi tineri de 15, respectiv 19 ani, care i-au smuls lãnþiºo-
rul de la gât unei craiovence de 75 de ani ºi au trântit-o
la pãmânt atât de violent încât femeia a fost transportatã
la spital. Tânãrul de 19 ani a ajuns în arestul IPJ Dolj,
cel de-al doilea fiind cercetat în libertate.

municipiu, Elisabeta M., de 75 de
ani, din Craiova, a fost acostatã de
doi tineri, ale cãror semnalmente
nu le-a reþinut, care i-au smuls de

la gât un lãnþiºor din aur ºi pentru
a-ºi asigura scãparea au împins-o
violent, trântind-o la pãmânt. Vic-
tima a fost transportatã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, pentru îngrijiri ºi investigaþii, iar
în aceeaºi zi, în urma activitãþilor-
 investigative desfãºurate de poli-
þiºtii de investigaþii criminale au
fost identificaþi ºi ridicaþi pentru
audieri Vijai Neguþ, de 19 ani ºi
F.V., de 15 ani, ambii din munici-
piul Craiova. Asupra celor doi a
fost gãsit lãnþiºorul sustras, fiind
ulterior restituit pãrþii vãtãmate.

În baza analizãrii probatoriului,
s-a dispus reþinerea pentru
24 de ore, pe baza de ordo-
nanþã, a suspectului în vâr-
stã de 19 ani pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de tâlhãrie,
fiind introdus în arestul IPJ
Dolj. Acesta urmeazã sã fie
prezentat magistraþilor Jude-
cãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã, în
timp ce minorul de 15 ani
este cercetat în continuare în
stare de libertate. Poliþiºtii
continuã cercetãrile în vede-
rea documentãrii întregii ac-
tivitãþi infracþionale a celor
doi, dupã cum a precizat
agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul IPJ Dolj.

 CARMEN ZUICAN



„A chance for development”„A chance for development”

cuvântul libertãþii / 5joi, 22 iunie 2017 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Legea nr. 133/2017 pentru mo-
dificarea ºi completarea Legii îm-
bunãtãþirilor funciare nr. 138/2004
ºi pentru modificarea ºi completa-
rea Ordonanþei de Urgenþã a Gu-
vernului nr. 82/2011 privind unele
mãsuri de organizare a activitãþii
de îmbunãtãþiri funciare a intrat în
vigoare. Cele mai importante mo-
dificãri au fost aduse articolului 66.
Astfel, cheltuielile aferente asigu-
rãrii unui nivel optim al apei pen-
tru irigaþii la staþiile de punere sub
presiune ºi alte puncte de livrare

Practica agricolã bazatã exclusiv pe meteo-
dependenþã în rândul micilor producãtori agri-
coli pare sã se schimbe. ANIF va pune în apli-
care noile modificãri legislative, prin scutirea
de la plata tarifelor de livrare a apei pentru
irigaþii ºi suportarea cheltuielilor aferente asi-
gurãrii unui nivel optim al apei pentru irigaþii
la staþiile de punere sub presiune, acolo unde
s-au încheiat contracte multianuale/sezonie-
re. Aceste cheltuieli se suportã din bugetul
ANIF, în limita sumelor alocate din bugetul

MADR cu aceastã destinaþie. Organizaþiile
utilizatorilor de apã pentru irigaþii ºi/sau fe-
deraþiile de organizaþii ale utilizatorilor de apã
pentru irigaþii au obligaþia de a utiliza apa pen-
tru irigaþii furnizatã de cãtre Agenþie, conform
contractelor încheiate ºi comenzilor de livra-
re a apei pentru irigaþii. Se aºteaptã, acum,
un Ordin al ministrului MADR, prin care sã
se stabileascã normele metodologice privind
calculul ºi plata tarifelor pentru serviciile de
îmbunãtãþiri funciare.

unde s-au încheiat contracte mul-
tianuale/sezoniere, respectiv cos-
tul apei ºi costul energiei electrice
pentru pomparea apei de irigaþii, se
suporta din bugetul Agenþiei Naþi-
onale de Îmbunãtãþiri Funciare, în
limita sumelor alocate din bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale cu aceastã destinaþie.

Pânã în 2020 se vor iriga
2 milioane de hectare
Organizaþiile utilizatorilor de apã

pentru irigaþii ºi/sau federaþiile de

organizaþii ale utilizatorilor de apã
pentru irigaþii au obligaþia de a uti-
liza apa pentru irigaþii furnizatã de
cãtre Agenþie, conform contracte-
lor încheiate ºi a comenzilor de li-
vrare a apei pentru irigaþii.

„Prin aceastã lege s-a creat ca-
drul juridic pentru acordarea apei
gratuit fermierilor, facilitate acor-
datã de statul român prin ANIF”,
a declarat Florin-Ionuþ Barbu, di-
rectorul general al Agenþiei Naþio-
nale de Îmbunãtãþiri Funciare. Fos-
tul ministru al Agriculturii, Petre
Daea, declara în urmã cu puþine
zile cã are ca obiectiv realizarea,
pânã în 2020, a sistemului de iri-
gaþii pentru o suprafaþã agricola de
douã milioane de hectare. „Noi,
pânã la sfârºitul anului 2020, vrem
sã realizãm cele douã milioane hec-
tare reabilitate. Iatã ºantierul þãrii!
Þara este în lucru. S-au deschis
ºantiere, iatã, aici, puteþi observa
ºi v-aº ruga sã vedeþi ce a însem-
nat abandonul acestor lucrãri hi-
droameliorative. (…) Practic, le
scoatem din pãmânt ºi le punem
în funcþiune pentru a iriga þara. E

pãcat, cã avem sursa de apã. Avem
fermieri destoinici, care practicã o
tehnologie la nivel înalt ºi nu au
apã”, a afirmat Petre Daea.

Producþii foarte mari
la culturile irigate, în Dolj

Anul trecut, din cauza defici-
tului de precipitaþii din lunile iulie-
august la nivelul judeþului Dolj, a
fost afectata de secetã o suprafa-
þã totalã de 36.710 ha, cu pierderi
estimate de 35.576 mii lei, aºa
cum rezultã din procesele-verba-
le ale comisiei judeþene/comisii
locale pentru situaþii de urgenþã.
Principalele culturi afectate au
fost: porumbul 14.475 ha ºi floa-
rea-soarelui în suprafaþã de
16.932 ha. Pentru completarea
necesarului de apã a fost irigatã o
suprafaþã totalã de 15.070 ha din
care: porumb 12.587 ha; floarea-
soarelui 117 ha; soia 2196 ha.

Fãcând o paralelã între pro-
ducþia obþinutã la culturile iriga-

te ºi cele neirigate se constatã o
diferenþã foarte mare de produc-
þie. Conform Datelor Statistice
(AGR 2B 2016) transmise din
teritoriu, producþia medie a fost:
la porumb 8.143 kg/ha la irigat
faþã de 3.424 la neirigat; floarea-
soarelui 2.555 kg/ha – 1.899 kg/
ha; soia boabe 2.069 kg/ha –
1.259 kg/ha.

În urmãtoarele douã luni, dacã
temperaturile ridicate vor conti-
nua, culturile de sezon riscã sã
fie afectate. Irigaþiile, cu prepon-
derenþã, au fost utilizate de gru-
pul de firme agricole Cerealcom
ce aparþine lui Mihai Anghel: Ce-
realcom Dolj – cultivarea ºi co-
mercializarea cerealelor; Oltyre
Craiova – cultivarea cerealelor ºi
a plantelor oleaginoase; Cervina
Segarcea – cultivarea cerealelor
ºi a plantelor leguminoase; Re-
dias Redea – cultivarea cereale-
lor ºi a plantelor leguminoase.

VALENTIN CEAUªESCU

Fondul de solidaritate al
UE va sprijini operaþiunile
de reconstrucþie ºi regene-
rarea activitãþilor economi-
ce în regiunile afectate.
Fondurile pot fi utilizate ºi
pentru acoperirea costuri-
lor legate de serviciile de
urgenþã, cazare tempora-
rã ºi operaþiuni de curãþi-
re, precum ºi pentru mã-
surile de protejare a situri-
lor de patrimoniu cultural, pentru a
reduce sarcina financiarã suporta-
tã de autoritãþile italiene la momen-
tul respectiv. “Acest sprijin finan-
ciar excepþional prin Fondul de so-
lidaritate al UE va ajuta la redre-
sarea regiunilor Umbria, Lazio,
Marche ºi Abruzzo. Am vizitat
Umbria în februarie ºi am reiterat
atunci solidaritatea Comisiei Eu-
ropene cu cei care au pierdut totul
în timpul cutremurelor, precum ºi
disponibilitatea noastrã de a spri-
jini eforturile de reconstrucþie. Noi
case ºi ºcoli vor rãsãri din ruine,
activitatea economicã va reporni.
Iar UE va fi alãturi de Italia, de-a
lungul întregului proces”, a subli-
niat Comisarul european pentru
politicã regionalã, Corina Creþu.

Universitatea din Craiova, în
parteneriat cu Academia de ªtiin-
þe Economice D.A. Tesenov ºi
Regional Development Founda-
tion, lanseazã proiectul transfron-
talier „A chance for develop-
ment”. Proiectul vizeazã creºte-
rea capacitãþii de angajare prin
dezvoltarea abilitãþilor profesiona-
le ºi asigurarea unei mai bune co-
municãri între angajatori ºi persoa-
nele care cautã un loc de muncã
în judeþele Dolj, Vidin ºi Veliko-
Tarnovo. Prioritatea sa este inclu-
derea pe piaþa muncii a studenþi-
lor ºi a absolvenþilor de învãþãmânt
superior din regiunea de imple-
mentare a proiectului. Conferinþa
de lansare a proiectului are loc
astãzi, ora 11.00, la Universitatea
din Craiova,  Sala Albastrã. În

1,2 miliarde de euro pentru Italia
Comisia Europeanã a propus alocarea pentru

Italia a 1,2 miliarde de euro din Fondul de solida-
ritate al UE, cea mai mare sumã mobilizatã într-
o singurã tranºã, în urma cutremurelor ce au avut
loc în 2016 ºi 2017 în zona centralã a Italiei. O
serie de miºcãri tectonice cu consecinþe tragice a
afectat regiunile italiene Abruzzo, Lazio, Marche

ºi Umbria, în perioada august 2016 – ianuarie
2017. De la început, Comisia Europeanã a acor-
dat asistenþã pentru gestionarea situaþiilor de
urgenþã imediatã ºi s-a angajat sã ofere sprijin
Italiei pe parcursul întregului proces de recon-
strucþie. Propunerea de astãzi este încã un rezul-
tat concret al angajamentului luat atunci. 

Propunerea Comisiei urmeazã
sã fie aprobatã de Parlamentul
European

O primã tranºã a ajutorului finan-
ciar, însumând 30 de milioane de
euro, a fost deja plãtitã în decembrie
2016. Propunerea Comisiei urmea-
zã sã fie aprobatã de Parlamentul
European ºi de Consiliul UE. Fondul
de solidaritate al UE (EUSF) sprijinã
statele membre ºi þãrile candidate la
aderare prin oferirea de asistenþã fi-
nanciarã în urma unor dezastre na-
turale, la nivel naþional sau regional.
Italia este beneficiara celui mai mare
volum de astfel de asistenþã de la
crearea Fondului pânã acum, peste
1,3 miliarde de euro fiind mobilizate
în perioada 2003-2014. În data de
16 noiembrie, Comisia Europeanã a

primit cererea Italiei de asis-
tenþã EUSF ºi s-a angajat sã o
proceseze pe cât de repede
posibil. O primã tranºã a fost
plãtitã în decembrie 2016.

Fonduri suplimentare
de 1,6 miliarde de euro

Pentru a completa asisten-
þa EUSF, Comisia a propus
amendarea regulamentului
pentru politica de coeziune

2014-2020, în vederea creºterii spri-
jinului UE în urma unor dezastre na-
turale ºi pentru economisirea resur-
selor naþionale. O ratã de co-finanþa-
re excepþionalã, de 95%, pentru ope-
raþiunile de reconstrucþie finanþate prin
Fondul european de dezvoltare regio-
nalã (FEDR) a fost aprobatã de Par-
lamentul European în data de 13 iu-
nie, ea aºteptând acum ºi acordul
Consiliului. Pânã la final, Italia urmea-
zã sã primeascã un volum suplimen-
tar de 1,6 miliarde de euro din fondu-
rile politicii de coeziune pânã în 2020,
în urma re-evaluãrii alocãrilor prin
aceastã politicã pentru a lua în calcul
impactul crizei. Autoritãþile italiene
vor dedica o parte din aceste alocãri
regiunilor afectate.

MARGA BULUGEAN

„A chance for development”
cadrul acestui proiect se vor des-
fãºura o serie de activitãþi cum ar
fi : formarea profesionalã a gru-
pului þintã în domeniile: opticã ºi
optometrie, radioterapie, poluare
ºi protecþia mediului, acusticã ºi
audiometrie, limba englezã, limba
românã, informaticã, competenþe
antreprenoriale, formator, PR ºi
asistent de comunicare, manager
de proiect, sisteme informatice
geografice; crearea unui centru
româno-bulgar pentru carierã ºi
recrutare; organizarea de întâlniri
tematice între angajatori ºi persoa-
ne aflate în cãutarea unui loc de
muncã ºi nu în ultimul rând, vizi-
te de lucru ale studenþilor ºi pro-
fesorilor la potenþiali angajatori din
Bulgaria ºi România.

MARGA BULUGEAN
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Aceeaºi atmosferã de examen, ca
ºi în urmã cu douã zile, în faþa celor
157 de unitãþi ºcolare din judeþul Dolj,
unde s-a susþinut proba de Matema-
ticã a Evaluãrii Naþionale. Cãldura a
fost mai mare, astfel cã pãrinþi , bunici
ºi prieteni ai candidaþilor au preferat
locuri ceva mai rãcoroase, în timpul în
care îºi aºteptau protejaþii. A fost o
tensiune foarte mare, toatã lumea fi-
ind interesatã de „ce s-a dat?”, „ce aþi
fãcut?”, „cum a fost?”. Au apãrut ºi
elevii care finalizaserã lucrarea ºi, mai
mult sau mai puþin entuziasmaþi, ºi-au
expus pãrerile.

 Majoritatea a spus cã subiectul
al treilea a fost cel mai dificil, de aici,
se pare, cã va veni ºi departajarea. În
faþa Colegiului Naþional „Elena Cuza”,
aºteptarea a fost lungã ºi, de cele mai
multe ori, cu rezultate, dupã ce copiii
ieºiþi din examen au spus ce au fã-
cut. Într-o parte, gemeneleMaria ºi
Elena Cocioboiu arãtau cu totul
dezinhibate: „Ni s-a pãrut uºor, dar
au fost ceva dificultãþi la cel de-al
treilea subiect. Sperãm sã le fi rezol-
vat cu bine. Oricum, pentru noi, a fost
la fel ca la românã ºi vrem sã conti-
nuãm aici”. Lângã ele era ºi mama,
Gabriela, care era mai cuprinsã de
emoþii decât fetele: „Sã ºtiþi cã am trãit
mai mult decât fetele, care parcã nici
nu arãtau cã dau examen. Este greu
ca pãrinte, dar sunt convinsã cã vom
reuºi”. Câþiva paºi mai departe, o altã
fatã, Alexandra Lãdaru, era foarte
mulþumitã : „Mi s-a pãrut destul de
uºor, oricum mai bine faþã de limba

La Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” avem de-a face
zi de zi cu voluntari. Mulþi voluntari.
Cum spaþiile de care dispune biblio-
teca sunt generoase ºi sunt dotate,
exceptând curtea instituþiei, cu teh-
nologie de ultimã orã, nu e deloc sur-
prinzãtor afluxul de tineri ºi studenþi
care includ biblioteca în activitãþile de
planificare ºi desfãºurare a numeroa-
se proiecte. Fie în interes personal,
studiu, documentare ºi aprofundare,
fie în folosul comunitãþii, mulþi dintre
tinerii, studenþi strãini, veniþi în ora-
ºul nostru ajung inevitabil la bibliote-
cã. Indiferent dacã obiectul ºederii lor
la Craiova constã în definitivarea stu-
diilor universitare, sau desfãºurarea
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Ieri, a avut loc proba scrisã la Matematicã,
pentru absolvenþii clasei a VIII-a, din cadrul
Evaluãrii Naþionale. Aceeaºi agitaþie în faþa
unitãþilor de învãþãmânt unde s-a susþinut exa-
menul, emoþiile au rãmas la fel, dar, dupã ie-
ºirea din salã, copiii nu mai erau la fel de feri-

ciþi. Subiectele nu au fost uºoare, practic, dupã
aceastã zi urmând sã fie fãcutã diferenþierea.
În judeþul Dolj s-au înregistrat 169 de absen-
þi.Din fericire, nu a fost semnalatã vreo încer-
care de fraudare. Într-un caz special, s-a apro-
bat susþinerea probei la ora 13.00.

românã. A fost mai dificil la cel de-al
treilea subiect. Am foarte mari spe-
ranþe ºi vreau sã continuu aici”.

La câteva zeci de metri mai depar-
te, la Colegiul Naþional „Carol I”,
trãiri similare. „A fost ceva mai greu,
astãzi, faþã de acum douã zile, dar
sper sã am succes ºi sã merg la un
liceu sportiv” – Daniel Velcu; „Nu a
fost foarte greu, dar subiectul al trei-
lea mi s-a pãrut destul de dificil. Ori-
cum, vreau sã rãmân aici ºi am con-
vingerea cã voi reuºi”. În apropiere,
Aneta Nicolaîºi aºtepta fiica: „Parcã
nu se mai terminã! Am încredere în
fata mea ºi ºtiu cã va face bine”. Ime-
diat a apãrut ºi Daria, fata doamnei
Nicola. „A fost ceva mai dificil faþã

de românã ºi parcã mi s-a pãrut mai
greu la subiectul al doilea, la funcþii,
dar cred cã am rezolvat”.

Un caz special ºi 169 de absenþi
A fost o perioadã de examene grea

ºi extenuantã, atât pentru copii, cât ºi
pentru pãrinþi ºi cadre didactice. Ieri,
dupã încheierea celei de-a doua pro-
be, prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, a prezentat con-
cluziile ultimei zile de concurs: „Au
fost înregistraþi 4.187 de prezenþi ºi
169 de absenþi. A fost un caz special,
pentru o elevã de la ªcoala Gimnazia-
lã „Ion Creangã” din Craiova, care nu
a putut susþine la aceeaºi orã exame-

nul, din motive medicale, dar pentru
care s-a primit acceptul, din partea Co-
misiei Naþionale, pentru a susþine, în
aceeaºi zi, concursul, de la ora 13.00.
De apreciat este faptul cã nu a fost
niciun eliminat, în timpul susþinerii
celor douã probe” . S-a terminat exa-
minarea, urmeazã afiºarea rezultatelor.
„Þin sã reamintesc cã pe 26 iunie vor
fi fãcute rezultatele primare, în ace-
eaºi zi, în intervalul 16.00 – 20.00, fiind
depuse contestaþiile. Ca o noutate,
notele pot fi modificate, atât în plus,
dar ºi în minus, indiferent de procent,
iar finalul nu mai poate fi schimbat”.

Subiecte de valoare medie
Aºa cum aminteam, elevii nu au mai

fost entuziasmaþi de subiectele pe care
le-au avut de rezolvat, cei mai mulþi
având dificultãþi la cel de-al treilea
subiect, cel de geometrie. Am vorbit
cu doi profesori de matematicã, pen-
tru a primi lãmuriri. „Au fost subiecte
normale, care pot conduce la obþine-
rea unei note de 5,00. Sigur, trebuia sã
fie unul ceva mai dificil, sunt convin-

sã cã vor fi mulþi care vor obþine cel
puþin nota 9,00, dar, în general, au fost
subiecte de nivel mediu, care au res-
pectat programa ºcolarã, au fost clare
ºi care puteau fi rezolvate de cei pre-
gãtiþi, care ºi-au dat silinþa sã înveþe”
–Cerasela Cremene, profesor de Ma-
tematicã, director al ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova. „Au
fost subiecte de nivel mediu, care au
respectat toate cerinþele unui aseme-
nea examen. Sigur, vorbind de sub-
iectul de geometrie, acesta a fost mai
dificil ºi, poate, unele puncte nasc
semne de întrebare, dar aºi acesta a
fost bine structurat. Pânã la urmã, nu
toþi pot obþine 10,00 ºi trebuie fãcutã
o diferenþiere. E ca la o escaladã pe
un munte – la plecare pornesc mulþi,
dar în vârf nu ajunge decât cel mai
bun. Practic, în aceste examene se re-
gãsesc toþi, depinde de felul în care s-
au pregãtit ºi, fiindcã e inerent, de
modul în care îºi stãpânesc emoþiile”
– prof.  Nicolae Tãlãu, de la Colegiul
Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

- Voluntariatul ca mod de viaþã -
unor activitãþi ºi campanii de volun-
tariat, studenþii strãini ajung, mai de-
vreme sau mai târziu, la bibliotecã
unde gãsesc, ne spun ei, multiple re-
surse de informare, un spaþiu primitor
ºi deschis dar ºi multã ospitalitate.

Dacã cei care aleg biblioteca pen-
tru studiu individual ºi informare stu-
diazã Medicina, Literele sau ªtiinþe-
le Politice la Craiova, cei care desfã-
ºoarã activitãþi de voluntariat o fac
în cadrul programului KROMATI-
KON, un proiect Erasmus+ de tipul
Serviciul European de Voluntariat,
prin care se urmãreºte promovarea
mobilitãþii ºi a competenþelor inter-
culturale în rândul tinerilor.

Mai mulþi voluntari din þãri precum

Spania, Portugalia, Macedonia, Esto-
nia, Turcia ºi Italia au desfãºurat la
Craiova, în cadrul programului Eras-
mus+, o serie de activitãþi interactive
dezvoltate special pentru elevii din
localitate. Atât la American Corner cât
ºi în cadrul celei de-a doua ediþii a
Târgului de Turism al Olteniei, volun-
tarii KROMATIKON au derulat mai
multe sesiuni de informare ºi dezba-
tere pe marginea unor teme precum
literatura, muzica, arta culinarã sau lim-
ba englezã. Finalitatea vizatã s-a con-
centrat în direcþia unei mai mari des-
chideri faþã de lecturã, bunele manie-
re ºi activitãþile de informare ºi edu-
care, teme pe care voluntarii le-au pre-
zentat cu titlul de moduri de viaþã pro-
ductive. În afara activitãþilor propriu-
zise, voluntarii KROMATIKON au
frecventat biblioteca ºi în alt scop. Cu
sprijinul bibliotecarilor, tinerii au con-
sultat manuale electronice, au orga-
nizat întâlniri tematice ºi au participat
la evenimentele culturale derulate în
instituþie.

Davide Grillo, coordonatorul vo-
luntarilor, originar din Italia, este per-
soana care a coordonat toate activi-
tãþile desfãºurate la bibliotecã de cei
de la KROMATIKON. Ca unul care
înþelege rostul ºi utilitatea menirii de
bibliotecar, însãºi mama sa practicând
aceastã nobilã meserie în Italia, tânã-
rul voluntar a þinut sã sublinieze
principalele experienþe la care a luat

parte, starea de spirit de la bibliotecã
ºi satisfacþia lucrului împlinit. „Sun-
tem la finalul unei perioade pline.
Bilanþul grupului nostru este unul
special. În primul rând la bibliote-
cã, dar ºi în câteva unitãþi de învã-
þãmânt din Craiova ºi din localitãþi-
le învecinate, m-am implicat, alãturi
de colegii mei, în tot ceea ce þine de
promovarea deschiderii faþã de va-
lorile umane comune, faþã de învã-
þarea limbii engleze sau respectul
cuvenit valorilor europene. Rãmâ-
nem cu o impresie favorabilã în urma
experienþei de la bibliotecã. Am în-
tâlnit sute de copii curioºi, dornici
sã înveþe ºi sã discute. Practic, la
capãtul acestei experienþe, am avut
privilegiul de a ne simþi împliniþi.
Publicul nostru, elevii din Craiova
ºi nu numai, a fost minunat. Mulþu-
mim Bibliotecii Aman ºi în special
secþiei American Corner, doamnei
Carmen Tica, pentru îndrumare, bu-

nãvoinþã ºi seninãtate. Aþi fost par-
tenerii de care am avut cea mai mare
nevoie”, a declarat Davide Grillo.

Studenþii Erasmus+ au pus bazele
unui necesar set de bune practici la
bibliotecã. Pentru cã proiectul în sine
este structurat în trei grupe de volun-
tari, primele douã încheindu-ºi cu suc-
ces activitatea, la bibliotecã a ajuns
cel de-al treilea ºi ultimul grup de vo-
luntari. Va exista, aºadar, continuitate
ºi vor fi derulate noi activitãþi pentru
elevii din Craiova ºi nu numai.

Proiectul KROMATIKON este
coordonat de Asociaþia Naþionalã de
Dezvoltare Continuã a Tineretului din
România (ANDCTR). Voluntarii care
au desfãºurat activitãþi la bibliotecã
sunt: Davide Grillo, Isabella Mileti ºi
Cristina Nunes.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Preºedintele american Donald
Trump a declarat ieri cã efortu-
rile Chinei de a convinge Coreea
de Nord sã renunþe la programul
nuclear au eºuat, cu câteva ore
înaintea unei întâlniri între diplo-
maþi ai Statelor Unite ºi Chinei
la Washington. “În timp ce apre-
ciez foarte mult eforturile pre-
ºedintelui Xi ºi ale Chinei de a
ne ajuta privind Coreea de Nord,
acestea nu au funcþionat. Cel
puþin ºtiu cã China a încercat”,
a scris Trump pe contul de
Twitter. Nu este clar dacã
aceastã remarcã reprezintã sem-
nul unei schimbãri semnificati-
ve în abordarea SUA privind
programul nuclear nord-coreean ºi efectua-
rea de teste cu rachete balistice sau o schim-
bare a politicii americane faþã de China. Do-
nald Trump ºi-a manifestat în repetate rân-
duri speranþa pentru o mai mare cooperare
din partea Chinei în exercitarea unei influ-
enþe asupra Coreei de Nord, bazându-se foar-

Discursul Reginei Elisabeta

a II-a: Prioritatea Guvernului

este de a obþine cel mai

bun acord pentru Brexit
Regina Elisabeta a II-a a declarat

ieri cã prioritatea Guvernului
premierului Theresa May este de a
asigura cel mai bun acord posibil
pentru Brexit. În cadrul sesiunii de
deschidere a Parlamentului, mo-
narhul britanic a adãugat cã
Guvernul britanic ar trebui sã
încerce sã obþinã cel mai extensiv
acord al termenilor de ieºire din
Marea Britanie. Regina Elisabeta a
mai afirmat cã va susþine imple-
mentarea Acordului de la Paris ºi
acþiunile împotriva schimbãrilor
climatice. Totodatã, monarhul a
mai spus cã Guvernul britanic va
încerca sã stabileascã o comisie
pentru lupta împotriva terorismu-
lui. Discursul Reginei, prin inter-
mediul cãruia Guvernul britanic îºi
prezintã programul legislativ, a fost
amânat anterior pentru ieri, pe
fondul negocierilor dintre Partidul
Conservator ºi Partidul Democratic
Unionist din Irlanda de Nord.

Antonio Guterres,

secretarul general al ONU:

Politica izolaþionistã

americanã este riscantã

pentru lumea întreagã
O eventualã politicã izolaþionistã

a SUA ar fi foarte riscantã pentru
lumea înreagã, a avertizat Antonio
Guterres, secretarul general al
ONU, care a susþinut o conferinþã
de presã. Foarte atent la exprima-
re, secretarul general al ONU nu a
menþionat numele lui Donald
Trump, însã a atras atenþia asupra
pericolului pe care îl presupune o
posibilã izolare a Statelor Unite.
Guterres este de pãrere cã o abor-
dare izolaþionistã a SUA ar genera
un vid de putere în relaþiile inter-
naþionale. “Dacã SUA renunþã la o
parte a angajamentelor internaþio-
nale, atunci va rãmâne în urmã un
vid de putere, iar alþi actori vor
acoperi acest gol. Nu cred cã asta
ar fi bine pentru Statele Unite sau
pentru înreaga lume”, a declarat
Guterres. Luna trecutã, Guterres a
pus sub semnul întrebãrii decizia
preºedintelui american de a retrage
SUA din Acordul de la Paris.
Secretarul general al ONU se
confruntã ºi cu presiunile exercita-
te de SUA pentru reducerea operaþi-
unilor de asigurare a pãcii, în
contextul în care SUA este cel mai
mare contributor la bugetul ONU.
Guterres a susþinut prima conferin-
þã de presã de când ocupã funcþia
de secretar general al ONU cu
ocazia Zilei Mondiale a Refugiaþi-
lor. În discursul sãu, Guterres a
afirmat cã statele au început sã-ºi
închidã graniþele ºi nu oferã
refugiaþilor protecþia pe care o
meritã. El este de pãrere cã dezba-
terile pe marginea migraþiei au
devenit iraþionale în ziua de astãzi.

Ministerul spaniol de Interne a anunþat
miercuri cã poliþia din Madrid a reþinut trei
cetãþeni marocani, inclusiv un bãrbat sus-
pectat cã ar fi membru al organizaþiei tero-
riste Stat Islamic ºi catalogat drept o ame-
ninþare clarã pentru securitatea naþionalã. În
posesia suspectului, în vârstã de 32 de ani,
au fost descoperite manuale de instrucþiuni
privind sinuciderea în numele Islamului ºi
privind terorismul electronic. Bãrbatul ar fi
avut mai multe contacte în Spania cu membri
ai Stat Islamic din Siria ºi Irak. Potrivit poli-
þiºtilor, bãrbatul are un profil foarte pericu-
los, similar atentatorilor din Marea Britanie
ºi Franþa, ºi este “extrem de radicalizat, re-
prezentând o ameninþare clarã pentru secu-
ritatea Spaniei”. Suspectul ar fi încercat sã
îndoctrineze alþi doi bãrbaþi marocani, în
vârstã de 38, respectiv 33 de ani, care au
fost de asemenea reþinuþi. Cei trei locuiau

Numãrul cererilor formulate de brita-
nici pentru obþinerea cetãþeniei franceze
s-a triplat în 2016, tendinþã ce indicã do-
rinþa britanicilor de a se bucura de ace-
leaºi drepturi ca ºi ceilalþi cetãþeni UE

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump: China a încercat sã ne ajute înrump: China a încercat sã ne ajute înrump: China a încercat sã ne ajute înrump: China a încercat sã ne ajute înrump: China a încercat sã ne ajute în
discuþiile cu Coreea de Nord, dar nu a funcþionatdiscuþiile cu Coreea de Nord, dar nu a funcþionatdiscuþiile cu Coreea de Nord, dar nu a funcþionatdiscuþiile cu Coreea de Nord, dar nu a funcþionatdiscuþiile cu Coreea de Nord, dar nu a funcþionat

te mult pe preºedintele chinez Xi Jinping.
Cei doi lideri de stat au participat la un sum-
mit în Florida în aprilie, în care Trump l-a
lãudat pe Xi ºi nu a criticat practicile co-
merciale chineze. Ieri, la Washinton are loc
o întrunire pentru dialog diplomatic ºi de se-
curitate SUA-China, la care participã Secre-

tarul de Stat al SUA, Rex Til-
lerson, Secretarul american al
Apãrãrii, James Mattis, consi-
lierul de stat chinez Yang Jiechi
ºi generalul Fang Fenghui,
ºeful armatei chineze. Depar-
tamentul de Stat american a
precizat cã discuþiile se vor
concentra pe modalitãþile de a
creºte presiunea asupra Coreei
de Nord pentru a renunþa la
programele sale nucleare ºi de
rachete balistice, dar ºi pe do-
menii precum combaterea te-
rorismului ºi rivalitãþile terito-
riale din Marea Chinei de Sud.
Este de aºteptat ca SUA sã
facã presiuni asupra Chinei

pentru a coopera în privinþa înãspririi sanc-
þiunilor internaþionale asupra Coreei de
Nord. Statele Unite ºi aliaþii sãi ar dori sã
impunã un embargo asupra petrolului ºi in-
terzicerea companiilor aeriene nord-coree-
ne, mãsuri care au fost respinse pânã acum
de China ºi Rusia.

Franþa: Numãrul britanicilor care solicitã acordarea
cetãþeniei în alte state UE este în creºtere

dupã Brexit, informeazã Ministerul de
Interne francez. Conform datelor furni-
zate de Ministerul de Interne de la Paris,
doar 385 de britanici au solicitat dobân-
direa cetãþeniei franceze în anul 2015, în

timp ce în anul precedent s-au înregis-
trat 1.363 de cereri pentru obþinerea ce-
tãþeniei, adicã o creºtere de 254% în doar
un an. Statisticile scot în evidenþã faptul
cã tot mai mulþi cetãþeni britanici au soli-
citat cetãþenia altor state membre UE
dupã votul pro-Brexit de anul trecut. Ofi-
ciul Federal German de Statisticã a anun-
þat, sãptãmâna trecutã, cã 2.865 de bri-
tanici au devenit cetãþeni germani anul tre-
cut, înregistrându-se o creºtere de 360%
faþã de anul anterior, potrivit Reuters.
Aceastã tendinþã aratã o teamã realã a bri-
tanicilor în privinþa drepturilor pe care le
vor avea dupã ce se va produce separa-
rea Marii Britanii de UE. Statutul cetãþe-
nilor Uniunii Europene care locuiesc, stu-
diazã sau lucreazã în prezent în Marea
Britanie ºi situaþia britanicilor care locuiesc
în alte state europene sunt printre aspec-
tele care ocupã un loc de frunte pe agen-
da negocierilor dintre UE ºi Londra pe
tema Brexit.

Poliþia spaniolã a reþinut un marocan suspectat
cã ar fi membru al reþelei teroriste Stat Islamic

într-un apartament din centrul oraºului Ma-
drid. Ministerul spaniol de Interne a precizat
cã 172 de persoane suspectate de activitãþi

islamiste radicale au fost reþinute din luna
iunie a anului 2015, când Spania a crescut
nivelul de securitate aproape de maximum.
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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 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
05:00 Ora regelui (R)
05:50 Drum bun! (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Teatru TV
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 Curentul
1964, Ungaria, Dramã
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Poate nu ºtiai
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor
20:00 Câºtigã România!
20:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor
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 Ferma (R)

TVR 2

07:40 Fraþi în mijlocul naturii
09:15 Inferno
11:20 Totul e inspiraþie
12:50 Robinson Crusoe
14:20 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor
16:25 Secretariat
18:30 Fraþii Dassler
20:00 Planeta Petrila
21:25 Efectul acvatic
22:50 Sã furi de la un hoþ
00:25 Monstrul din Martfû
02:25 Dupã-amiazã de câine
04:30 Efectul acvatic
06:00 Stã sã plouã cu chiftele

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Santinela
2006, SUA, Dramã, Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Vitezã de declanºare
2000, Canada, Acþiune
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:45 Singurã pe lume (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 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)
01:45 Preþul dragostei (R)
03:15 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Lacul lebedelor 3 (R)
13:45 Power Rangers: Filmul

(R)
15:45 La bloc
18:00 Marea farsã
20:30 Între douã lumi
22:45 Camarazii
00:45 Între douã lumi (R)
02:45 Cine A.M
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Spãrgãtorii de nunþi
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:00 Xtra Night Show
01:00 Spãrgãtorii de nunþi (R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dragoste infinitã (R)

2015, Turcia, Dramã

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Totul se plãteºte (R)
1986, 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 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Am fost ºaisprezece
1979, România, Dramã, Rãzboi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Asaltul mercenarilor
2012, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Fete bune
02:00 Neam legat
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Fete bune
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

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 (EXPLO-

ZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(R)
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Cãpitanul America:
Primul Rãzbunãtor

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:20

Suntem în 1941, iar lumea este
dezbinatã de rãzboi. Dupã
repetate încercãri de a se înrola
pentru a-ºi face datoria alãturi
de confraþii sãi Aliaþi, tânãrul ºi
pirpiriul Steve Rogers (Chris
Evans) e acceptat sã facã parte
dintr-un program experimental
care îl va transforma într-un
supersoldat cunoscut sub
numele de Cãpitanul America.

Santinela

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Pete Garrison, agent în Servi-
ciul Secret, i-a salvat viaþa
Preºedintelui S.U.A. în urmã
cu 20 de ani. Foarte îndrãgit ºi
respectat de colegii sãi, Garri-
son (Michael Douglas) se
ocupã în prezent de securita-
tea Primei Doamne. El trãieºte
într-o lume aparte, bine ordo-
natã, cu reguli stricte ºi proce-
duri speciale. Acest univers
este zdruncinat de o serie de
evenimente misterioase.

Între douã lumi

Se difuzeazã la Pri Cinema, ora 20:30

Adam este un tip aparent
obiºnuit, într-un univers cu
totul special. Are o existenþã
modestã, trãind de pe o zi pe
alta, dar firea sa romanticã îl
face sã se agaþe de amintirea
unei fete pe care a iubit-o la un
moment dat, pe nume Eden.
Fata provenea dintr-o altã
lume, o lume inversatã, cu
gravitaþie proprie, fix deasupra
celei pe care o cunoaºtem...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninjoi, 22 iunie - max: 34°C - min: 18°C

$
1 EURO ........................... 4,5987 ............. 45987
1 lirã sterlinã................................5,2080....................52080

1 dolar SUA.......................4,1287........41287
1 g AUR (preþ în lei)........165,4851.....1654851

Cursul pieþei valutare din 22 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
1. Informaþii generale: Denu-

mirea, codul fiscal, adresa, nr.de
telefon, fax ale autoritãþii con-
tractante: ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Bibescu” Craiova, CF
12558974, Str.Dr.Nicolae Ionescu
Siseºti, Nr.3, tel./fax: 0251.426.553/
0251.426.553. 2.Informaþii genera-
le privind obiectul închirierii: 2 te-
renuri, având urmãtoarele supra-
feþe: terenul nr. 1=18,6mp, terenul
nr. 2=32mp, situate în Craiova,
curtea ªcolii Gimnaziale „Gheor-
ghe Bibescu” Craiova, Str. Dr. Ni-
colae Ionescu Siseºti, Nr. 3, tel./fax:
0251.426.553/0251.426.553. 3. In-
formaþii privind documentaþia de
atribuire: 3.1. Documentaþia de
atribuire se poate ridica de la se-
diul Secretariatului ªcolii Gimna-
ziale „Gheorghe Bibescu” Craio-
va, Str. Dr. Nicolae Ionescu Siseºti,
Nr. 3, tel./fax: 0251.426.553/
0251.426.553. 3.2.Costul unui
exemplar al documentaþiei de atri-
buire este de 20Lei ºi va fi achitat
numerar la sediul ªcolii Gimnazia-
le „Gheorghe Bibescu” Craiova.
3.3. Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor este 12 iulie 2017, ora
15.00. 4. Informaþii privind oferta:
4.1. Data-limitã pentru depunerea
ofertelor: 13 iulie 2017, ora 12.00.
4.1. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Craiova, Str.Dr.Nicolae
Ionescu Siseºti, Nr. 3, tel./fax:
0251.426.553/0251.426.553, la se-
cretariat. 4. 2. Nr. de exemplare în
care se depune oferta: maxim o
ofertã pentru fiecare teren, con-
form instrucþiunilor de elaborare
a ofertei din cadrul documentaþiei
de atribuire. 5. Data ºi locul la care
se va desfãºura ºedinþa publicã:
14 iulie 2017, ora 10.00, la sediul
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Bi-

bescu” Craiova, strada Dr.Nicolae
Ionescu Siseºti, Nr. 3. 6. Data trans-
miterii anunþului pentru publicare:
19 iunie 2017.

CONCURS PENTRU POSTUL
DE  ªOFER  (1 normã) PRIMÃRIA
COMUNEI DIOªTI organizeazã
concurs de ocupare a postului de
ºofer, categoria D, pentru micro-
buzul ºcolar (transport preºcolari
ºi elevi) - 1 normã,perioadã nede-
terminatã. Concursul va avea loc
pe data de: a) 24.07.2017, proba
scrisã la ora 10,00 b)  26.07.2017
interviul(proba practica) la ora 10.
La concurs pot participa persoa-
nele care îndeplinesc urmãtoare-
le condiþii: - au cetãþenie românã, -
cunosc limba românã scris ºi vor-
bit. - au vârsta minimã reglemen-
tatã de prevederile legale. - au ca-
pacitate deplinã de exerciþiu. - au
o stare de sãnãtate corespunzã-
toare postului pentru care candi-
deazã doveditã cu adeverinþã me-
dicalã - îndeplinesc condiþiile de
studii ºi vechime sau alte condiþii
specifice potrivit postului scos la
concurs. - nu au fost condamnaþi
definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni. TIPUL PROBELOR DE
CONCURS: Proba scrisã. Interviu
DOSARUL DE CONCURS. Pentru
înscrierea la concurs candidaþii
vor prezenta pânã la data de
13.07.2017 ora 16,00 la secretaria-
tul unitãþii, un dosar care va conþi-
ne urmãtoarele documente: - opis
(2 exemplare, unul rãmâne la do-
sar altul la candidat); - cerere pen-
tru participare la concurs; - curri-
culum vitae; - copie xerox carte de
identitate (sau buletin) în termen
de valabilitate; - copie xerox per-
mis de conducere categoria „D” -
obligatoriu minim 3 ani vechime; -

copie xerox dupã atestat profesi-
onal pentru conducãtorii auto care
efectueazã transport public de
persoane în termen de valabilita-
te; - fisa medicalã; - aviz psiholo-
gic de la cabinet autorizat ministe-
rul transporturilor; - cazier judiciar;
- cazierul conducãtorului auto de
la Serviciul circulaþie al judeþului
Dolj; - copie xerox dupã cartelã
tahograf electronic valabilã; - ade-
verinþã privind vechimea / copie
xerox dupã cartea de muncã din
care sã reiasã experienþa profesi-
onalã în calitate de sofer profesio-
nist; -  recomandare de la ultimul
loc de muncã, vizata de conducã-
torii unitãþilor respective dacã e
cazul. - studii medii. Relaþii se pot
obþine la sediul Primãriei comunei
DIOªTI, telefon 0251/458 611.

PRIMÃRIA comunei Celaru cu
sediul în loc. Celaru, str. Inv. M. Geor-
gescu, nr. 136, organizeazã concurs
de recrutare pentru ocuparea a  trei
funcþii publice de execuþie vacan-
te: o funcþie de  inspector debutant,
clasa I, în cadrul Serviciului Public
Comunitar de Evidenþã a Persoa-
nelor- Dolj ºi douã funcþii publice
de referent debutant, clasa a III-a, în
cadrul Serviciului Public Comuni-
tar de Evidenþã a Persoanelor Dolj,
din cadrul  aparatului de specialita-
te al primarului  comunei Celaru,
astfel: Data desfãºurãrii concursu-
lui: proba scrisã în data de
24.07.2017, ora 10,00; interviul în
data de 27.07.2017, ora 10,00. Can-
didaþii vor depune dosarele de par-
ticipare  la concurs în termen de 20
zile de la data apariþiei anunþului în
Monitorul Oficial, Partea  a-III-a,  la
sediul Primãriei Celaru, Dolj. Relaþii
suplimentare la nr. de telefon:
0251.375.509.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Comunei Brãdeºti,

cu sediul în localitatea Brãdeºti,
str. Mihai Viteazul, nr. 3, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice va-
cante de: Inspector clasa I, grad
profesional debutant, la Compar-
timentul Asistenþã Socialã, Au-
toritate Tutelarã ºi Prestaþii So-
ciale, 1 post, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -proba scrisã în data de 25
iulie 2017, ora 10.00; - proba de
interviu în data de 27 iulie 2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condi-
þii ºi cerinþe specifice: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în ºtiinþe juridice sau ad-
ministrative; - cunoºtinþe de ope-
rare pe calculator cel puþin de
nivel mediu; -deschidere, trans-
parenþã ºi abilitate în comunica-
re; - vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii func-
þiei publice - nu este cazul. Candi-
daþii vor depune la sediul Primã-
riei Brãdeºti dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Relaþii suplimenta-
re la sediul Primãriei Brãdeºti,
persoanã de contact la telefon/
fax: 0251.444.206, e-mail: brades-
ti@cjdolj.

Consiliul local al comunei
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocu-
parea a 2 posturi contractuale
temporar vacante de inspector
debutant, în cadrul comparti-
mentului implementare proiec-
te- finanþare din fonduri exter-
ne,  pe duratã determinatã de 1
an ºi 1 post contractual tempo-
rar vacant de inspector, grad
profesional principal, în cadrul
compartimentului implementa-
re proiecte- finanþare din fonduri
externe,  pe duratã determinatã
de 1 an. Concurenþii trebuie sã
îndeplineascã cumulativ urmã-
toarele condiþii prevãzute în HG
286/2011: - Studii  universitare
de licenþã, absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu di-
plomã de licenþã  sau echiva-
lentã; - Vechime în specialitatea
studiilor de minim 5 ani, pentru
postul de inspector, grad pro-
fesional principal. Concursul se
organizeazã la sediul Primãriei
Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,
strada Dunãrii, nr.2, în data de
10 iulie 2017,  ora 11,00, proba
scrisã ºi în data de 12 iulie 2017,
ora 11,00 interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se vor de-
pune la sediul primãriei  în ma-
xim 5 zile de la publicarea ºi tre-
buie sã conþinã documentele,
prevãzute în HG 286/2011. Con-
diþiile de participare la concurs,
bibliografia stabilitã ºi alte rela-
þii suplimentare se pot obþine la
sediul primãriei sau la tel.
0251321002.

Primaria comunei DIOSTI or-
ganizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea a doua  functii pu-
blice vacante aferente categoriei
functionarilor publici de executie
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului dupa cum urmea-
za: A. DENUMIREA FUNCTIILOR
PUBLICE 1.2 functii publice de In-
spector, clasa I, grad profesional
debutant, nivel studii superioare
–compartiment economic B.  PRO-
BE CONCURS 1. Selectia dosare-
lor de inscriere 2. Proba scrisa 3.
Interviul C. CONDITII DE PARTICI-
PARE LA CONCURS 1. Sa indepli-
neasca conditiile generale preva-
zute la art 54 din Legea 188/1999
privind Statutul functionarilor pu-
blici republicata (r2) 2.Conditii de
studii necesare ocuparii functiei
publice vacante. - studii universi-
tare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã în
ºtiinþe economice - nu este nece-
sara vechimea in specialitatea stu-
diilor. D.CONDITII DE DESFASU-
RARE A CONCURSULUI 1. Data
depunerii dosarelor de inscriere la
concurs –in termen de 20 zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial
al Romaniei ,partea a III a(ultima zi
de depunere a dosarelor de in-
scriere la concurs este 13.07.2017)
2. Data probei scrise: 24.07.2017
3. Data probei interviu:26.12.2017
4. Ora si locul desfasurarii probe-
lor: Primaria comunei Diosti, Pro-
ba scrisa –ora 10 Proba interviu –
ora 11. Relatii suplimentare se ob-
tin la telefon 0251/458611.
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Anunþul tãu!

Anunþ- Licitaþie  închiriere.

Teren intravilan cu suprafaþa de 1.287 mp ce apaþine dome-
niului public ºi construcþie în suprafaþa construitã de 208 mp

ce aparþine domeniului privat, amplasat în Comuna Ostroveni,
judeþul Dolj

1. Informaþii generale:
2. Primãria comunei Ostroveni, judeþul Dolj cu sediul în comuna

Ostroveni...Cod fiscal 4554254, Cod IBAN, RO 78TREZ
2975006XXX000028 deschis la Trezoreria Bechet, anunþã organi-
zarea licitaþiei publice cu oferta în plic închis pentru închirierea:

Teren intravilan cu suprafaþa de 1.287 mp ce aparþine dome-
niului public ºi construcþie în suprafaþã construitã de 208 mp ce
aparþine domeniului privat, amplasat în Comuna Ostroveni sat
Liºteava, judeþul Dolj.

2. Informaþii privind documentaþia de atribuire:
a. Relaþii privind licitaþia ºi documentaþia de atribuire, se pot obþine

de la sediul Primãriei Ostroveni, Compartiment Achiziþii, începând cu
data de 23.06.2017

c. Data limitã pentru obþinerea documentaþiei: 06.07.2017, ora 14.
3. Informaþii privind ofertele:
3.1. Ofertanþii vor depune cererea de înscriere la licitaþie, însoþitã

de documentele solicitate cât ºi oferta financiarã, la sediul Primãriei,
camera- Registratura.

3.2. Data limitã pentru depunerea documentelor: 07.07.2017, ora 9.
4. Data ºi locul la care se desfãºoarã ºedinþa publicã de închieriere:

07.07.2017, ora 11, Primãria Ostroveni, sala de ºedinþe.

Primãria  Comunei  Dioºti,
cu sediul în comuna Dioºti, ju-
deþul Dolj organizeazã concurs
de ocupare a funcþiei con-
tractual vacante, pe perioadã ne-
determinatã, conform temeiului
legal HG 286/2011, a postului de
ºef serviciu voluntar pentru si-
tuaþii de urgenþã. Concursul se
va desfãºura astfel: a) 24.07.2017
-  proba scrisã la ora 10,00; b)
26.07.2017 -  interviul(proba
practicã) la ora 10,00. Pentru
participarea la concurs candida-
tii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: · sã fie apt
medical; · studii superioare de
lunga durata absolvite cu diplo-
ma de licenta; · vechime in spe-
cialitatea studiilor: 0 ani. Candi-
daþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la
data de  13.07.2017 ora 16,00 la
secretariatul unitãþii. Bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul Pri-
mãriei comunei Dioºti, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei comu-
nei Dioºti, telefon 0251/458 611.

MASIBO AUTO SRL anunþã
solicitarea obþinerii avizului de
Gospodãrirea Apelor pentru in-
vestiþia „Construcþie Spãlãtorie
Auto”. Relaþii la: 0766.745.588.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.
Caut menajerã pentru cu-
rãþenie apartament în Cra-
iova, de douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/ 226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
Inspectoratul pentru Situa-
þii de Urgenþã (ISU) “Olte-
nia” al judeþului Dolj vinde
câine de serviciu, ciobã-
nesc german, 3 ani, preþ
pornire la licitaþie 7.612 lei.
Informaþii suplimentare la
tel. 0251/510126; int.
27756 sau 27703.

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

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate uti-
litãþile, teren 1023 mp. Te-
lefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Preajba. Tele-
fon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da 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 construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
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Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

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 apropie-
re Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi, ca-
dastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând teren intravilan Co-
muna 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 utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, mo-
tor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese Târ-
goviºte. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM
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 capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.

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 aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL puþin fo-
losit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/ 464.563.
Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.
Lãmâi, dafin aromat pre-
tabil restaurantelor, televi-
zor color. Telefon: 0351/
422.179.

VIN de buturugã, 2 butoa-
ie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF -
2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melami-
nat. 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 al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor 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 bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
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, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare definitivã
800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 22 iunie 2017

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

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

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

            CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, titular al proiectului “ MODER-
NIZARE DRUM  ACCES - STAÞIE DE TRANSFER ªI STAÞIE DE COM-
POSTARE” CALAFAT din cadrul proiectului CONSTRUIREA A 4 STA-
ÞII  DE TRANSFER (BÃILEªTI, CALAFAT, DOBREªTI, FILIAªI), A UNEI
STAÞII DE COMPOSTARE (CALAFAT) ªI INCHIDEREA DEPOZITELOR
URBANE DIN CALAFAT,  FILIAªI, SEGARCEA, COMPONENÞA  SISTE-
MULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEªEURILOR IN JUDEÞUL
DOLJ, amplasat în Municipiul Calafat, T128, P965/1; T112, P945/1 ºi
T125, P945, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat cã s-a depus documen-
taþia în vederea obþinerii acordului de mediu pentru proiectul sus menþio-
nat. Informaþii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritã-
þii competente pentru protecþia mediului Dolj.

Observaþiile publicului se primesc în scris la sediul APM Dolj, Strada
Petru Rareº 1, Craiova, zilnic între orele 08-16.

Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele 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 bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 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 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, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.

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 mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon: 0745/
589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã te-
racotã, 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, como-
dã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.

Vând aparat de facut pâi-
ne 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, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci 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.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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

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

PIERDERI
DECLAR pierdut ºi nul car-
net de student eliberat de
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, pe nu-
mele Alexandru Florin Radu.

DECESE
Familiile Kleibel Marcel ºi
Carmen ºi Dodi Louis ºi
Cristina anunþã decesul
tatãlui lor, inginer BUHAª
DUMITRU (TRUÞU), fost
director la Liceul de Con-
strucþii Craiova. Înmor-
mântarea va avea loc as-
tãzi, 22.06.2017 la cimiti-
rul Catolic, ora 12.00. Cei
ce l-au cunoscut îi pot
aduce un ultim omagiu la
Capela cimitirului Catolic.
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Solicitaþi de un post tv care
transmite campionatul de fotbal,
antrenorii ºi cãpitanii echipelor din
Liga I au votat echipa idealã a se-
zonului trecut. Cel mai votat jucã-

Liga a VLiga a VLiga a VLiga a VLiga a V-a Dolj, rezultate ºi clasamente-a Dolj, rezultate ºi clasamente-a Dolj, rezultate ºi clasamente-a Dolj, rezultate ºi clasamente-a Dolj, rezultate ºi clasamente
SERIA 1 – Etapa a 29-a: Progresul Ciupercenii Vechi - Flacãra Moþãþei 4-6, Avântul Giubega -

Avântul Rast 0-3, Recolta Galicea Mare - SC Poiana Mare nu s-a jucat, Voinþa Caraula - Vânãtorul
Desa 5-4, Viitorul Ciupercenii Noi - Fulgerul Maglavit 5-2, Recolta Cioroiaºi a stat, Victoria Peri-
ºor - Viitorul Dobridor 2-11, Spicul Unirea - Victoria Pleniþa 3-1.

Clasament: 1. Moþãþei 60, 2. Pleniþa 59p, 3. Desa 52, 4. Ciupercenii Noi 44, 5. Caraula 43, 6.
Unirea 41, 7. Cioroiaºi 37, 8. Ciupercenii Vechi 35, 9. Rast 34, 10. Maglavit 31, 11. Dobridor 30,
12. Poiana Mare 19, 13. Periºor 18, 14. Giubega 4.

SERIA 2 – Etapa a 29-a: Viitorul Giurgiþa - Viitorul Afumaþi 3-3, Dunãrea Gighera - Viitorul
Þuglui 0-3, Progresul Cerãt - Recolta Urzicuþa 3-0, Aktiv Padea - ªtiinþa Calopãr 0-4, Unirea Goi-
cea - Fulgerul Întorsura 5-1, Triumf Bârca - Progresul Bãileºti 2-4, Gloria Catane - Recolta Mãce-
ºu de Jos 4-1, Seaca de Câmp - Viitorul Mãceºu de Sus 5-4.

Clasament: 1. Catane 77p, 2. Mãceºu de Jos 63, 3. Mãceºu de Sus 59, 4. Þuglui 54, 5. Cerãt 53,
6. Afumaþi 52, 7. Calopãr 50, 8. Giurgiþa 47, 9. Întorsura 43, 10. Bãileºti 43, 11. Goicea 37, 12.
Bârca 33, 13. Seaca de Câmp 24, 14. Padea 19, 15. Urzicuþa 19, 16. Gighera 5.

Doi tenismeni legitimaþi la CSM
Craiova s-au întâlnit în finalele de
simplu ºi de dublu, din cadrul Cam-
pionatului Naþional U12, care a avut
loc între 11 ºi 17 iunie la Brãila. Ale-
xandru Coman a început competiþia
din postura primului favorit, iar Ro-
bert Gunã a fost cel de-al treilea fa-
vorit la câºtigarea trofeului. Meciul

Medalii la lupte ºi judoMedalii la lupte ºi judoMedalii la lupte ºi judoMedalii la lupte ºi judoMedalii la lupte ºi judo
pentru CSM Craiovapentru CSM Craiovapentru CSM Craiovapentru CSM Craiovapentru CSM Craiova

Douã din t re  luptã toare le
CSM Craiova, Denisa Breazu
ºi Mihaela Bãrbulescu au ur-
cat pe podium la Cupa Româ-
niei de seniori, iar judoka Do-
rina Prejbeanu a cucerit bron-
zul la Naþionalele under 13 ani.
Aflate în dublã legitimare cu
CSM Drobeta Turnu Severin,
Denisa Breazu (48 kg) ºi Mi-
haela Bãrbulescu (55 kg) au
cuce r i t  c â t e  o  meda l i e  de
bronz, respectiv argint la com-

peti þ ia  ce s-a  desfãºurat  în
Constanþa. La judo, sportiva
Dorina Prejbeanu a obþinut
bronzul în cadrul categoriei 32
kg la Campionatul Naþional
U13 ce a avut loc la Timiºoa-
ra între 16 ºi 18 iunie. Alte
douã judoka au ocupat locul
cinci la aceastã competiþie:
Andra Troacã (44 kg) ºi Raisa
Dorobanþu (32 kg). Cele trei
sportive care practicã judo sunt
pregãtite de Adrian Nicola.

Doi tenismeni craioveni au jucat finala naþionalã la sub 12 ani
pentru stabilirea campionului naþio-
nal a fost întrerupt din cauza ploii
jucându-se un singur set, iar la re-
luarea partidei Robert Gunã nu a mai
putut evolua, pentru cã a trebuit sã
plece la un turneu în Ungaria, astfel
cã Alexandru Coman a câºtigat tro-
feul. Deºi nu au format o pereche
împreunã, cei doi sportivi de la CSM

Craiova s-au întâlnit ºi în ultimul act
al probei de dublu masculin, în care
au evoluat perechile Alexandru Co-
man/David Manu (Alba Iulia) ºi Ro-
bert Gunã/George Cosma (Slatina).
Finala la aceastã probã nu s-a mai
disputat deloc fiindcã partenerul lui
Robert a abandonat competiþia. Co-
man a cucerit în acest fel douã titluri

naþionale, în timp ce Gunã a obþinut
de douã ori argintul. Ambii jucãtori
sunt pregãtiþi de antrenorul Alex Ban-
ciu, care a fost premiat de cãtre or-
ganizatori cu titlul de cel mai bun an-
trenor. “Alex Coman ºi Robert Gunã
au jucat finala între ei, ceva mai rar
întâlnit ca doi colegi de club sã se
întâlneascã în finalã. Din pãcate,

ploaia a încurcat meciul, iar partida
nu s-a mai putut încheia, pentru cã
Robert a trebuit sã plece în Ungaria
unde era înscris la un turneu. Sunt
foarte bucuros cã dupã munca de-
pusã au reuºit sã joace amândoi fi-
nala naþionalã” a declarat Alex Ban-
ciu, antrenorul secþie de tenis de
câmp din cadrul CSM Craiova.

Zlatinski ºi Ivan, printre starurileZlatinski ºi Ivan, printre starurileZlatinski ºi Ivan, printre starurileZlatinski ºi Ivan, printre starurileZlatinski ºi Ivan, printre starurile
sezonului trecutsezonului trecutsezonului trecutsezonului trecutsezonului trecut

În cea mai bunã echipã votatã de antrenorii
ºi cãpitanii echipelor Ligii I se aflã Zlatinski,

iar în cea publicatã de LPF a intrat Andrei Ivan

tor din primul 11 a fost fundaºul
dreapta de la Viitorul, Romario Ben-
zar, în condiþiile în care este penu-
rie de fundaºi dreapta în campio-
natul intern. Dupã opþiunile expri-

mate de cei 28 de vo-
tanþi, de la Universi-
tatea Craiova a intrat
în acest „best 11” mij-
locaºul bulgar Hristo
Zlatinski, pe postul de
mijlocaº central.
Acesta a primit cele
mai multe voturi pen-
tru acest post de la
antrenorii ºi cãpitanii
echipelor din Liga I,
depãºindu-i pe Dra-
goº Nedelcu, de la
Viitorul, care a prins
ºi el echipa, în ciuda
faptului cã a fost ac-
cidentat în finalul se-
zonului, dar ºi pe Mihai Pintilii. În
schimb, Rãzvan Marin, care a prins
prima parte a sezonului la Viitorul,
n-a avut nicio nominalizare, cu toate
cã este titular în naþionalã. În vâr-
stã de 32 de ani, Zlatinski ºi-a pre-
lungit recent pe încã douã sezoane
contractul cu Universitatea. Bulga-
rul a îmbrãcat tricoul alb-albastru
în 39 de partide în toate competi-
þiile sezonului trecut, reuºind sã
marcheze ºase goluri ºi sã ofere
tot atâtea pase decisive. Zlatinski
putea fi al doilea golgheter al Uni-
versitãþii Craiova, dacã nu ar fi ra-
tat douã penalty-uri în campiona-
tul trecut, cu FCSB ºi Astra. Alþi
doi jucãtori ai ªtiinþei au irosit câte
o loviturã de pedeapsã, Ivan ºi
Nuno Rocha.

Andrei Ivan, în trident ofensiv
cu Nemec ºi Alibec

Un alt „cel mai bun 11” al cam-

pionatului trecut a fost publicat de
Liga Profesionistã de Fotbal. Dacã
în sondajul looktv echipa este aºe-
zatã într-un 4-2-3-1, în cea oferitã
de LPF jucãtorii sunt dispuºi într-
un sistem 4-4-3, unul dintre cei 3
atacanþi fiind cãpitanul Craiovei,
Andrei Ivan. Acesta este prezentat
astfel: „liderul tinerilor jucãtori cu
minute în ultimul sezon de Liga 1
a fost decisiv în calificarea ªtiinþei
în cupele europene. Cifre excelen-
te în ediþia recent încheiatã: 9 go-
luri, o pasã decisivã, 4 penalty-uri
obþinute ºi 7 prezenþe în echipa eta-
pei”. ªase jucãtori se aflã în am-
bele echipe ale campionatului tre-
cut: Niþã, Benzar, Hanca, Budes-
cu, Fl. Coman ºi Alibec, iar antre-
norul anului a fost ales campionul
Gicã Hagi. În schimb, niciun jucã-
tor de la Craiova nu se aflã în cel
mai bun 11 al play-off-ului, tot în
viziunea LPF, acesta fiind: Niþã –

Benzar, Nedelcearu, Boli, Momci-
lovic – Hanca, Deac, Budescu,
Coman – Alibec, Þucudean.

Echipa votatã de antrenorii ºi
cãpitanii echipelor din Liga I: Ni-
þã (FCSB) - R. Benzar  (Viito-
rul),  Sãpunaru (Astra), Þâru 
(Viitorul), Filip (Dinamo) - Zla-
tinski (Craiova), Nedelcu (Viito-
rul) - Hanca (Dinamo), C. Budes-
cu (Astra), Fl. Coman (Viitorul)
- Alibec (Astra/FCSB). Antrenor:
Gicã Hagi (Viitorul).

Echipa idealã în viziunea LPF:
Niþã (FCSB) - Benzar (Viitorul),
Larie (CFR Cluj), Boli (Viitorul),
Momcilovic (FCSB) - Hanca
(Dinamo), Budescu (Astra), Fl.
Coman (Viitorul) - Ivan (Craio-
va), Nemec (Dinamo), Alibec
(Astra/FCSB). Antrenor: Gicã
Hagi (Viitorul).
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