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Preþul... amar
al lubeniþelor
din sudul Doljului

Soarele aproape ucigãtor,
care îþi taie respiraþia, nu îi spe-
rie pe agricultorii din Cãlãraºi.
Pe aceastã vreme canicularã,
oamenii sunt pe câmpuri, în mij-
locul bostanelor, fiindcã este pe-
rioada când prima recoltã de lu-
beniþã, iar la unii chiar a doua,
se ridicã de la sol ºi se încarcã,
bucatã cu bucatã, în remorci.
Este o muncã teribilã pe care
aproape toatã lumea o face aco-
lo, asumându-ºi orice risc pen-
tru sãnãtate, fiindcã pepenii pe
care i-au salvat în primãvarã de
la îngheþ cu focurile au ajuns
acum la momentul final, când se
preschimbã în bani.

Ateliere creativ-
educative gratuite,
în iulie ºi august,
la toate cele trei secþii
ale Muzeului Olteniei
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Aproape 70%,
procentajul
de promovabilitate
la Evaluarea
Naþionalã

educaþie / 10Liviu Dragnea
ºi CExN s-au oprit
la Mihai Tudose!

Lucru ºtiut, Liviu Dragnea,
liderul social-democraþilor, a
confirmat ieri, într-o conferin-
þã de presã, ceea ce deja circu-
la pe surse: fostul ministru al
Economiei, în guvernul prece-
dent, Mihai Tudose (50 de ani)
a fost validat în ºedinþa CExN
a PSD ca propunere pentru
funcþia de premier, avansatã
preºedintelui Klaus Iohannis,
în negocierile care urmau la
Palatul Cotroceni. A fost o reu-
niune tensionatã, în cadrul cã-
reia preºedintele executiv, Ni-
colae Bãdãlãu, a declarat cã are
suspiciuni ºi nu poate susþine
candidatura enunþatã.
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- Ce bine a zis, Popescule, cine a
zis cã: “munþii noºtri aur poartã,
noi cerºim din poartã-n poartã”.

Mihail Genoiu a fost inves-
tit, ieri, în funcþia de primar al
Craiovei. Acesta a depus jurã-
mântul de credinþã în faþa con-
silierilor municipali ºi a pro-
mis cã va sluji interesele cra-
iovenilor, propunându-ºi sã fie
un primar pentru toþi locuito-
rii, deopotrivã pentru cei care
l-au votat ºi care nu l-au vo-
tat. ªedinþa de investire a nou-
lui primar, care s-a desfãºurat
în faþa unei asistenþe numeroa-
se, s-a încheiat pe un ton opti-
mist, cu urarea adresatã tutu-
ror de cãtre proaspãtul edil de
a avea o varã cât mai fierbin-
te. „Vã mulþumesc ºi vã doresc
o varã cât mai fierbinte pentru
cã, vacanþe ca vacanþe, dar
sunt foarte multe pe care tre-
buie sã le facem în aceastã varã
fierbinte ºi primul dintre ele
este sã inaugurãm Water Park-
ul!”. Coincidenþa face ca Mi-
hai Genoiu sã-ºi înceapã man-
datul chiar în ziua în care s-au
început recepþiile la douã pro-
iecte importante – Water Park
ºi Spitalul Filantropia.
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Dosarul deschis
dupã adoptarea OUG 13
a fost clasat de Parchet

PÎCCJ a clasat dosarul deschis
dupã adoptarea OUG 13, în care se
investigau infracþiuni de favorizarea
infractorului, prezentare cu rea-cre-
dinþã, de date inexacte, sustragerea
sau distrugerea de probe ori de în-
scrisuri ºi fals intelectual, au decla-
rat pentru MEDIAFAX reprezentan-
þii instituþiei. Dosarul a fost deschis
de DNA, la finele lunii februarie fi-
ind dispusã declinarea cauzei Par-
chetul General în legãturã cu o parte
din acuzaþii. Procurorii au clasat
atunci acuzaþia de folosirea influen-
þei de lider al unui partid politic. În
acest dosar, la DNA au fost audiaþi
ministrul Afacerilor Interne, Carmen
Dan, Graþiela Gavrilescu, la acea
vreme ministrul pentru relaþia cu Par-
lamentul, secretarul general al gu-
vernului, Mihai Busuioc, procurorul
Constantin Sima, fost secretar de stat
în cadrul Ministerului Justiþiei ºi
Oana Hãinealã, procuror ºi fost se-
cretar de stat în Ministerul Justiþiei,
toþi având calitatea de martor. Deci-
zia declinãrii cauzei a fost luatã dupã
ce judecãtorii CCR au decis cã exis-
tã un conflict juridic între DNA ºi
Guvern, precizând cã DNA ºi-a aro-
gat competenþe ºi a excedat cadrul
legal, acþiunea sa de verificare a
OUG 13 fiind una abuzivã. Disjun-
gerea declinatã Parchetului de pe lân-
gã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(PÎCCJ) viza infracþiuni de favori-
zarea infractorului, prezentare cu rea-
credinþã, de date inexacte, Parlamen-
tului sau Preºedintelui României cu
privire la activitatea Guvernului sau
a unui minister, pentru a ascunde sã-
vârºirea unor fapte de naturã sã adu-
cã atingere intereselor statului, sus-
tragerea sau distrugerea de înscrisuri,
sustragerea sau distrugerea de probe
ori de înscrisuri ºi fals intelectual.
Cauza viza posibile infracþiuni co-
mise în legãturã cu Ordonanþa de Ur-
genþã 13, datã de Guvernul Grindea-
nu în seara zilei de 31 ianuarie, prin
care se erau modificate codurile pe-
nale, una dintre prevederi fiind impu-
nerea unui prag de 200.000 lei pentru
abuzul în serviciu. Ulterior, OUG 13
a fost abrogatã ca urmare a proteste-
lor din Bucureºti ºi alte judeþe.
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MIRCEA CANÞÃR

Lucru ºtiut, Liviu Dragnea, liderul social-
democraþilor, a confirmat ieri, într-o conferin-
þã de presã, ceea ce deja circula pe surse: fos-
tul ministru al Economiei, în guvernul prece-
dent, Mihai Tudose (50 de ani) a fost validat în
ºedinþa CExN a PSD ca propunere pentru func-
þia de premier, avansatã preºedintelui Klaus
Iohannis, în negocierile care urmau la Palatul
Cotroceni. A fost o reuniune tensionatã, în ca-
drul cãreia preºedintele executiv, Nicolae Bã-
dãlãu, a declarat cã are suspiciuni ºi nu poate
susþine candidatura enunþatã. Dintr-o listã scur-
tã, care îi cuprindea pe Mihai Fifor, Carmen
Dan, Lia Olguþa Vasilescu, Viorica Dãncilã,
Adrian Þuþuianu, Florin Georgescu, Marcel
Ciolacu, dar care au declinat, din diverse moti-
ve, orice propunere, nedorind luarea în discu-
þie, în forul de decizie al PSD, votat ultramajo-
ritar, dar cu 4-5 abþineri notabile, a fost Mihai
Tudose. Jurist de profesie, vechi militant al
partidului, membru al Consiliul Naþional PSD
din 1994, lider al PSD Brãila, la al cincilea man-
dat de parlamentar, absolvent al mai multor
cursuri de formare profesionalã, universitarã
ºi post-universitarã, ºahist reputat, deþinãtor al
titlului de maestru. Un doctorat în domeniul
ºtiinþelor militare ºi informaþii, la Academia Na-

þionalã de Informaþii „Mihai Viteazul”, i-a creat
destule neplãceri, pentru lipsa de originalitate a
lucrãrii, social-democratul renunþând benevol
la titlul de doctor, printr-o solicitare rãmasã
inoperantã, retragerea fiind de competenþa
Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare. Inte-
resant este faptul cã, pânã duminicã seara, ma-
joritatea comentariilor erau centrate pe numele
senatorului Mihai Fifor, cadru universitar, dupã
cum se ºtie, preºedintele Consiliului Naþional
al PSD, „foarte aproape” de Liviu Dragnea în
ultima vreme, inclusiv la dezbaterea moþiunii
de cenzurã. Se spune cã, înainte de CExN, Li-
viu Dragnea ar fi fost la o discuþie cu Mihai
Fifor în biroul acestuia din urmã. Aºa cum spu-
neam, finalmente, opþiunea s-a oprit asupra lui
Mihai Tudose, în pofida unei evaluãri, deloc
roz-bombon, din partea lui... Darius Vâlcov.
Un semnal de inadecvare l-a dat europarlame-
tarul Norica Nicolai, unul din tenorii ALDE,
dupã ºedinþa Biroului Politic Central, ceea ce a
surprins. Deºi Liviu Dragnea a spus, cu sub-
iect ºi predicat: convingerea mea e cã Mihai
Tudose nu are dublã comandã. Cum principa-
lul partid de opoziþie PNL, prin liderul sãu Lu-
dovic Orban, doreºte mai degrabã alegeri anti-

cipate, decât sistematizarea unei majoritãþi he-
teroclite, pentru a susþine o eventualã propu-
nere de premier, preºedintele Klaus Iohannis
urmeazã sã dea rãspunsul aºteptat, menit a
pune capãt unei anacronice crize politice. În-
tâlnirea sa cu delegaþia PSD-ALDE nu a durat
decât 15 minute. Primit cu destulã reticenþã de
media, Mihai Tudose nu are o misiune uºoarã
în eventualitatea desemnãrii sã formeze viito-
rul guvern, care sã ducã la capãt un program,
pe care doar Liviu Dragnea îl ºtie din scoarþã
în scoarþã, cum a mãrturisit, ºi cãruia încã i-a
adus modificãri. Greu de spus dacã este arun-
cat în faþã. Cum hazardatã poate deveni orice
evaluare prematurã, sã aºteptãm... ceea ce ur-
meazã. Numai cã, între timp, cancelariile eu-
ropene, dar ºi Washingtonul, nu prea pot înþe-
lege ce se petrece la Bucureºti, unde guvernul
a fost dat la o parte de partidul cãruia îi aparþi-
ne. Sã mai spunem doar cã patru membri CExN
nu au fost de acord cu propunerea pentru func-
þia de premier. Ceea ce nu s-a mai întâmplat.
Asearã preºedintele Klaus Iohannis a acceptat
propunerea PSD-ALDE, ºi astfel Mihai Tudo-
se a devenit premier desemnat. Un nou guvern
va fi instalat, aºa cum spunea preºedintele Klaus
Iohannis, cât mai repede.

Liderul PNL Ludovic Orban a de-
clarat, dupã discuþiile cu preºedinte-
le Klaus Iohannis, cã PNL este dis-
pus sã îºi asume guvernarea, dar
numai atunci când va avea o majori-
tate în Parlament ºi cã nu va face pro-
puneri doar ca sã fie fãcute. ”Nu fa-
cem politicã ca sã ne aflãm în treabã.
Propui un premier atunci când ai în
spate votul unei majoritãþi de cetã-
þeni români ºi, de asemenea, când ai
capacitatea de a obþine sprijinul par-
lamentar din partea unei majoritãþi
certe, stabile ºi coerente”, a declarat
preºedintele PNL, Ludovic Orban.

ªeful liberalilor i-a transmis pre-
ºedintelui Klaus Iohannis cã PNL
este totuºi pregãtit sã intre la guver-
nare. Orban a spus însã cã PNL ex-
clude orice discuþie cu PSD, iar par-
lamentarii formaþiunii vor vota împo-
triva unui executiv din care fac parte
social-democraþii. ”Partidul Naþional
Liberal, prin decizia Biroului Politic,
a exclus PSD de la orice fel de discu-
þie care sã priveascã formarea unei
majoritãþi ºi, de asemenea, am hotã-
rât cã vom vota împotriva oricãrui
guvern care conþine PSD în el”, a mai
spus Orban. Delegaþia liberalã a fost
condusã de preºedintele PNL Ludo-
vic Orban, fiind însoþit de vicepreºe-
dinþii Raluca Turcan, Mircea Hava,
Iulian Dumitrescu ºi Ilie Bolojan.

PSD ºi ALDE au mers împreunã
la discuþiile cu preºedintele
Liderul PSD Liviu Dragnea a pre-

Preºedintele Klaus Iohannis a acceptat numirea lui
Mihai Tudose, propus de PSD, în funcþia de premier

Preºedintele Klaus Iohannis s-a consultat ieri, la Palatul
Cotroceni, cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnãrii
unui nou prim-ministru. PSD a decis ieri dimineaþã, cu majoritate

de voturi, ca fostul ministru al Economiei, Mihai Tudose din
Guvernul Grindeanu, sã fie propus ca premier din partea coaliþiei
de guvernare. ALDE a agreat propunerea. PNL, USR ºi UDMR au
mers fãrã propuneri de premier la discuþiile cu Klaus Iohannis.

Iar PMP l-a nominalizat pe europarlamentarul Siegfried Mureºan.
L-a final l-a desemnat ca premier pe candidatul PSD-ALDE.

cizat, ieri, cã social-democraþii sperã
ca preºedintele Klaus Iohannis sã-l
desemneze pe Mihai Tudose, propus
de coaliþia de guvernare PSD-ALDE,
el arãtând cã, în acest caz, Guvernul
va fi votat joi. „Dar am convingerea
cã preºedintele României, þinând
cont de toate declaraþiile ºi poziþiile
publice din ultima perioadã, doreº-
te ca în România sã se instaleze des-
tul de repede un Guvern care sã nu
punã sub semnul întrebãrii stabili-
tatea economicã ºi socialã a þãrii. Pã-
rerea mea este cã preºedintele nu
va dori ca aceastã crizã sã se pre-
lungeascã. Eu îmi exprim speranþa
cã preºedintele României va accep-
ta propunerea majoritãþii parlamen-
tare”, a spus Dragnea.

Siegfried Mureºan, propunerea
PMP pentru funcþia de premier

Siegfried Mureºan, în vârstã de
36 de ani, este propunerea PMP pen-
tru funcþia de premier, a anunþat Tra-
ian Bãsescu dupã discuþiile cu pre-
ºedintele Klaus Iohannis. Bãsescu
spune despre Siegfried Mureºan cã
este din ”generaþia Macron ºi Tru-
deau”. ”Este parte a grupului Parti-
dului Popular European, fiind mem-
bru PMP. Este purtãtor de cuvânt al
Partidului Popular European, este vi-
cepreºedinte al Comisiei de buget,
este membru la Comisia de coopera-
re UE-Republica Moldova. (...) Eu
cred cã propunerea noastrã reprezin-
tã generaþia Macron. Dar ºi genera-

þia Trudeau, din Canada, unde Tru-
deau Junior este noul premier al Ca-
nadei.  Cred cã am fãcut o propunere
care sã corespundã nu numai portre-
tului-robot al lui Dragnea ºi a dom-
nului preºedinte Iohannis. Propune-
rea noastrã corespunde portretului
robot a oricãrui cetãþean român. Un
politician tânãr, de succes, dacã a fost
desemnat purtãtor de cuvânt al PPE,
un politician care deja este extrem de
experimentat în utilizarea ºi alocarea
banilor europeni, fiind vicepreºedin-
te al Comisiei de buget, un politician
care s-a bãtut foarte mult în Parla-
mentul European ºi în Comisia de
buget a Parlamentului European pen-
tru alocarea de fonduri Republicii
Moldova”, a declarat Traian Bãses-
cu, dupã consultãrile cu preºedinte-
le Klaus Iohannis.

USR ºi UDMR nu au venit
cu nicio nominalizare

Preºedintele interimar al USR,
Elek Levente, a declarat ca partidul
sãu nu îl susþine pe Mihai Tudose

din cauza acuzaþiilor de plagiat, dar
va susþine un guvern non-PSD,
dacã acesta va garanta continuarea
luptei anticorupþie ºi numirea unui
ministru al Justiþiei care sã asigure
cã “nimeni nu se atinge de justi-
þie”. ªi delegaþia UDMR-ului a fost
la la Cotroceni, pentru a lua parte
la consultãri. “Noi nu avem nicio
propunere de premier, nu facem
parte din majoritate si nu se pune
problema sa intram in coalitie sa
facem parte din Executiv. Vom face
o primã analizã a colaborãrii noas-
tre cu coaliþia PSD-ALDE dupã
sfârºitul sesiunii parlamentare. Nu
excludem sã susþinem Guvernul ºi
sã avem o colaborare parlamentarã
foarte punctualã. Am discutat ºi
despre criza de sãptãmâna trecutã,
noi nu am negociat nimic ilegal, ni-
mic imoral, nimic neconstituþional.
Nu avem intenþia de a leza drepturi-
le majoritãþii, dar avem obligaþia de
a susþine drepturile minoritãþii ma-
ghiare.”, a subliniat Kelemen Hunor,
preºedintele UDMR.
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Conform procedurii de inves-
tire, în prima parte a fost validat
rezultatul votului din data de 11 iu-
nie. Claudia Carmen Mãriuþã, ju-
decãtor la Secþia Civilã a Judecã-
toriei Craiova, a dat citire dispo-
zitivului hotãrârii de validare a pri-
marului municipiului Craiova. „Se
valideazã alegerea lui Mihail Ge-
noiu, candidat din partea PSD, la
alegerile locale din 11 iunie, în
funcþia de primar. Prezenta hotã-
râre se aduce la cunoºtinþa pre-
fectului de Dolj ºi se prezintã în
ºedinþa CLM, fiind executorie cu
drept de apel pentru orice persoanã
interesatã, în termen de 30 de zile
de la care a luat cunoºtinþã de
hotãrâre, dar nu mai târziu de un
an de la data pronunþãrii, apel ce
se va depune la Judecãtoria Cra-
iova”. Reamintim cã Mihail
Genoiu a fost candidatul PSD
pentru funcþia de primar ºi a
reuºit sã câºtige cu un scor
de 42,79%, obþinând 19.798
de voturi din partea craiove-
nilor, un numãr de voturi
dublu faþã de urmãtorul cla-
sat, candidatul PNL, senato-
rul Mario Ovidiu Oprea.

„Voi fi primarul tuturor,
fãrã ambiþii personale”
Mihail Genoiu a depus apoi

jurãmântul în faþa consilieri-
lor municipali, jurând sã res-
pecte Constituþia ºi legile þãrii
ºi sã lucreze în interesul cra-
iovenilor. Dupã ce s-a con-
sumat momentul oficial, noul
primar a transmis un mesaj
tuturor celor care l-au votat,
mulþumindu-le ºi promiþându-
le cã va reprezenta pe toþi locuito-
rii municipiului Craiova, indiferent
de culoarea politicã ºi indiferent
dacã l-au votat sau nu. „Vreau sã
mulþumesc pentru încrederea
acordatã pentru acest mandat tu-
turor alegãtorilor ºi tuturor craio-
venilor. Promit, în continuare, cã
voi fi primarul tuturor, indiferent
cã am fost sau nu am fost ales de
persoanele respective. Aºa cum mã
cunoaºteþi ºi din alte ocazii, pro-
mit cã voi þine cont de toate pãre-
rile ºi tot ceea ce este bun pentru

Mihail Genoiu a fost investit, ieri, în funcþia de primar
al Craiovei. Acesta a depus jurãmântul de credinþã în faþa
consilierilor municipali ºi a promis cã va sluji interesele
craiovenilor, propunându-ºi sã fie un primar pentru toþi
locuitorii, deopotrivã pentru cei care l-au votat ºi care nu
l-au votat. ªedinþa de investire a noului primar, care s-a
desfãºurat în faþa unei asistenþe numeroase, s-a încheiat
pe un ton optimist, cu urarea adresatã tuturor de cãtre
proaspãtul edil de a avea o varã cât mai fierbinte. „Vã
mulþumesc ºi vã doresc o varã cât mai fierbinte pentru cã,
vacanþe ca vacanþe, dar sunt foarte multe pe care trebuie
sã le facem în aceastã varã fierbinte ºi primul dintre ele
este sã inaugurãm Water Park-ul!”. Coincidenþa face ca
Mihai Genoiu sã-ºi înceapã mandatul chiar în ziua în care
s-au început recepþiile la douã proiecte importante –
Water Park ºi Spitalul Filantropia.

bine oraºului Craiova. (...) Încã o
datã, vã promit cã voi fi primarul
tuturor craiovenilor, indiferent de
culoarea politicã, pentru cã aºa cum
am lucrat în toatã aceastã perioa-
dã ºi am þinut cont de toate propu-
nerile, vom merge mai departe cu
ritmul susþinut. Nu vreau sã ne îm-
potmolim în ambiþii personale, ºi
nici nu este cazul, lucruri care nu
fac decât sã frâneze. Trebuie sã
luãm unii de la alþii tot ce este mai
bun”, a declarat Mihail Genoiu,
adãugând ºi cã oraºul trebuie sã
profite la maximum de faptul cã,
în guvern, au fost ºi vor mai fi
oameni din Craiova (n.r. - fostul
primar al Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu), iar mulþi craioveni au fiost
aleºi în Parlamentul României. „Su-
portul îl avem, la toate nivelurile,

ºi tot ceea ce simþim ºi ºtim cã ne
afecteazã activitatea de zi cu zi a
oraºului sã transmite mai departe,
deoarece au fost foarte multe lu-
cruri preluate ºi schimbate. Au fost
schimbate în bine legi din toate
domeniile, în sensul bun”.
Reabilitarea Colegiului Naþional

„Carol I”, principalul ºantier
Noul primar ºi-a luat ºi angaja-

mentul sã termine toate proiectele
începute, iar coincidenþa face ca
douã dintre acestea – Water Park

ºi Spitalul Filantropia, primul ini-
þiat de Antonie Solomon ºi celãlalt
de Lia Olguþa Vasilescu – sã intre
în procedurile de recepþie chiar
ieri, în ziua investirii sale. „Avem
foarte multe lucruri de realizat, sã
nu uitãm niciodatã cã venim dupã
o perioadã cu mari realizãri în ora-
ºul Craiova, cu multe investiþii, cu
multe proiecte care s-au realizat,
cu bunele ºi cu relele lor, dar care
sunt în patrimoniul oraºul, la
aceastã orã, ºi ne bucurãm de ele.

Faþa oraºului este foarte frumoa-
sã, deosebitã, din ce în ce mai
mulþi vizitatori sunt intereasaþi de
oraºul nostru. Numãrul turiºtilor
este în creºtere, iar noi nu trebuie
sã dezamãgim. Trebuie sã þinem
cont de faptul cã este o perioadã
de tranziþie, din punct de vedere
al investiþiilor, pentru cã, pe o par-
te, proiectele europene s-au fina-
lizat, mai este unul singur care
urmeazã sã fie încheiat ºi care, ca
o coincidenþã, astãzi începe recep-
þia – mã refer la proiectul Water

Park, ultimul din seria proiectelor
europene. Dar sunt ºi proiecte care
au avut la bazã banii municipiului
Craiova, precum Spitalul Filantro-
pia a cãrui recepþie începe tot as-
tãzi”.

Tot legat de proiecte, noul edil
a explicat cã o particularitate a
mandatului sãu va fi aceea cã va
coincide cu o perioadã de tranzi-
þie în ceea ce priveºte proiectele
cu finanþare europeanã, motiv
pentru care municipalitatea va tre-

bui sã se concentreze pe in-
vestiþii de la bugetul local,
reabilitarea Colegiului Naþio-
nal „Carol I” fiind cea mai
importantã lucrare de acest
gen. „Nu vom avea o perioa-
dã cu bani europeni, cu de-
rulãri de proiecte pe bani eu-
ropeni pentru cã este aceas-
tã perioadã de tranziþie, dar
ne-am angajat la derularea
unor proiecte foarte impor-
tante pe banii municipalitãþii,
ºi mã refer la mult aºteptatul
proiect de reabilitare al Co-
legiului Carol I, iar licitaþia a
intrat în linie dreaptã. A în-
ceput încã de la jumãtatea
lunii mai ºi a devenit vizibilã
sãptãmâna trecutã deoarece,
în toatã aceastã perioadã, a
fost vizibilã pe SEAP numai
pentru Agenþia Naþionalã de

Achiziþii Publice. Au fost trei run-
de de observaþii ºi de modificãri a
caietului de sarcini. Existã un ter-
men de 30-40 de zile pentru fina-
lizarea ei.

Provocãrile mandatului:
noi proiecte europene

ºi locuri de muncã
Iniþiativele pe care Mihail Ge-

noiu ºi le propune pentru acest
mandat sunt legate de scrierea de
noi proiecte pentru accesarea de
fonduri europene ºi, pe un al pa-

lier, crearea de locuri de muncã.
„Ceea ce consider eu cã este cel
mai important pentru noi este ob-
þinerea de noi finanþãri. Este pe-
rioada în care se scriu proiecte,
se depun ºi trebuie sã absorbim
în totalitate cele 42,5 milioane de
euro pe axa 4.1 ºi sã fim în stand-
by pentru tot ceea ce se poate
reabsorbi dupã ce se terminã aces-
te axe, pentru cã vor fi, totuºi,
multe localitãþi care nu vor putea
sã acceseze toate sumele alocate.
Suntem pregãtiþi ºi pentru celelal-
te axe, pentru reabilitarea termicã
a blocurilor, pentru revigorarea te-
renurilor degradate ºi încã alte
câteva axe care s-au deschis sau
se vor deschide. Trebuie sã avem
foarte mare preocupare pentru
atragerea de finanþãri, pentru cã a
ne dezvolta numai pe banii buge-
tului local înseamnã foarte puþin.
Este principalul obiectiv pe care
îl avem în perioada imediat urmã-
toare”, a declarat Genoiu. În ceea
ce priveºte crearea locurilor de
muncã, strategia noului primar
este ca, pe lângã dezvoltarea acti-
vitãþii din parcurile industriale ale
Craiovei, sã înceapã ºi întâlniri ºi
discuþii cu antreprenorii din Cra-
iova. „Vom stabili câteva domenii
de activitate ºi, periodic, vã pro-
pun, împreunã cu consilierii, in-
diferent de culoarea lor politicã,
sã participãm la aceste discuþii cu
întreprinzãtorii, cu cei care oferã
locuri de muncã. Sã preluãm o
mare parte din problemele cu care
se confruntã zi de zi ºi sã fim acel
suport moral de care au nevoie
pentru dezvoltarea în permanenþã
a locurilor de muncã. Acesta este
motorul creºterii bugetului local,
care trebuie sã aibã în permanen-
þã o creºtere, iar aceasta sã fie din
ce în ce mai mare ºi asta se poate
ºi prin creºterea volumului de plã-
titori de taxe ºi impozite”.
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La nivelul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj a fost
declanºatã, ieri, o anchetã internã,
dupã ce doi tineri din Craiova,
Mario Eduard Olteanu, în vârstã de
22 de ani, ºi amicul sãu Antonio
Sãrdaru, de 21 de ani, au depus
plângeri cã ar fi fost agresaþi de
doi poliþiºti de la Biroul Rutier Cra-
iova, duminicã dimineaþa, în jurul
orei 2.00. Mario Eduard Olteanu
era la volanul unui Porche ºi spu-
ne cã nu a vãzut semnalele de opri-
re ale poliþiºtilor, motiv pentru care
ulterior, dupã ce a oprit maºina, a
fost încãtuºat ºi lovit, astfel cã s-a
ales cu timpanul fisurat, urmând
sã suporte o intervenþie chirurgi-
calã la Spitalul Clinic Judeþean de

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au analizat în camera preliminarã
ºi au dispus, sãptãmâna trecutã,
începerea procesului lui Gheorghe
Viorel, de 32 de ani, din comuna
Coºoveni, care a vrut sã mituias-
cã un poliþist doljean cu 100 de
lei: „Constatã cã nu s-au formu-

Anchetã internã la IPJ Dolj dupã ce doi craioveniAnchetã internã la IPJ Dolj dupã ce doi craioveniAnchetã internã la IPJ Dolj dupã ce doi craioveniAnchetã internã la IPJ Dolj dupã ce doi craioveniAnchetã internã la IPJ Dolj dupã ce doi craioveni
susþin cã ar fi fost agresaþi de poliþiºtisusþin cã ar fi fost agresaþi de poliþiºtisusþin cã ar fi fost agresaþi de poliþiºtisusþin cã ar fi fost agresaþi de poliþiºtisusþin cã ar fi fost agresaþi de poliþiºti

Doi craioveni, de 21, respectiv 22 de ani, susþin cã ar
fi fost agresaþi de doi poliþiºti de la Biroul Rutier
Craiova, duminicã dimineaþã, în jurul orei 02.00. Re-
prezentanþii IPJ Dolj spun cã nu a fost vorba despre
agresiune,   cã cei doi, în timp ce se deplasau cu un
bolid de lux prin Craiova, au refuzat sã opreascã la
semnalele regulamentare ale poliþiºtilor de la Rutierã,
iar când au fost blocaþi în trafic ºi prinºi, au refuzat sã
coboare din autovehicul, astfel cã s-a intervenit pentru
încãtuºarea lor. Tânãrul care conducea maºina consu-
mase bãuturi alcoolice, astfel cã a fost sancþionat cu
amendã în valoare de 2.700 lei ºi suspendarea permisu-
lui pentru 90 de zile. Pentru lãmurirea situaþiei, ieri, la
nivelul IPJ Dolj    a fost dispusã o anchetã internã.

Urgenþã Craiova. 
De cealaltã parte, reprezentanþii

IPJ Dolj spun cã poliþiºtii au pro-
cedat regulamentar. Cei doi agenþi
de la Biroul Rutier i-au fãcut semn
ºoferului sã opreascã, ºi, pentru cã
acesta nu s-a conformat, au por-
nit în urmãrirea maºinii ºi au anun-
þat cele mai apropiate echipaje. S-
a nimerit sã fie unul de „mascaþi”
de la Serviciuld e Acþiuni Speciale
care a blocat Porche-ul în trafic.
Cei doi tineri s-au blocat în auto-
turism ºi, mai mult decât atât, spun
oamenii legii, au încercat sã schim-
be locurile. Poliþiºtii i-au scos din
maºinã, i-au încãtuºat ºi i-au dus
la sediul Biroului Rutier, unde s-a
constatat cã ºoferul bãuse. „Cei

doi au refuzat sã opreascã la sem-
nalele regulamentare ale poliþiºti-
lor Biroului Rutier Craiova, au fost
blocaþi în trafic de o autospecialã
de la Serviciul Acþiuni Speciale
care era în zonã, iar dupã ce au
deblocat uºa autoturismului, poli-
þiºtii au fost nevoiþi sã-i încãtuºe-
ze pe cei doi tineri, care au refuzat
sã se legitimeze ºi au devenit agre-
sivi, adresând injurii. La sediul Bi-

roului Rutier Craiova au fost iden-
tificaþi ºi, în urma testãrii cu eti-
lotestul s-a constatat cã tânãrul de
la volan consumase bãuturi alco-
olice, rezultatul fiind o concentra-
þie de 0,13 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat“, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. Pen-
tru cã nu a oprit la semnalele poli-
þiºtilor, a refuzat sã se legitimeze ºi

a consumat bãuturi alcoolice, tâ-
nãrul de 22 de ani a fost sancþio-
nat cu amendã în valoare de 2.700
de lei, iar ca mãsurã complemen-
tarã i s-a reþinut permisul de con-
ducere pentru o perioadã de 90 de
zile. „Comanda IPJ Dolj a dispus
verificãri în acest caz pentru a se
stabili întreaga situaþie de fapt”,
a mai precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu.

Începe procesul ºoferului care voia sã plece
în Franþa, dar a ajuns în arest pentru mitã

Magistraþii Tribunalului Dolj au dispus începerea
procesului în cazul doljeanului de 32 de ani care a vrut sã
mituiascã un poliþist al IPJ Dolj cu 100 de lei ca sã nu-l
lase fãrã certificatul maºinii, pentru cã voia sã plece în
Franþa. Bãrbatul a recunoscut comiterea faptei, pentru cã
nu a fosrmulat cereri sau excepþii cu privire la rechizito-
riul prin care a fost trimis în judecatã pentru dare de mitã.

lat cereri ºi excepþii de cãtre in-
culpatul Gheorghe Viorel. Consta-
tã legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr.304/P/2017 din
data de 15.05.2017 al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
prin care s-a dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-

tiv, a inculpatului Gheorghe Vio-
rel, pentru sãvârºirea infracþiunii
de dare de mitã, prevãzutã de
art.290 alin.1 Cp, cu aplicarea
art.6 din Legea nr.78/2000, ulte-
rior înlocuitã de judecãtorul de
camerã preliminarã mãsura ares-
tului preventiv cu mãsura contro-
lului judiciar, prin încheierea din
data de 18.05.2017. Constatã le-
galitatea administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã în cauza cu nr. 304/P/2017
a Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Dispune începerea ju-
decãþii în cauzã”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, pe 4 mai a.c.,
Viorel Gheorghe, în timp ce cir-
cula pe DE 70 Craiova Filiaºi, la
volanul unui autovehicul Renault
Master, a fost oprit de un echipaj
de Poliþie Rutierã din cadrul Poli-
þiei oraºului Filiaºi. Oamenii legii
au constatat cã ºoferul avea folii
neomologate pe geamurile vehicu-
lului, comunicându-i cã va fi sanc-
þionat ºi, în plus, i se va reþine
certificatul maºinii. Bãrbatul a în-
cercat sã ajungã la înþelegere cu
poliþistul care se apucase sã-i în-
tocmeascã documentele, explicân-
du-i cã pleca în Franþa, iar fãrã

certificatul maºinii nu putea ieºi
din þarã. I-a oferit agentului, de
mai multe ori în timpul discuþii-
lor, bani pentru a nu i se reþine
certificatul. Vãzând cã ºoferul tot
insistã, agentul de poliþie ºi-a
anunþat superiorii, fiind apoi sesi-
zat Serviciul Judeþean Anticorup-
þie Dolj. A fost organizatã prinde-
rea în flagrant, astfel cã, ofiþerii
anticorupþie împreunã cu procu-
rorul desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
au ajuns la Filiaºi, doljeanul fiind
surprins în sediul Poliþiei, în timp
ce-i înmâna poliþistului 100 de lei.

Vineri, 5 mai a.c. Viorel Gheor-
ghe a fost prezentat Tribunalului
Dolj, cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de in-
stanþã, care a dispus arestarea in-
culpatului pentru o perioadã de 30
de zile. Pe 17 mai a.c. s-a înre-
gistrat la Tribunal dosarul în care
bãrbatul a fost trimis în judecatã
pentru dare de mitã, iar pe 18 mai
a.c. instanþa i-a înlocuit inculpa-
tului mãsura arestãrii preventive
cu controlul judiciar. Dupã rãmâ-
nerea definitivã a hotãrârii Tribu-
nalului urmeazã sã se stabileascã
primul termen de judecatã.



cuvântul libertãþii / 5marþi, 27 iunie 2017 reportajreportajreportajreportajreportaj
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Valea Dunãrii, în zona localitãþii
Cãlãraºi, este un cazan care arde,
în aceastã perioadã. Soarele este
aºa de puternic încât terenurile ni-
sipoase frig ºi prin talpa încãlþã-
mintei. Pe agricultorii care au plan-
tat bostane însã nu îi sperie tem-
peraturile exagerat de ridicate, aºa
cum îi sperie, se pare, modul cum
au pornit la vânzare primele lube-
niþe. Pepenii pe care era cât pe ce
sã îi piardã în primãvarã, atunci
când au fost nopþi ca de iarnã, cu
îngheþuri foarte mari, au reuºit sã
fie salvaþi, iar apoi, cu udãturi in-
tense ºi mii de ore de pazã în câmp,
au ajuns acum la deplina maturita-
te. Soarele puternic i-a ajutat sã se
coacã ºi oamenii ºi-au petrecut di-
mineþi ºi nopþi pentru a le culege,
cu multã atenþie, ºi a le pregãti pen-
tru vânzare. Consumatori de lube-
niþe sunt peste tot ºi agricultorii din
Cãlãraºi sunt gata sã plece cu ma-
ºinile încãrcate ºi sã alerge prin
satele altor judeþe care nu deþin o
astfel de bogãþie sau prin pieþele
marilor oraºe, dar pornesc la drum
cu inima îndoitã cã, deja, preþul este
mic în comparaþie cu anii trecuþi.

Lubeniþele pornesc de la
un preþ mic

Un kilogram de lubeniþã, pe ale-
se din grãmezile imense ale produ-
cãtorilor, se vindea la Cãlãraºi cu
1,5 lei pe kilogram. În numai douã
zile, preþul a coborât câþiva bani,
ajungând la 1,3 lei pe kilogram.
„Recolta de lubeniþã, ca ºi cea de
pepeni galbeni, este foarte bunã în
acest an. Dupã ce s-a depãºit acel
moment în care culturile au fost la
un pas sã fie distruse de valul de
frig din primãvarã, am avut parte
de un început de varã foarte bun,
cu temperaturi ridicate care au fa-
vorizat coacerea pepenilor. S-au
dezvoltat foarte bine ºi oamenii au
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Soarele aproape ucigãtor, care îþi taie respi-
raþia, nu îi sperie pe agricultorii din Cãlãraºi.
Pe aceastã vreme canicularã, oamenii sunt pe
câmpuri, în mijlocul bostanelor, fiindcã este pe-
rioada când prima recoltã de lubeniþã, iar la unii
chiar a doua, se ridicã de la sol ºi se încarcã,
bucatã cu bucatã, în remorci. Este o muncã te-
ribilã pe care aproape toatã lumea o face acolo,

asumându-ºi orice risc pentru sãnãtate, fiindcã
pepenii pe care i-au salvat în primãvarã de la
îngheþ cu focurile au ajuns acum la momentul
final, când se preschimbã în bani. Ca un fãcut,
s-ar pãrea cã nimic nu e simplu pentru mult în-
cercaþii agricultori din sudul judeþului, cea mai
grea încercare fiind acum preþul foarte mic cu
care se vãd nevoiþi sã-ºi vândã lubeniþele.

lubeniþe mari ºi frumoase, de o
dulceaþã deosebitã, dar se pare cã
preþul de comercializare nu este
aºa de încurajator. Au început sã
se vândã la un preþ mai mic com-
parativ cu perioada de început de
sezon din anul trecut ºi acest fapt
îi îngrijoreazã pe bieþii oameni. Nu
vã mai spun câtã muncã se depu-
ne pentru a creºte aceºti pepeni,
pentru a-i aduce la maturitate ca
noi toþi sã putem sã ne trãiem câte
o feliuþã de lubeniþã rece, scoasã
de la frigider, ºi sã ne rãcorim”, a
mãrturisit primarul localitãþii Cãlã-
raºi, Vergicã ªovilã.
Cultivatorii iau drumul pieþelor

Nu mai puþin de 1.200 de hecta-
re au fost cultivate cu pepeni verzi
ºi, dupã cum decurg lucrurile, este
aºteptatã o recoltã de 40 ºi mai bine
de tone la hectar. Prin urmare, vor

fi câteva zeci de mii de tone de lu-
beniþe care vor lua drumul pieþelor
din toatã þara, în aceastã varã. „Cei
care au ajuns primii pe piaþã au reu-
ºit sã vândã ºi cu 2 lei pe kilogram.
În supermaketurile mari, kilogramul
de lubeniþã este ºi 3 lei, dar, evi-
dent, cã producãtorii noºtri nu vor
prinde un astfel de preþ. O altã pro-
blemã este cã ei sunt cumva ºi în
contra-timp cu vânzare. Dupã cum

se ºtie, lubeniþa are o perioadã a sa
când se coace, la mijlocul lunii iu-
nie – începutul lui august, dupã care
nu mai rodeºte aºa de mult. Rezultã
o cantitate mare de marfã care tre-
buie sã fie vândutã în aceastã pe-
rioadã”, a mai spus primarul Vergi-
cã ªovãilã. Dacã lubeniþe pornesc
pe piaþã, iatã, cu un preþ nu foarte
încurajator pentru cultivatori, pepe-
nii galbeni stau puþin mai bine din
acest punct de vedere, vânzându-
se, deocamdatã, cu 3 lei pe kilo-
gram. Rentabilitatea nu se asigurã
nici de cãtre aceastã culturã deoa-
rece pepenii galbeni nu au aºa de
mare cãutare, spun agricultorii, iar
la Cãlãraºi sunt plantaþi pe o supra-
faþã de 300 de hectare.

Recoltã mulþumitoare la roºii
Pe locul doi, în topul culturilor

despre care agricultorii din Cãlãraºi

pot sã spunã cã îi mulþumesc, evi-
dent dupã lubeniþe, sunt tomatele.
Roºiile au mers bine în acest an ºi
au fost productive, rãsplãtind mun-
ca pe care oamenii au fãcut-o mai
multe luni în ºir la solarii. Cã tot am
amintit de solarii, nici nu vã puteþi
imagina cum este temperatura într-
un solar în aceastã perioadã ºi oa-
menii, totuºi, intrã acolo fiindcã au
de lucru cu roºiile pe care trebuie
sã le verifice dacã sunt coapte, iar
pe cele roºii sã le culeagã. „Toma-
tele au mers foarte bine în acest an.
Au avut rod bun ºi un preþ mulþu-
mitor, deºi nu a echivalat munca pe
care oamenii o depun acolo, de la
ridicatul solariilor ºi pregãtitul sã-
mânþei ºi pânã acum, la recoltat”, a
precizat perimarul Vergicã ªovãilã.
Solariile cu tomate ale localnicilor
din Cãlãraºi  au însumat, în acest
an, 10 hectare de teren, la care se
adaugã alte 10 hectare cu roºii care
au fost cultivate „la rece”, cum le
spun localnicii, adicã în câmp liber.
Aici este dezavantajul cã arºiþa soa-
relui ar putea sã distrugã plantele ºi
oamenii se strãduiesc acum sã le
menþinã ºi pe aceste roºii în viaþã,
irigându-le des.

Canalizarea va fi finalizatã
pe 3 iulie

Dacã în gospodãrii, vara nu este
nicidecum un timp pentru odihnã,
oamenii luptându-se cu arºiþa ca sã-
ºi adune roadele, se munceºte sus-
þinut ºi la lucrãrile comunitare. În
acest moment, se aflã în desfãºu-
rare douã mari proiecte ale autori-
tãþii locale – finalizarea reþelei de
canalizare ºi amenajarea trotuarelor.
„Pe data de 3 iulie, vom face re-
cepþia la lucrarea de canalizare, care
s-a realizat pe Masterplanul judeþean,
pe o distanþã de 20 de kilometri. Este
un lucru bun pe care îl încheiem ºi
vrem ca, în etapa II a acestui pro-
iect, sã venim cu canalizare pentru

satul Sãrata ºi pentru restul strãzi-
lor care au mai rãmas din localita-
tea de centru”, a precizat primarul
Vergicã ªovãilã. În ceea ce priveºte
trotuarele, Primãria Cãlãraºi a de-
marat o iniþiativã îndrãzneaþã de re-
facere a trotuarelor ºi amenajare de
locuri de parcare pe strada princi-
palã a localitãþii. „Lucrãm la parcãri,
în acest moment, pentru cã vrem
sã fluidizãm circulaþia, care este

foarte aglomeratã uneori. Pânã în
luna august, ne-am propus sã în-
cheiem aceastã lucrare”, a mai spus
edilul Cãlãraºiului. Investiþiile în in-
frastructurã vor continua pe viitor
cu un proiect de asfaltare a unei por-
þiuni de 10 kilometri de drumuri.

Ansamblul „Bordeiaºul”,
o vedetã în ascensiune

Mândria localitãþii Cãlãraºi este
Ansamblul Folcloric „Bordeiaºul”,
care începe sã aibã turnee tot mai
multe, dansatorii ºi soliºtii, coor-
donaþi de instructorul Olimpia
ªovãilã, fiind din ce în ce mai des
invitaþi la festivaluri de folclor. Re-
cent, artiºtii populari au participat
la un proiect transfrontalier „Va-
lorificarea culturii autentice pen-
tru turismul transfrontalier”, care
s-a desfãºurat în localitatea veci-
nã, Bechet, ºi care i-a avut ca in-
vitaþi ºi pe artiºti populari de din-
colo de Dunãre, din Bulgaria. În
aceastã varã, Ansamblul „Borde-
iaºul” va pleca într-un turneu de
promovare a culturii tradiþionale
din zona Dunãrii, prin consevarea
portului popular, a jocurilor bãtrâ-
neºti ºi a cântecelor, în Italia. „Ne
pregãtim intens pentru acest tur-
neu în strãinãtate deoarece ne-am
propus sã fim din noi cei mai buni.
Avem repetiþii de douã ori pe sãp-
tãmânã, iar copiii sunt extrem de
receptivi, iar familiile lor îi susþin
în acest demers al lor. Ne bucu-
rãm ºi de sprijinul total din partea
domnului primar ºi al domnilor
consilieri, aºa cã nu avem decât
sã facem ceea ce trebuie, adicã
sã strãlucim acolo pe scenã”, a
mãrturisit coordonatorul ansam-
blului, Olimpia ªovãilã.
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Federaþia Naþionalã PRO
AGRO îºi manifestã îngrijorarea
referitore la modul în care pre-
þurile la cereale scad continuu în
bazinul Mãrii Negre, fãrã sã exis-
te vreo justificare, cu implicaþii
majore asupra preþurilor pentru
recolta nouã din România 2017.
„În aceastã situaþie ºi þinând cont
de estimãrile privind o calitate
bunã ºi foarte bunã a noii recol-

te de cereale, PRO AGRO susþi-
ne ferm, pentru toþi fermierii,
aplicarea unei strategii de preþ
bazatã în mod agresiv pe calita-
tea produselor furnizate”, ne-a
precizat Emil Florian Dumitru,
preºedintele PRO AGRO.

Calitatea sã fieCalitatea sã fieCalitatea sã fieCalitatea sã fieCalitatea sã fie
rãsplãtitãrãsplãtitãrãsplãtitãrãsplãtitãrãsplãtitã

Profitând ºi de faptul cã fer-
mierii au susþinut introducerea
conþinutului de proteinã în noul
plan de gradare la grâu, PRO
AGRO recomandã cu insisten-
þã ofertarea preþului pentru
grâul livrat de fermieri în func-
þie de gradul alocat, în princi-
pal, în funcþie de conþinutul de
proteinã.

„Este, în sfârºit, momentul în
care preþurile ofertate ºi oferite
pe piaþa sã fie diferenþiate în
funcþie de calitatea produselor,
iar contractele propuse fermie-
rilor sã cuprindã nu doar clau-
ze de scãdere de preþ, calculate
faþã de parametrii standard de
calitate solicitaþi, ci ºi, foarte
important, bonusuri de preþ,
atunci când calitatea este supe-
rioarã faþã de parametrii respec-
tivi”, a mai precizat Emil-Flori-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Producãtorii agricoli reprezentaþi de Pro
Agro au iniþiat discuþii cu ministrul Agricultu-
rii pentru a-ºi apãra drepturile ce decurg din
contractele de vânzare-cumpãrare a cereale-

lor, în special, a grâului. Preþul practicat
acum, de 0,63 lei/kg, în opinia conducerii Pro
Agro este derizoriu ºi se poate aplica doar la

grâul furajer; nu la cel cu procentul de protei-
nã mai mare de 12 ºi cu o masã hectolitricã
de peste 77 kg/hl, cât se prefigureazã cã are

grâul ce va fi recoltat în România.

an Dumitru.
Acesta mai aratã cã motiva-

þia potrivit cãreia unii parteneri
externi – importatori – nu plã-
tesc bonus de calitate, cum este
cazul Egiptului, nu se susþine
pentru cã întotdeauna, un co-
merciant profesionist cunoaºte
tehnicile de amestec al unui grâu
de calitate superioarã cu cel de
calitate inferioarã, pe care îl

cumpãrã la preþuri scãzute, ast-
fel încât sã obþinã o calitate
conformã cu cerinþele de ex-
port. În contractele pe care co-
mercianþii le impun fermierilor
sunt introduse numai clauze pe-

nalizatoare, fãrã a exista ºi bo-
nusãri atunci când marfa co-
mercializatã are calitãþi net su-

perioare faþã de STAS. „Preþul
actual la bursã este de 0,63 lei/
kg. Or, acesta este un preþ pen-
tru grâu furajer! Consider cã
0,70 lei/kg ar fi un preþ accep-
tabil. Dacã îmi dai 0,65 lei/kg

în baza contractelor, dã-mi ºi
bani în plus cu titlul de bonu-
sare, dacã tot noi oferim cali-
tate la grâu. Dar, noi agriculto-
rii avem numai obligaþii, drep-
turi prea puþine. Cum se poate
acorda preþul de 0,63 lei/kg,
când noi producem grâu cu un
procent de proteinã mai mare de
12 ºi cu o masã hectolitricã de
peste 77 kg/hl?!”, ne-a decla-
rat în exclusivitate, Emil-Flori-
an Dumitru, preºedintele PRO
AGRO.

Contractele-Contractele-Contractele-Contractele-Contractele-
cadru trebuiecadru trebuiecadru trebuiecadru trebuiecadru trebuie
revizuiterevizuiterevizuiterevizuiterevizuite

În sensul celor menþionate,
PRO AGRO solicitã ferm orga-
nizaþiilor interprofesionale recu-
noscute, adoptarea Acordurilor
interprofesionale pe filierele de
produs, care sã includã, în mod
expres, în contractele-cadru
asociate, condiþiile de comercia-
lizare, care sã impunã în mod
obligatoriu preþuri în funcþie de
calitatea produselor livrate ºi in-

strumentarea acestora în regim
de urgenþã prin acte normative
emise de Ministerul Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Aceste acorduri urmând a fi
legiferate, cu condiþia obligato-
rie, conformã cu prevederile
existente în legislaþia Uniunii
Europene, de opozabilitate faþã
de toþi operatorii care sunt sau
care nu sunt membri OIPA.

O altã urgenþã:O altã urgenþã:O altã urgenþã:O altã urgenþã:O altã urgenþã:
ProgramulProgramulProgramulProgramulProgramul
Naþional ApicolNaþional ApicolNaþional ApicolNaþional ApicolNaþional Apicol

Asociaþia Crescãtorilor de
Albine din România – A.C.A. ºi
Federaþia Naþionalã PRO AGRO
solicitã Guvernului sã publice
în regim de urgenþã Hotãrârea
de Guvern privind aprobarea
Programului Naþional Apicol
pentru ca apicultorii sã poatã
beneficia de sumele prevãzute
ºi aprobate de Parlamentul Eu-
ropean.

„Atragem atenþia cã existã
riscul major ca datoritã aces-
tei amânãri apicultorii sã nu mai
poatã accesa aceste fonduri, ce
reprezintã singura sursã de
susþinere a apiculturii, fonduri
europene ºi naþionale, prin de-
contarea anumitor cheltuieli
efectuate, dupã publicarea în
Monitorul Oficial a Hotãrârii,
dar nu mai târziu de 31 iulie”,
ne-a menþionat Emil-Florian
Dumitru.

Timpul de aproximativ 1
lunã, pânã la data limitã la care
se poate depune documentaþia
aferentã ,  es te  foar te  scur t ,
având în vedere cã, în anii an-
teriori, apicultorii aveau 4 luni
la dispoziþie pentru a întocmi
documentaþia necesarã. Din
aceste  considerente,  aceste
forme asociative solicitã auto-
ritãþilor statului, implicit Gu-
vernului României ºi Ministe-
rului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale sã facã toate demersu-
rile necesare pentru aprobarea
în regim de urgenþã, în urmã-
toarea ºedinþã de Guvern a Ho-
tãrârii privind Programul Naþi-
onal Apicol.
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Toþi participanþii se reunesc
pentru a dezbate politica de coe-
ziune post-2020, în contextul pre-
gãtirilor în curs pentru urmãtorul
cadru financiar, un document de
reflecþie asupra viitorului finanþe-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN 

Timp de douã zile, ieri ºi astãzi,  are
loc la Bruxelles al 7-lea Forum pentru
coeziune. Aceastã reuniune majorã, or-
ganizatã o datã la fiecare trei ani, reu-
neºte aproape 700 de actori principali

în politica de coeziune, respectiv repre-
zentanþi ai instituþiilor europene, ai sta-
telor membre, parteneri economici ºi
sociali, universitãþi ºi autoritãþi regio-
nale ºi locale.

lor UE fiind prevã-
zut a fi prezentat
pânã la finalul lu-
nii. Preºedintele
Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude
Juncker, preºedin-
tele Parlamentului
European, Antonio
Tajani, ºi prim-mi-
nistrul maltez, Jo-
seph Muscat, vor
lua pe rând cuvân-
tul pe parcursul

celor douã zile, de-a lungul cãro-
ra sunt organizate numeroase ate-
liere ºi conferinþe pe teme referi-
toare, în special, la simplificarea
normelor, investiþiile UE în inova-
re, reducerea disparitãþilor geogra-

fice sau sprijinul pentru reforme-
le structurale.

Provocãri rezultate
din globalizare

Comisarul european pentru
politicã regionalã, Corina Creþu,
alãturi de vicepreºedintele Co-
misiei Europene responsabil pen-
tru locuri de muncã, creºtere
economicã, competitivitate ºi in-
vestiþii, Jyrki Katainen, vor des-
chide lucrãrile Forumului. Comi-
sarii europeni Günther H. Oet-
tinger, Phil Hogan, Marianne
Thyssen, Karmenu Vella ºi Pier-
re Moscovici participã la dezba-
tere. “Forumul de coeziune con-
stituie o etapã esenþialã în pre-
gãtirea cadrului financiar post-

2020. El ne va permite sã ne tes-
tãm ideile în rândul actorilor
care pun în practicã politica de
coeziune pe teren. ªi va fi, de
asemenea, ocazia de a asculta
propunerile lor pentru modela-
rea unei politici de coeziune
care ºtie sã rãspundã provocã-

rilor rezultate din globalizare ºi
din nevoia de a construi econo-
mii robuste ºi rezistente. Mã aº-
tept sã avem douã zile încãrca-
te de schimburi de opinii, care
vor alimenta procesul nostru de
reflecþie.”, a subliniat Corina
Creþu.

În perioada  2 mai - 14 iunie,-
 toþi cetãþenii Uniunii Europene au
putut participa la o vânãtoare de pro-
iecte în cadrul cãreia mii de com-
panii ºi alte investiþii finanþate cu bani
europeni îºi deschid uºile ºi îºi spun
povestea. Regulamentul concursu-
lui este foarte simplu, iar premiile
puse în joc constau în excursii în
doi, în capitalele europene.  Par-
cul naþional Bucegi, Palatul Patriar-
hiei din Bucureºti, Complexul mu-
zeal de ªtiinþe ale naturii din Con-
stanþa, Cetatea forticifatã Alba Ca-
rolina din Alba Iulia sau spaþiul pu-
blic recent renovat din centrul is-
toric al Timiºoarei sunt doar câte-
va dintre cele 44 de proiecte de pe
tot teritorul României care ºi-au des-
chis porþile ºi aºteaptã vânãtori po-
tenþiali de proiecte.

Astãzi se încheie ºi concursul
de blogging

Între primii 5 participanþi care
au rãspuns cel mai rapid la ulti-

“UE în regiunea mea”
ºi-a desemnat câºtigãtorul

Vânãtoarea de proiecte din cadrul
campaniei “UE în regiunea mea”,
#EUinmyregion s-a terminat. Câºtigã-
torul este Paolo din Italia, care a ofe-
rit primul rãspunsul corect la între-

barea finalã, la ora 20:06:22! El câºti-
gã astfel o excursie pentru douã per-
soane într-o capitalã europeanã pentru
a descoperi proiecte finanþate de UE
ºi multe altele...

ma întrebare (rãspuns corect:
121.000) se numãrã ºi un con-
curent din România, Pavel S.,
care a dat rãspunsul corect la ora
20:06:44.

Pe de altã parte,  concursul de
blogging este în derulare pânã as-
tãzi, iar cel de fotografie aºteap-
tã propuneri pânã în  27 august
2017. La concursul de blogging,
s-au înscris deja câþiva bloggeri
din România. Puteþi astfel sã ºi
votaþi blogul preferat aici, cum
ar fi cel al Irinei Bartolomeu sau
al Anei Georgescu. ªcolile de jur-
nalism sunt ºi ele invitate sã par-
ticipe la un concurs. Astfel, pânã
la sfârºitul lunii iunie, studenþii
pot transmite mici articole având
ca obiect proiecte co-finanþate
prin fonduri europene. Câºtigã-
torii vor fi invitaþi sã participe la -
Sãptãmâna europeanã a regiuni-
lor ºi oraºelor, care va avea loc
la Bruxelles, în perioada 8-11 oc-
tombrie 2017. 

Cu o contribuþie de 100 de
milioane de euro din Fondul
european pentru dezvoltare
regionalã (FEDR), “Iniþiativa
pentru IMM-uri” în România
utilizeazã fondurile politicii de
coeziune pentru instrumente
financiare care vor permite
mobilizarea a peste 540 de
milioane de euro, cu scopul de
a stimula dezvoltarea micilor
întreprinderi. “Sunt foarte
încântatã sã observ cã între-
prinderile româneºti profitã
din plin de potenþialul oferit
de Iniþiativa pentru IMM-uri.
Antreprenorii români sunt

3.700 de întreprinderi de tip start-up
porfitã de potenþialul oferit
de Iniþiativa pentru IMM-uri

Comisia Europeanã salutã noile acorduri semnate de Gru-
pul Bãncii Europene de Investiþii (BEI) cu douã bãnci din
România - Bancpost ºi Banca Transilvania - în cadrul pro-
gramului ”Iniþiativa pentru IMM-uri”. Acestea se adaugã

celor trei acorduri deja semnate în luna mai cu bãncile
Raiffeisen, Banca Comercialã Românã ºi ProCredit. Apro-
ximativ 3.700 de întreprinderi de tip start-up ºi IMM-uri

româneºti urmeazã sã beneficieze de aceste acorduri.

talentaþi, iar micile întreprin-
deri din România sunt compe-
titive, însã au adeseori nevoie
de un mic stimulent suplimen-
tar pentru a putea dezvolta
produse inovatoare, intra pe
noi pieþe sau crea noi locuri de
muncã în þarã. Este exact
scopul acestui program. Sper,
în acelaºi timp, cã România va
deveni un exemplu în toatã
Uniunea Europeanã ºi va
convinge alte state membre sã
adopte Iniþiativa pentru IMM-
uri”, a subliniat Comisarul
pentru politica regionalã, Cori-
na Creþu.
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În anul 1834, când Þãrile Ro-
mâne au început sã se dezvolte
din punct de vedere economic,
domnitorul Þãrii Româneºti, Ale-
xandru D. Ghica Vodã, a obþi-
nut de la otomani învoirea „de a
pune steag românesc corãbiilor
negustoreºti ºi oºtirii”. Un franc-
mason, Jean Alexandre Vail-
lant se pare cã a arborat pentru
prima datã Tricolorul, acesta fi-
ind adoptat, la 1848, la Revoluþia
de la 1848. De atunci, a devenit
un simbol, care a fost recunos-
cut de-a lungul veacurilor ºi la

Onor la „TOnor la „TOnor la „TOnor la „TOnor la „Tricolor”ricolor”ricolor”ricolor”ricolor”
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, a fost zi mare pentru naþiunea
românã: s-a celebrat Ziua „Drapelului
Naþional”. Steagul care ne duce în lume
are o istorie veche ºi a fost onorat, aºa
cum se cuvine, ºi ieri, la ,Craiova. Ziua

de 26 iunie a fost proclamatã „Ziua
Drapelului Naþional” prin Legea nr. 96/
20.05. 1998, fiind marcatã de cãtre
autoritãþile locale ºi de toate instituþiile
statului, aºa cum se cuvine.

care se raporteazã ºi cei de acum,
demnitari care au þinut sã-ºi adu-
cã omagiul. „Aduc mesajul mi-
nistrului Afacerilor Interne, Car-
men Daniela Dan, prin care adu-
gem un omagiu Drapelului nos-
tru . Vã urãm sã vã bucuraþi de
arborarea acestuia”, a precizat
Cristian ªovãilã, subprefect al
judeþului Dolj.

La rândul sãu,  Adrian Cos-
man, viceprimar al Craiovei, a
menþionat: „Suntem mândri de
acest Tricolor ºi ºtim cã are o is-
torie lungã, de la 1834, de aceea

trebuie sã-l onorãm”.

„Sãrbãtorim unul dintre
simbolurile care definesc

identitatea noastrã de neam”
De asemenea,  Ion Priotea-

sa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a þinut sã sublinieze fap-
tul cã tricolorul a fost reperul în
jurul cãruia românii au strâns rân-
durile. „Astãzi, sãrbãtorim unul
dintre simbolurile care definesc
identitatea noastrã de neam, dra-
pelul naþional, exprimându-ne
astfel ataºamentul pentru idealu-
rile pe care le-a reprezentat de-a
lungul timpului ºi respectul pen-
tru memoria tuturor celor care au
trãit, au luptat ºi au murit pentru
realizarea lor.

Adoptat prin primul decret al
Guvernului revoluþionar din Þara
Româneascã, în 1848, ºi eliberat
de sub umbra celor patru decenii
de comunism prin Decretul-lege
numãrul 2, în zileleRevoluþiei din
1989, steagul tricolor îºi împle-
teºte propria istorie cu perioada
celor mai importante episoade ale
destinului nostru, ca naþiune. S-
au împlinit 10 ani de când, alã-
turi de drapelul naþional, îl înãl-
þãm pe cel al Uniunii Europene,

10 ani de când tricolorul este ar-
borat, alãturi de steagurile celor-
lalte state membre, în inima Eu-
ropei. Este dovada cã aspiraþiile
care au însufleþit generaþiile ulti-
milor 170 de ani au fost înfãptui-
te, iar România ºi-a afirmat iden-

titatea comunitarã.
Cu prilejul Zilei Drapelului Na-

þional, sunt onorat sã adresez tu-
turor craiovenilor ºi doljenilor, în
numele meu ºi al întregului Con-
siliu Judeþean Dolj, alesele noas-
tre gânduri de preþuire ºi respect.“

Caniculã, ieri, la Craiova ºi în
Dolj. Pãrinþi , cadre didactice, prie-
teni au cãutat umbra, în aºteptarea
favoriþilor, cei care au susþinut pri-
ma probã scrisã la Bacalaureat. Unul
câte unul, candidaþii au ieºit din sãli
ºi, cu emoþiile aferente unui exa-
men, ºi-au spus propriile pãreri, dar
a reieºit cã nu au fost dificultãþi în
redactarea subiectelor, nivelul fiind
unul mediu, atât pentru „real” cât
ºi pentru „uman”. La Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti” am stat de
vorbã cu doi dintre tineri. „Mi s-a
pãrut destul de uºor ºi sper la o notã
peste 9,00. Am început cu bine ºi
nu mai am foarte multe emoþii ºi
vreau sã merg la Academia de Poli-
þie „Alexandru Ioan Cuza”. Sunt
convinsã cã va fi bine” -  Laura
Predoaica; „Am  avut, faþã de co-
lega mea, subiect de la „real” ºi cred
cã m-am descurcat. Dupã ceea ce
am fãcut, mã aºtept la o notã peste
9,00 ºi îmi doresc sã merg la Poli-
tehnicã, la Bucureºti” -  Ovidiu

Bacalaureatul la românã dã speranþe
Zi fierbinte, ºi la propriu ºi la figurat, cea

de ieri, 26 iunie: a fost prima zi a examene-
lor scrise la Bacalaureat – proba de Limba
ºi literatura românã. Peste 3.000 de de can-
didaþi la „Maturitate” au fost prezenþi în

sãlile de concurs, în cele 14 Centre de Exa-
minare din judeþul Dolj. Au fost înregistra-
te douã eliminãri ºi douã cazuri în care s-a
primit acceptul de prelungirea cu o orã a
timpului de examen, din cauze obiective.

Þacu. Câteva sute de metri mai în-
colo, la Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, aceeaºi efervescenþã. „Mi s-
a pãrut destul de uºor. Parcã prima
probã, cea de poezie, a fost special
aleasã pentru a fi accesibilã. Cred
cã voi obþine o notã între 8,00 –
9,00 ºi îmi doresc sã merg la „Au-
tomaticã”. De proba aceasta m-am
temut cel mai mult” -  Flavia Mi-
tre. „A fost uºor, cel puþin mie aºa
mi s-a pãrut ºi, ºi mai ºtiu cã dacã
înveþi nu poþi avea dificultãþi. Cred
cã voi trece cu bine ºi celelalte pro-
be ºi vreau sã urmez Facultatea de
Limbi strãine a Universitãþii din Cra-
iova” – Georgiana Radu. Sigur,
dupã un examen, copiii îºi expun
pãrerile ºi îºi doresc note cât mai
mari, dar rãmâne ºi evaluarea pro-
fesorilor. Am vorbit cu un cadru
didactic autorizat, prof.  Irina Cã-
pãþânã, de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, care ne-a precizat:
„Au fost subiecte de nivel mediu,
fãrã probleme majore. Ceea ce v-

au spus elevii, cã se aºteaptã la note
în jur de 9,00 este foarte adevãrat.
Sã dea Dumnezeu sã avem cât mai
multe rezultate mari”.

Doi eliminaþi,
peste 200 de absenþi
ºi douã cazuri speciale

Au fost culese impresii, s-au
evidenþiat emoþiile, dar vin, acum,
ºi datele statistice, care nu pot minþi,
acestea fiind fãcute cunoscute de
cãtre prof.  Monica Leontina

Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj ºi
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat: „Am avut, la prima
probã, 3.780 de candidaþi prezenþi,
212 absenþi, iar, pentru 356 de soli-
citanþi, s-a echivalat proba. Din pã-
cate, am avut doi eliminaþi, la Cãlã-
raºi ºi Calafat, unul pentru încer-
carea de copiere de pe fiþuici, celã-
lalt prin cãºti audio. Am avut ºi douã
cazuri speciale, unde s-a prelungit
termenul de susþinere a examenu-

lui: internat în Spitalul de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº”, respectiv,
tot din motive obiective, la Colegiul
Energetic. Mâine (n.r. - ieri) vom
avea ºi susþinerea, de cãtre 20 de
elevi, a probei în cazul învãþãmân-
tului biling – românã – spaniolã – ºi
francofon, Centrele de Examinare
fiind la Colegiul Naþional „Carol I”
ºi Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
iar miercuri, la proba specificã a
profilului, avem înscriºi peste 3.700
de candidaþi”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Meºteºuguri tradiþionale
la Casa Bãniei: iconãrit
ºi sculpturã în lemn

„Ateliere cãlãtoare în lumea jocu-
lui ºi cunoaºterii în cadrul cãrora vom
colinda cu gândul, sufletul ºi mâinile
creatoare ale celor mici, pe firul vor-
bei ºi creaþiei pornind de la bunii ºi
strãbunii noºtri, poposind la poveºti
despre facerea lumii ºi ajungând pânã
la cunoaºterea cerului de pe Troiþele
româneºti” propun reprezentanþii
Secþiei de Etnografie a Muzeului Ol-
teniei (Casa Bãniei).

Atelierele de meºteºuguri tradiþi-
onale ºi îndeletniciri meºteºugãreºti,
organizate în spaþiul interactiv din
strada „Matei Basarab” nr. 16, se
adreseazã în special publicului tânãr,
în condiþiile în care instituþia muzealã
are ca obiectiv asigurarea unei edu-

Astãzi, în intervalele orare
9.30-11.30 ºi 13.00-16.00,

Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei organizeazã
interviul de preselecþie pentru

programul de voluntariat „I
like the museum”. „Programul
este conceput exclusiv pentru
cei pasionaþi de naturã, copii,

creaþii hand made ºi se va
derula în douã etape – din

iulie pânã în septembrie ºi din
septembrie pânã în decembrie.
El aduce voluntarilor beneficii
diverse, precum gratuitate pe
întreaga perioadã a stagiului

la intrarea în Muzeul Olteniei
ºi participarea directã la
evenimente”, precizeazã

reprezentanþii instituþiei.
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E vremea vacanþei de varã ºi, prin urmare, a
atelierelor creativ-educative la Muzeul Olte-
niei! Pe parcursul lunilor iulie ºi august, cele
trei secþii ale instituþiei – de Etnografie, Isto-
rie-Arheologie ºi ªtiinþele Naturii – sunt pri-
mitoare pentru craiovenii de toate vârstele care
vor sã-ºi petreacã timpul într-un mod plãcut ºi
util. Meºteºuguri tradiþionale ºi îndeletniciri
meºteºugãreºti, arheologie ºi modelaj în lut,
confecþionare de bijuterii, decoupage (tehnica
ºerveþelului), paper weaving (împletiturã din
hârtie) string art (arta firului de aþã) sunt nu-
mai câteva dintre atelierele interactive gratui-
te care se vor desfãºura în aceastã perioadã.

În plus, Muzeul Olteniei propune ateliere

în cadrul proiectului cultural-educativ „Cara-
vana culturalã – Muzeul în cãlãtorie”, adresate
persoanelor cu deficienþe/dizabilitãþi, dar ºi
grupurilor vulnerabile, precum copii cu pãrinþi
plecaþi la muncã în strãinãtate sau persoane din
cãminele de bãtrâni. De asemenea, în douã eta-
pe – din iulie pânã în septembrie ºi din sep-
tembrie pânã în decembrie – se va derula pro-
gramul de voluntariat „I like the museum”.

„Citeºte cu atenþie despre atelierele noas-
tre, sunã la numãrul de telefon dedicat activitã-
þii creative pe care o preferi ºi în cadrul cãruia
alegi sã te joci/echipezi de vacanþã, înscrie-te ºi
vara este asiguratã cu multã distracþie!”, este
invitaþia reprezentanþilor Muzeului Olteniei.

caþii permanente pe segmentul cu-
noaºterii ºi recuperãrii tradiþiilor, cre-
aþiei populare, inspirate din meºte-
ºugurile tradiþionale din zona Olte-
niei. Astfel, preºcolari, ºcolari ºi li-
ceeni pot participa la ateliere de pic-
turã pe lemn / iconãrit (10-16 ani) –
sâmbãta, orele 11.00-13.00, îndru-
mãtor: artistul plastic Doru Drago-
mir; iconãrit ºi picturã pe sticlã (9-
16 ani) – joia, orele 10.00-12.00, în-
drumãtor: prof. Cãtãlin Ostroveanu;
bijuterii handmade (7-14 ani) – mier-
curea, orele 10.00-11.30 ºi 15.00-
16.30, îndrumãtor: prof. Costinela
Iacob; sculpturã în lemn (8-16 ani)
– marþea, orele 9.00-11.00, 14.00-
16.00, îndrumãtor: prof. Ionuþ Sma-
randache. Cei interesaþi se pot în-
scrie sau pot solicita detalii suplimen-
tare la numãrul de telefon
0351.444.030.

„Prietenii Istoriei” iau lecþii
de arheologie ºi modelaj în lut

În perioada 3-28 iulie, Secþia de
Istorie-Arheologie va organiza sãp-
tãmânal, în cadrul proiectului cultu-
ral educativ „Prietenii Istoriei”, trei
module cu tematicã diferitã. Aces-
tea se adreseazã copiilor cu vârsta
cuprinsã între 4-12 ani, iar înscrie-
rile au loc pânã vineri, 30 iunie, în
limita locurilor disponibile (grupe pe
vârste apropiate, a câte 20 de copii).

Unul este atelierul creativ„Micul
arheolog”, care se va derula în fie-
care zi de marþi, începând cu ora
9.30, ºi va avea ca tematicã principa-
lã arheologia. „Micuþii se vor putea
familiariza cu tehnicile ce aduc la viaþã
obiectele ºi comorile civilizaþiilor din
trecut, vor învãþa sã identifice un sit
arheologic, sã traseze o secþiune ar-
heologicã, sã foloseascã instrumen-
tele specifice unui ºantier arheologic
(ºpaclu, ruletã, perie, busolã), sã cu-
reþe ºi sã clasifice obiectele descope-
rite, sã deseneze ºi sã reconstituie un
vas ceramic, sã creioneze picturi ru-
pestre etc. La finalul atelierelor, parti-
cipanþii vor deveni arheologi onori-
fici ai Muzeului Olteniei”, precizeazã
muzeografii Valentina Popescu ºi Iri-
na Popescu, coordonatori metodo-
logici ai atelierelor.

ªi celãlalt modul, „Mânuþe pri-
cepute”, se va desfãºura tot sub
coordonarea lor – în fiecare zi de
joi, începând cu ora 9.30, tehnicile
folosite fiind modelajul în lut ºi pic-
tura ceramic. Cel de-al treilea ate-
lier, de creaþie de bijuterii, va avea
loc în fiecare zi de vineri, începând

cu ora 9.30, sub coordonarea mu-
zeografului Adina Gherban. Înscrie-
rile se fac zilnic, între orele 9.00-
16.00, la numãrul de telefon
0251.41.77.56 ºi la sediul Secþiei de
Istorie-Arheologie, din strada „Ma-
dona Dudu” nr. 14.

Se redeschide ªcoala de Varã
„Bios Art în vacanþã”

Secþia de ªtiinþele Naturii redes-
chide ªcoala de Varã „Bios Art în
vacanþã”, cu patru ateliere creative
în cadrul cãrora vor fi abordate ur-
mãtoarele tehnici: modelaj ºi colo-
rat lut (4 iulie – 1 august) – se va
derula sãptãmânal, marþea, în inter-
valul orar 9.00-10.30; decoupage /
tehnica ºerveþelului ºi paper weaving
/ împletiturã din hârtie (6 iulie – 3
august) – joia, în intervalul orar 9.00-
10.30; string art / arta firului de aþã
(8 – 29 august) – marþea, în inter-
valul orar 9.00-10.30; „Paleta de

culori a Naturii – picturã ºi colaj”
(realizat în colaborare cu Muzeul de
Artã Craiova, prin muzeograf Rusa-
lia Crãciunoiu, în perioada 10 – 31
august) – se va desfãºura sãptãmâ-
nal, joia, în intervalul orar 9.00-10.30.

La fiecare atelier vor fi prezenþi
specialiºti ai Secþiei de ªtiinþele Natu-
rii (dr. Aurelian Popescu, dr. Mirela
Ridiche, dr. Olivia Cioboiu, dr. Goga
Claudia drd. Lila Gima), cu materiale
multimedia despre mediul înconjurã-
tor (fosile, plante ºi animale). Invitaþi
speciali vor fi Emilia Criveanu – con-
silier dezvoltare personalã, specialist
relaþii pãrinþi-copii, ºi muzeograf Lo-
redana Durãu, din cadrul Secþiei de
Etnografie. Înscrierile la ateliere se re-
alizeazã pânã pe data de 1 iulie, în li-
mita locurilor disponibile (20 pentru
fiecare atelier), la numãrul de telefon
0251/411.906 ori pe adresele de email
muzeulolteniei@yahoo.com sau lila-
gima@yahoo.com.

Pe lângã atelierele estivale, Muzeul Olteniei
deruleazã ºi proiectul cultural-educativ „Cara-
vana culturalã – Muzeul în cãlãtorie”, în
cadrul cãruia propune noi metode educaþionale
ºi creative, non-formale, pentru persoanele cu
deficienþe/dizabilitãþi, dar ºi grupuri vulnerabile:
copii cu pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate,
persoane aflate în recluziune socialã, vârstnici
instituþionalizaþi în cãminele de bãtrâni, romi,
persoane aflate în regim de detenþie etc.).

„Se doreºte ca, într-o formulã de exprimare
culturalã complexã, naratã muzeologic prin
intermediul artefactelor, dar ºi alþi adjuvanþi
contextualizanþi, atelierele creative propuse prin
acest proiect sã contribuie la remodelarea,
dezvoltarea unor afecte pozitive la nivelul
beneficiarilor prin activitãþi cultural-creative
(reintegrare socialã, pozitivitate, încredere,
auto-estimare, valorizare în comunitate, toleran-
þã faþã de diferenþe, distracþie etc.)”, se preci-

zeazã într-un comunicat de presã al instituþiei.
Grupurile doritoare vor fi antrenate în

dobândirea de cunoºtinþe elementare de etno-
grafie, istorie-arheologie, ºtiinþele naturii, prin
activitãþi creative ludice ºi metode adaptate
gradului lor de deficienþã/excluziune socialã
(modelare lut, picturã, colaj, cromaticã,
activitãþi handmade etc.). Între temele propuse:
„De vorbã cu bunii ºi strãbunii” (bijuterii
handmade / podoabe þãrãneºti/tradiþionale),
„Joaca de-a timpul” (atelier de fabricat pãpuºi
ºi mãºti þãrãneºti), „Pierdut în tradiþii!”
(ateliere de cusãturi, broderii ºi simboluri din
lumea satului de altãdatã), „Þara Strãmoºilor
– Dacii ºi romanii”, „Sub semnul Lupului
Dacic!” (ateliere de picturã / modelaj în lut),
„Reconstituiri de blazoane! Heraldica ºi
simboluri” (atelier picturã pânza). Detalii
suplimentare ºi înscrieri – la numãrul de
telefon 0769.05.79.83.
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Au fost afiºate rezultatele preliminare obþinute de absol-
venþii clasei a VIII-a, la examenul de Evaluare Naþionalã.
Conform acestora, procentajul de promovabilitate în jude-
þul Dolj este aproape la fel cu cel din anul precedent. „Avem
69,97% , dar mi-aº fi dorit mai mult. Avem 11 note maxi-
me, cele mai multe – cinci – venind de la ªcoala Gimnazia-

Aproape 70%, procentajul de promovabilitate
la Evaluarea Naþionalã

Începând de astãzi, pânã pe data de 30 iunie, între orele
10.00 – 14.00, la Galeriile „Cromatic” ale Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþiona-
le Dolj este deschis Clubul de picturã. Elevi din clasele pri-
mare ºi de la gimnaziu se vor bucura, în cadrul acestuia, de
câteva zile de vacanþã plinã de forme, simboluri ºi culori,
având posibilitatea ca, sub îndrumarea prof. Dorina Sma-
randache – cadru didactic la ªcolile Gimnaziale „Ion Crean-
gã”, „Sf. Dumitru” ºi „Decebal”, sã picteze peisaje ºi icoane
ºi sã realizeze cutii decorative.

Proiectul – a cãrui inaugurare are loc astãzi, ora 10.00 –
„susþine pasiunea copiilor pentru artã ºi îi poartã spre medii
culturale cu standarde înalte, care îi motiveazã altfel decât
calificativele ºi notele din sistemul de învãþãmânt”, menþio-
neazã organizatorii. Aceste activitãþi creative vin la mai puþin
de o lunã dupã „Micul artist”, proiect coordonat de prof.
Dorina Smarandache, prin intermediul cãruia a adus în dar
„Tradiþie ºi culoare” în Galeriile „Cromatic”.

MAGDA BRATU

lã „Traian” din Craiova. Cîte una vin de la ªcoala Gimna-
zialã „Nicolae Romanescu” din Craiova, ªcoala Gimnazia-
lã „Mircea Eliade” din Craiova, Colegiul Naþional „Carol
I”, ªcoala Gimnazialã din Celaru ºi douã de la ªcoala Gim-
nazialã din Filiaºi. Avem ºapte unitãþi cu procentaj maxim –
Bulzeºti, Seaca de Pãdure, Bucovãþ, Predeºti, Gherceºti,
Gogoºu, Sãlcuþa, dar ºi cu 0% - ªcoala Gimnazialã „An-
ton Pann” din Craiova, ªcoala Gimnazialã din comuna Ca-
tane, ªcoala Gimnazialã Specialã din Craiova (Penitenciar)”,
a precizat prof.  Monica Leontina Sunã, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. În Craiova, cel
mai mare procentaj îl deþine ªcoala Gimnazialã „Traian”,
cu un singur nepromovat din cei 101, pe locul al doilea
fiind ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade”, iar ultimul loc pe
podium i-a revenit Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”. Colegiile Naþionale „Buzeºti”, „Carol I” ºi „Elena
Cuza” au obþinut 98%, respectiv 94% ºi 93%.

CRISTI PÃTRU

La Galeriile „Cromatic”
se deschide Clubul de picturã

În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, limba
englezã, cursurile de public spea-
king ºi atelierul de teatru, sunt
doar câteva dintre programelepe
care le oferã biblioteca pentru
aceastãediþie. Fãrã excepþie, toa-
te cursurile ºi atelierele progra-
mului vor fi desfãºurate de vo-
luntarii bibliotecii.

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ulti-
mele detalii ale programului. Într-
un cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spa-
niolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasio-
naþi de dans sã se înscrie la cur-
surile ºi atelierele noastre. Vom re-
lua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem con-
vinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toa-
te cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petre-
ce un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectu-
lui „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele I-
VIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ate-
liere: englezã, spaniolã, dans, jur-
nalism, hand made, origami, pu-
blic speaking ºi teatru.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pen-
tru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacan-
þã”.  Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia

Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Premierul Theresa May a
ajuns ieri la un acord cu liderul
Partidului Democratic Unionist
(DUP) din Irlanda de Nord pen-
tru obþinerea majoritãþii în cadrul
Parlamentului britanic de cãtre
Partidul Conservator. Guvernul
Marii Britanii a cãzut de acord
sã creascã bugetul cu un mili-
ard de lire în urmãtorii doi ani
ca parte a acordului de a susþine
provincia celui mai mare partid
protestant, DUP. Theresa May
a anunþat în aprilie un plan de
convocare a alegerilor parlamen-
tare anticipate, argumentând,
dupã o serie de critici intense,
cã este necesar un guvern pu-
ternic pe fondul incertitudinii
generate de ieºirea Marii Britanii

Preºedintele Iranului

condamnã “asedierea

Qatarului” de cãtre

unele state arabe

Hassan Rouhani, preºedintele
Iranului, a declarat cã “asediul
Qatarului este inacceptabil” ºi a
promis cã Teheranul va sprijini

Guvernul de la Doha în contextul
crizei din zona Golfului Persic,
informeazã Administraþia preziden-
þialã iranianã. Rouhani a purtat
duminicã o discuþie telefonicã cu
ªeicul Tamim Bin Hamad Al

Thani, ºeful statului Qatar.
“Spaþiul aerian, maritim ºi terito-
riul Iranului vor fi mereu deschise
Qatarului ca (…) o naþiune
prietenã” a declarat preºedintele,
care l-a asigurat pe Al Thani cã

relaþiile de cooperare între cele
douã state vor continua. Preºedin-
tele iranian a mai declarat cã
“presiunile, ameninþãrile ºi
sancþiunile nu reprezintã metode
de soluþionare a diferendurilor”.

Arabia Sauditã, Emiratele Arabe
Unite, Egipt ºi Bahrain, care
boicoteazã Qatarul pentru presupu-
sa susþinere a terorismului, au
formulat o serie de 13 solicitãri
adresate Guvernului de la Doha,

cerând inclusiv închiderea unei
baze militare turce din þarã, opri-
rea televiziunii Al Jazeera, sistarea
legãturilor cu Iranul ºi predarea
tuturor teroriºtilor. Qatarul are la
dispoziþie un termen de zece zile

pentru a lua mãsurile cerute de
cele patru state, însã autoritãþile de
la Doha au declarat cã cererile
formulate de cele patru þãri arabe
nu sunt rezonabile ºi reprezintã o
încãlcare a suveranitãþii naþionale

a Qatarului.

Emmanuel Macron:

Franþa nu va recunoaºte

anexarea regiunii

ucrainene Crimeea

de cãtre Rusia

Franþa nu va recunoaºte anexa-
rea regiunii ucrainene Crimeea
de cãtre Rusia, a afirmat preºe-

dintele francez, Emmanuel
Macron, în timpul unei conferin-
þe de presã organizate alãturi de
omologul sãu ucrainean, Petro
Poroºenko. “Franþa nu va recu-
noaºte anexarea Crimeei de cãtre

Rusia”, a declarat Emmanuel
Macron. “Franþa este ataºatã
suveranitãþii Ucrainei în frontie-
rele recunoscute”, a adãugat
preºedintele francez. Rusia a
anexat regiunea ucraineanã
Crimeea în anul 2014, o manevrã

criticatã dur de Occident.

Franþa va interzice acordarea de noi li-
cenþe pentru explorãrile de petrol ºi gaze,
parte din tranziþia þãrii spre energia regene-
rabilã, prietenoasã cu mediul, doritã de gu-
vernul Macron. Nicolas Hulot, ministrul
Mediului, spune cã legea va fi promulgatã
în toamnã. “Nu vor mai exista noi licenþe
pentru explorãri de hidrocarburi”, a decla-
rat Hulot pentru BFMTV, noteazã The In-
dependent.  Ministrul, cunos-
cut în Franþa pentru activismul
sãu în ceea ce priveºte mediul,
a propus creºterea taxelor pe
diesel, dar ºi luarea deciziilor
cu rapiditate pentru a rezolva
uriaºa problemã a poluãrii.
Emmanuel Macron s-a opus
explorãrii gazelor ºi a vorbit
despre interdicþia de a explora
în teritoriile Guineei franceze,
în timpul campaniei electora-
le. Însã Hulot a fost printre cei
care l-au avertizat cã orice in-
terdicþie va atrage procese din
partea companiilor de energie,
recomandând ca schimbarea
sã fie impusã gradual.  75%
din ceea ce înseamnã electri-
citate în Franþa provine în
acest moment de la centralele

Mai mulþi poliþiºti au fost rãniþi în
timpul protestelor organizate dupã ce
un tânãr a murit bãtut, se pare, de
agenþii de poliþie. Manifestanþii au
aruncat cu cãrãmizi ºi au aprins focuri
în apropierea unei secþii de poliþie din
Londra, protestând în legãturã cu cazul
unui bãrbat care a decedat dupã ce ar fi
fost bãtut de agenþii de poliþie. Potrivit
protestatarilor, Edir Frederico Da
Costa, în vârstã de 25 de ani, ar fi
decedat dupã ce a fost “bãtut cu
brutalitate” de poliþiºtii care l-au oprit în
trafic pentru control. Autoritãþile au
deschis o anchetã pentru a stabili dacã
tânãrul a fost brutalizat de poliþie. Da
Costa a decedat pe data de 21 iunie, la
ºase zile dupã ce a fost oprit în trafic
în zona de est a Londrei. Patru persoa-
ne au fost reþinute în urma incidentelor
violente din timpul protestelor.

Theresa May a ajuns la un acordTheresa May a ajuns la un acordTheresa May a ajuns la un acordTheresa May a ajuns la un acordTheresa May a ajuns la un acord
cu Partidul Democratic Unionist (DUP)cu Partidul Democratic Unionist (DUP)cu Partidul Democratic Unionist (DUP)cu Partidul Democratic Unionist (DUP)cu Partidul Democratic Unionist (DUP)

pentru obþinerea majoritãþii în Parlamentpentru obþinerea majoritãþii în Parlamentpentru obþinerea majoritãþii în Parlamentpentru obþinerea majoritãþii în Parlamentpentru obþinerea majoritãþii în Parlament
din Uniunea Europeanã. În urma
alegerilor, Partidul Conservator,
al Theresei May, a rãmas for-
maþiunea cu cel mai mare nu-
mãr de reprezentanþi în Camera
Comunelor, dar s-a situat sub
majoritatea de 326 de locuri ne-
cesarã pentru formarea guver-
nului. Dupã o întrevedere cu re-
gina Elizabeth a II-a, ce a avut
loc în urma rezultatelor scruti-
nului parlamentar, May a afirmat
cã va forma un guvern ce va
conferi stabilitate ºi a reafirmat
angajamentul sãu pentru ieºirea
Marii Britanii din UE. Partidul
Democratic Unionist a anunþat
anterior cã va forma guvernul cu
Theresa May, fãrã a fi nevoie de
o coaliþie formalã.

Franþa va interzice explorãrile de petrol ºi gaze
nucleare, cu o industrie ce angajeazã în jur
de 200.000 de oameni ºi este condusã de
EDF. O lege datã în 2016, potrivit cãreia se
va reduce proporþia pe acest tip de energie
cu 50% pânã în 2025, a creat controverse
în þarã, legate în primul rând de pierderea
joburilor ºi închiderea a 20 de reactoare.
Macron ºi-a reînnoit angajamentul luna tre-
cutã, dar a evitat sã vorbeascã despre þinte

concrete, în cel mai ambiþios proiect de a
face Franþa sã funcþioneze doar pe energie
regenerabilã. Preºedintele are de asemenea
în plan un program de renovare a caselor
francezilor pentru a reduce consumul de
energie ºi pentru a tãia emisiile de dioxid de
carbon, dar ºi pentru a crea joburi. Macron
si Hulot au discutat aceste planuri legtate
de energia regenerabilã ºi încãlzirea globalã

ºi cu actorul Arnold Schwarzeneg-
ger, fost guvernator al Californiei,
aflat în vizitã în Franþa. Schwarze-
negger s-a declarat onorat sã dis-
cute cu Macron ºi cu Hulot  despre
cum  “cum putem lucra împreunã
pentru un viitor curat ºi prietenos
din punct de vedere ecologic”. Ar-
nold ºi Huot s-au fotografiat ºi cu
un tricou pe care scria “Make Our
Planet Great Again”. Apoi actorul
din Terminator s-a filmat alãturi de
preºedintele francez, pentru a trans-
mite un mesaj important. Starul ºi-
a anunþat public dezacordul cu Do-
nald Trump în ceea ce priveºte în-
cãlzirea globalã ºi decizia ca SUA
sã iasã din acordul climatic de la
Paris.  Franþa s-a aflat printre þãrile
care au critcat aspru deciza lui
Trump.

Incidente violente la Londra
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Anunþul tãu!
Vând douã chioºcuri

de presã.
Telefon: 0251/412.457.

S.C. MULTISERV SRL, Cui:
21333237 anunþã pierderea cer-
tificat constatator nr.11646/
2.03.2017. Se declarã nul.

PLATINUM INVESTMENT
PARTNERS CRAIOVA SRL,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii Raportului privind im-
pactul asupra mediului pentru
proiectul „Construire locuinþe
colective P+9E, amenajãri incin-
tã ºi împrejmuire teren”. Tipul
deciziei posibile luate de APM
Dolj poate fi emiterea sau res-
pingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la
sediul  APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr.1, judeþul Dolj ºi al sediul S.C.
PLATINUM INVESTMENT PAR-
TNERS CRAIOVA SRL,oraºul Fi-
liaºi, str. Tudor Vladimirescu, nr.
59A, în zilele de luni- joi între ore-
le 8.00-16.00 ºi vineri între orele
8.00-14.00. Documentul menþi-
onat este disponibil ºi la urmã-
toarea adresã de internet http//
apmdj.anpm.ro. Dezbaterea pu-
blicã a raportului privind impac-
tul asupra mediului va avea loc
la sediul APM Dolj în data de
18.07.2017 începând cu ora
13.00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii /
opinii/ observaþii privind docu-
mentele menþionate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
judeþul Dolj, fax: 0351/ 407.378,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro,
pânã la data de 17.07.2017.

Anunþul tãu!
COMUNA Ciupercenii Noi.

Anunþ prealabil privind afiºa-
rea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unita-
tea administrativ-teritorialã
Ciupercenii Noi, din judeþul
Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastru-
lui pentru sectoarele cadastra-
le nr.2 ºi 3 începând cu data
de 03.07.2017, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul Comu-
nei Ciupercenii Noi, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr.7/1996, republi-
catã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment în Craiova, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Angajez persoane
cu experienþã în do-
meniul restaurãrii pic-
turilor murale (pictu-
ra din biserici). Tele-
fon: 0744/396.762.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

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

VÂNZÃRI
Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) “Olte-
nia” al judeþului Dolj
vinde câine de ser-
viciu, ciobãnesc
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 ca-
mere parter, zonã
ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon:
0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de
Craiova, fiind zonã
metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti 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 teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
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     Primãria comunei Mîrºani, judeþul Dolj cu sediul în co-
muna Mîrºani, str. Principalã nr. 241, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei publice de execuþie  vacanta de inspector
grad profesional principal clasa I în cadrul compartimentului
agricol.  Concursul va avea loc la sediul Primãriei comunei
Mîrºani, judeþul Dolj, în data de 04.08.2017 ora 9:30 proba
scrisã, iar în data de 07.08.2017 ora 10,00, proba de interviu

    Dosarele de înscriere se pot depune la Primãria comunei
Mîrºani, judeþul Dolj  în termen de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial al României – partea a III-a conform art.
72 alin(1) din HG 611/2008.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din HG 611/2008
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

   Condiþii de participare:

I. inspector  grad profesional principal clasa I în cadrul com-
partimentului agricol.

- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici (r2) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

       - studii superioare agricole, horticole, zootehnice sau ca-
dastru  de lungã duratã  absolvite cu diplomã de licenþã

       -  vechime în specialitatea studiilor conf. art. 57 alin (5) lit
,,c,, din Legea 188/1999

         r2 – minim 5 ani
     - Cunoºtinþe operare pe calculator
  Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:

0251/336106.

Comunicat de presã

Marþi, 27.06.2017, începând cu ora 15.30, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” vã invitã sã luaþi parte la lansarea volumului Regele demonilor, autor Marian Filip.

Invitaþi la acest eveniment vor fi: prof.dr. Mihaela Rãdulescu, lingvist ºi critic literar,
Gabriela-Georgeta Ciucã, scriitor, Augustin Jianu, scriitor, Mircea Suchici, compozitor, di-
rijor ºi violoncelist, Cornel Popescu, artist al cavalulu ºi interpret de cântece vechi ºi Daniela
Tiger, scriitor ºi moderator al evenimentului.

Evenimentul se va desfãºura în Sala “Dinu C. Giurescu”.

Alexandru Ionicescu
Purtãtor de cuvânt,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate uti l i tãþi le,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

Vând teren intra-
vilan Câcea 6030
mp, deschidere
30 m la asfalt, uti-
litãþi, cadastru.
Preþ negociabil.
Telefon: 0767/
263.391.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nume-
re noi, carte identitate
pentru piese Târgoviº-
te. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip ar-
matã C. I. Telefon: 0722/
555.880 dupã ora
15.00; 0736/728.876
ora 7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu în-
cãlzire apã, maºinã
de cusut Ileana. Te-
lefon: 0351/ 464.563.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 27 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:

VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurante-
lor, televizor color. Te-
lefon: 0351/422.179.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, apa-
rat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF - 2,6 nou -
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabi-
lã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.

Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor ca-
fea – 80 lei,cadru bi-
cicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucra-
te manual, cu argint
la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Pase scurte, pase lungi

Antrenorul Gigi Mulþescu, 65 de ani, s-
a despãrþit în deplinã tãcere, ceea ce s-ar
traduce prin „acordul pãrþilor”,  de CSU
Craiova, la sfârºitul campionatului. Dupã
numai un an pe banca tehnicã. Lãsând
echipa calificatã pentru Europa League,
ceea ce nu e puþin lucru. Deºi s-a poziþio-
nat pe locul 5 (31 p.) în clasamentul Play-
off (2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri), se
poate vorbi avantajos de strãdania depu-
sã. Nu putem scoate din discuþie, ca cir-
cumstanþã atenuantã, a rezultatelor obþi-
nute, faptul cã echipa Craiovei a fost ne-
voitã, în absenþa unui stadion propriu, sã
evolueze, în prima parte a campionatului
pe „Extensiv” (12 meciuri, 10 victorii, 2
remize), apoi la Drobeta Turnu Severin,
ºi chiar la... Piteºti. În câteva situaþii, de-
a dreptul nu bizare, cât fãrã precedent, nu
s-a ºtiut cu exactitate unde se disputã
meciul urmãtor de campionat, pânã în ul-

Mircea Canþãr

Naþionala de baschet feminin a Spa-
niei este noua campioanã europeanã,
dupã ce a învins cu 71-55 (21-18, 18-
12, 17-10, 15-15) selecþionata Franþei,
la Praga, în finala Eurobasket Women
2017. Reprezentativa Spaniei, vicecam-

timul moment, pe „Municipalul” din Dro-
beta Turnu Severin evoluând ºi ex-divi-
zionara A, Pandurii Târgu-Jiu. Aºa ceva...
mai rar. Cu destul tact ºi rãbdare imensã,
reprimându-ºi toate ofuscãrile, chiar ºi în
faþa presei, Gigi Mulþescu a dus corabia
la þãrm. Dacã nu a fost urmãrit, în perma-
nenþã, de inspiraþie în alcãtuirea echipei,
nici nu a avut la dispoziþie, ceea ce îºi
dorea, pentru a putea fi sigur de reuºita
infuziei cu tineri altminteri talentaþi (Mar-
covici, 15 ani, Screciu, 16 ani, Bîrzan, 17
ani ºi lângã aceºtia Vlad, Vlãdoiu, Petre,
Manea, Burlacu) pe care a fãcut-o cu un
curaj lãudabil. Decepþionat de atitudinea
lui Nuno Rocha, Madson ºi Acka, s-a vã-
zut nevoit sã renunþe la ei. Având ca ob-
iectiv, în faþa conducerii clubului, aºa cum
a mãrturisit, într-un interviu pentru Gaze-
ta Sporturilor, calificarea echipei în Play-
off, Gigi Mulþescu ºi-a onorat fãgãduinþa.

Sã-i spunem aºa. Trece însã uºor, în in-
terviul menþionat, peste necalificarea în
finala Cupei României, Craiova fiind
„scoasã”, în semifinale, de FC Voluntari,
venitã din Play-out, o echipã modestã, în-
vinsã în campionatul regulat, pe care ºi la
miezul nopþii, cu jucãtorii sculaþi din somn,
trebuia sã o învingã. Cum sfârºitul încu-
nuneazã opera, dezamãgirea asta nu are
nevoie de comentarii. Suporterii fideli ai
Craiovei, care nu au ezitat sã se deplaseze
sistematic, pentru susþinerea echipei lor,
la Drobeta Turnu Severin, meritau indis-
cutabil mai mult, ºi când spunem asta ne
referim la sacrificiul jucãtorilor, care rã-
mâne discutabil. Deºi fotbalul, cum spu-
nea regretatul Valentin Stãnescu („nea Ti-
nel”), inegalabil ca mucalit, „e o jigodie”.
Una peste alta, Gigi Mulþescu a fãcut trea-
bã bunã. L-a revigorat pe Bãluþã, convo-
cat la echipa reprezentativã. Nu l-a deter-

minat însã, suficient pe Andrei Ivan, ma-
rea promisiune a Craiovei. Are ochi de
antrenor, are metodã, stãpâneºte vestia-
rul, ºtie tot despre tainele bunei pregãtiri a
jocului ºi stimuleazã fotbalul ofensiv. Nu
e statornic ca antrenor, dovadã cele 27 de
echipe, pe la care a trecut de când a intrat
în... meserie. Ceea ce înseamnã cã orice
proiect al sãu nu e decât pe termen scurt.
Paradoxal, cel mai de temut adversar al
sãu ºi al Craiovei, au fost arbitrii, cum ºi
menþioneazã. Succesorul sãu, italianul
Devis Mangia, fost selecþioner la U21 Ita-
lia, cu care a ajuns în finala Euro 2013
pentru tineret, poate continua, cu credita-
rea tinerilor, mai ales a celor din zonã. Fi-
indcã doar spiritul oltenesc - inimitabil -,
inoculat echipei, poate readuce, din nou,
suporterii în tribune. E o nãdejde. Cum e
ºi cea legatã de inaugurarea, cât mai grab-
nicã, a stadionului.

Dueluri de foc în semifinalele
Campionatul European de fotbal U-
21, programate, astãzi, în Polonia.
Anglia - Germania (ora 19:00, la
Tychy) ºi Spania - Italia (ora 22:00,
la Cracovia) sunt cele douã me-
ciuri de galã ce vor stabili finalis-
tele CE U-21 ediþia 2017. Italia ºi
Germania s-au calificat împreunã
în semifinale, dupã ce ”azzurri” au
câºtigat meciul direct cu 1-0 ºi, în
acelaºi timp, ºi grupa C, iar Dane-
marca, echipã deja eliminatã îna-
intea ultimei etape din prima fazã a
turneului, s-a impus cu 4-2, în faþa
Cehiei. Astfel, Italia a câºtigat gru-
pa ºi joacã în semifinale contra
Spaniei, în timp ce Germania a
devansat-o pe Slovacia în clasa-
mentul echipelor de pe locul se-
cund ºi se va duela cu Anglia pen-
tru un loc în finalã. Spania s-a ca-
lificat cu clasã în semifinale, reu-

Semifinale de vis la Campionatul European de fotbal U-21
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ºind trei victorii în tot atâtea me-
ciuri. Selecþionata de tineret iberi-
cã a învins Macedonia (5-0),
Portugalia (3-1) ºi Serbia (1-0).  Cu
douã victorii – cu Slovacia (2-1)
ºi Polonia (3-0) – ºi o remizã cu
Suedia (0-0), Anglia a trecut de
faza grupelor pentru prima datã
începând din 2009. Finala se va
disputa vineri, 30 iunie, la Craco-
via, începând cu ora 21.45.

În semifinalele Europeanului din
Polonia sunt prezenþi mulþi jucã-
tori importanþi, care au debutat deja
pentru primele reprezentative ale
þãrilor lor sau care s-au fãcut re-
marcaþi la echipele de club. Anglia
îi are în lot, printre alþii, pe Jordan
Pickford (Sunderland), Calum
Chambers (Arsenal), James Ward-
Prowse (Southampton), Nathan
Redmond (Southampton), Rob
Holding (Arsenal). Printre cei mai

buni jucãtori din echipa Germaniei
se numãrã Yannick Gerhardt (Wol-
fsburg), Jonathan Tah (Leverku-
sen), Max Meyer (Schalke), Mah-
moud Dahoud (Dortmund), Serge
Gnabry (Bayern), Max Philipp
(Dortmund). Spania: Hector Bel-
lerin (Arsenal), Jose Luis Gaya
(Valencia), Jesus Vallejo (Frank-
furt), Gerard Deulofeu (Milan),
Saul Niguez (Atletico), Borja Ma-
yoral (Wolfsburg), Denis Suarez
(Barcelona), Marco Asensio (Real
Madrid), Mikel Merino (Borussia
Dortmund), Carlos Soler (Valen-
cia), Marcos Llorente (Alaves).
Italia: Gianluigi Donnarumma (Mi-
lan), Davide Calabria (Milan), Da-
niele Rugani (Juventus), Domeni-
co Berardi (Sassuolo), Federico
Bernardeschi (Fiorentina), Mattia
Caldara (Atalanta), Roberto Gagli-
ardini (Inter), Simone Scuffet

(Udinese), Federico Chiesa (Fio-
rentina), Manuel Locatelli (Milan).

Precedentele 20 de câºtigãtoa-
re ale Campionatului European
Under 21 sunt Iugoslavia (1978),
Uniunea Sovieticã (1980), Anglia
(1982 ºi 1984), Spania (1986),

Franþa (1988), Uniunea Sovieticã
(1990), Italia (1992, 1994 ºi 1996),
Spania (1998), Italia (2000), Ce-
hia (2002), Italia (2004), Olanda
(2006 ºi 2007), Germania (2009),
Spania (2011 ºi 2013) ºi Suedia
(2015).
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Sorana Cîrstea s-a calificat, ieri, fãrã pro-
bleme în turul al doilea de la Eastbourne.
Românca de 27 de ani, clasatã pe locul 62
în clasamentul WTA, a trecut cu 6-3, 6-2
de Katerina Siniakova, în mai puþin de o
orã ºi urmeazã sã o întâlneascã pe a cincea
favoritã a turneului din sudul Angliei, Jo-

hanna Konta. Turneul WTA de la Eastbour-
ne face parte din categoria Premier ºi este
ultimul din circuit înainte de Wimbledon.
La competiþia din sudul Angliei vor juca
nouã dintre primele zece jucãtoare ale lu-
mii, printre acestea numãrându-se ºi Simo-
na Halep ºi Angelique Kerber.

Astãzi, intrã în competiþie ºi Simona Ha-
lep (locul 2 WTA) care o va înfrunta pe
Ying-Ying Duan (China, 64 WTA), o jucã-
toare venitã din calificãri. Pentru Halep,
acesta va fi primul meci pe care îl va juca
dupã ce a pierdut finala de la Roland Gar-
ros. În funcþie de rezultatele ei ºi de cele
ale germanei Angelique Kerber la acest tur-
neu, Simona Halep poate urca în premierã
pe locul I WTA.

Pe lângã Cîrstea ºi Halep, la Eastbourne
este prezentã ºi Monica Niculescu, cea care
s-a calificat în turul secund, dupã 6-4, 5-7,
7-5 cu Mirjana Lucic-Baroni.
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pioana olimpicã de la Rio, ºi-au tre-
cut cu aceastã ocazie în palmares
al treilea titlu continental (1993,
2013, 2017), succedând în palma-
res naþionalei Serbiei, campioana
continentalã din 2015. Meciul din-
tre Spania ºi Franþa a fost o reedi-
tare a finalei ediþiei din 2013 a Cam-
pionatului European feminin, care
s-a încheiat tot cu victoria baschet-
balistelor spaniole. De altfel, jucã-
toarele din Hexagon au pierdut du-
minicã a treia lor finalã consecuti-
vã la Eurobasket, dupã cele din
2013 ºi 2015. La finala gãzduitã de
O2 Arena din capitala Cehiei au

asistat 17.360 de spectatori. Belgia a ob-
þinut medaliile de bronz, în premierã,
dupã 78-45 cu Grecia, în finala micã.
Kim Mestdagh a fost cea mai bunã ju-
cãtoare a învingãtoarelor, cu 18 puncte.
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