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Carnetul de viticultor
va fi obligatoriu

Comerþu lComerþu lComerþu lComerþu lComerþu l
cu struguricu struguricu struguricu struguricu struguri
din soiuri nobile,din soiuri nobile,din soiuri nobile,din soiuri nobile,din soiuri nobile,
contabilizat bobcontabilizat bobcontabilizat bobcontabilizat bobcontabilizat bob
cu bob!cu bob!cu bob!cu bob!cu bob!

MADR pregãteºte în urmã-
toarele zile reglementarea uti-
lizãrii carnetului de viticultor
în scopul comercializãrii pro-
ducþiei de struguri de vin.
Acest act oficial va trebui vi-
zat, anual, de Direcþia pentru
Agriculturã Dolj, doar dupã
verificarea, la data eliberãrii,
a datelor înscrise în Registrul
Plantaþiilor Viticole. O elevã „maximã”,O elevã „maximã”,O elevã „maximã”,O elevã „maximã”,O elevã „maximã”,

un viitor strãlucitun viitor strãlucitun viitor strãlucitun viitor strãlucitun viitor strãlucit
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a Dunãrii,a Dunãrii,a Dunãrii,a Dunãrii,a Dunãrii,
ma rca tãmarca tãmarca tãmarca tãmarca tã
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poartã fesul”!

Proverbul „interesul poartã fesul”
vine de demult, are miezul sãu seman-
tic ºi într-o traducere liberã nu înseam-
nã altceva decât cã pentru propriile
avantaje se poate trece – moralmente –
peste principii, mândrie, bun simþ etc.
Ieri-dimineaþã, fostul premier francez
(2014-2016) Manuel Valls, devenit par-
lamentar în circumscripþia Essonne, cu
mare dificultate, devansând în turul doi
o contracandidatã, Farida Amrani, din
partea partidului Franþa nesupusã, cu
numai 136 de voturi ºi destul scandal,
mai exact acuzaþii de fraudã la patru
secþii, a anunþat, mai întâi la RTL, apoi
de la tribuna Adunãrii Naþionale, cã pã-
rãseºte Partidul Socialist, unde deja ris-
ca excluderea, ºi se alãturã grupului pre-
zidenþial LREM, condus de Richard Fer-
rand, ºi acesta un frondist ex-socialist.
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- Degeaba, Popescule, sunt
tarabele pline, dacã buzunarele
noastre sunt goale.

Douã importante evenimente înche-
ie stagiunea artisticã 2016-2017 la Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu”. Unul
este European Theatre Lab / OPEN
LAB#3 (27-29 iunie) – a treia întâlnire
de lucru din cadrul unui proiect ce are
scopul de a introduce noile tehnologii
media în arta spectacolului ºi în care
sunt implicaþi oameni de ºtiinþã din
Olanda, Franþa, Belgia, Germania,
Croaþia ºi Norvegia.

Celãlalt, Festivalul Internaþional al
Tinerilor Regizori „Theater Networ-
king Talents” (28 iunie – 1 iulie), are
caracter competiþional, 9 producþii din
România, Serbia ºi Bulgaria disputân-
du-ºi Marele Premiu: montarea unui
spectacol pe scena craioveanã. Tine-
rii regizori ºi actori care intrã în com-
petiþie, dar ºi cei care vin sã asiste la
festival, au ocazia sã participe la work-
shop-uri ºi întâlniri cu personalitãþi
marcante din lumea teatrului, unul
dintre invitaþi fiind reputatul regizor
britanic Declan Donnellan.

Managerul de proiect ºi directo-
rul festivalului, alãturi de care s-au
aflat invitaþi din strãinãtate, au pre-
zentat, ieri, la Craiova, într-o confe-
rinþã de presã, detaliile celor douã
evenimente, care, potrivit organiza-
torilor, sunt o provocare pentru Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”, având
în vedere amploarea lor ºi colabora-
rea internaþionalã pe care o implicã.
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Etichetele produselor lactate
nu trebuie sã mai prevadã
procentul de lapte praf conþinut

Camera Deputaþilor a adoptat,
ieri, un proiect de lege care eliminã
obligativitatea ca etichetele produ-
selor lactate sã prevadã procentul
de lapte praf conþinut. Proiectul pen-
tru modificarea Legii nr. 88/2016
privind stabilirea unor mãsuri supli-
mentare obligatorii pentru eticheta-
rea laptelui proaspãt pentru consum
ºi a produselor lactate abrogã arti-
colul potrivit cãruia produsele lac-
tate trebuie sã prevadã pe etichetã,
în mod obligatoriu, avertizarea cu-
prinzând sintagma “Conþine lapte
praf în proporþie de _%”. În forma
adoptatã de Camera Deputaþilor,
producerea, expunerea spre vânza-
rea ºi/sau vânzarea de lapte de con-
sum cunoscând cã este obþinut din
înlocuitori de lapte se sancþioneazã
cu amendã de la 25.000 lei la 35.000
lei, fãrã ca producãtorilor sau co-
mercianþilor sã le fie ºi retrasã timp
de 6 luni autorizaþia de funcþionare,
aºa cum prevede legea în vigoare.
Legea ar urma sã intre în vigoare la
data de 1 ianuarie 2018, potrivit sur-
sei citate. Proiectul de lege a fost
adoptat cu 217 de voturi “pentru”,
3 “împotrivã” ºi 48 de abþineri. Ca-
mera Deputaþilor for decizional.

Avocatul Poporului primeºte
rang ºi salarizare de ministru

Plenul Senatului, în calitate de
for decizional, a votat ieri o lege
prin care funcþia de Avocat al po-
porului este asimilatã ca rang ºi
salarizare cu funcþia de ministru.
Legea va fi trimisã preºedintelui
pentru promulgare. Avocatul Popo-
rului Victor Ciorbea a fost prezent
în plenul Senatului pentru a susþi-
ne proiectul de lege. Acesta a spus
cã majoritatea articolelor formula-
te în proiectul de lege sunt în acord
cu recomandãrile Subcomitetului
ONU pentru prevenirea torturii ºi
vor face ca activitatea instituþiei sã
fie mai eficientã. Preºedintele Co-
misiei juridice din Senat, Robert Ca-
zanciuc (PSD), a spus, în timpul dez-
baterilor, cã proiectul de lege are
rolul de a consolida statutul insti-
tuþiei Avocatului Poporului, subli-
niind cã legea a fost amplu dezbã-
tutã în cadrul ºedinþelor comisiei,
fiind depuse ºi amendamente de cã-
tre toþi senatorii juriºti. Legea a fost
adoptatã cu 93 de voturi “pentru”,
13 “împotrivã” ºi trei abþineri.
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Preºedintele României, Klaus
Iohannis, a semnat, ieri, decretul
privind desemnarea lui Mihai Tu-
dose în funcþia de premier. Pro-
cedura prevede ca Mihai Tudose
sã propunã echipa cu care va for-
ma Executivul, urmând ca mi-
niºtri sã fie audiaþi în comisiile de
specialitate din Parlament, dupã
care Guvernul va fi votat în ple-
nul reunit al celor douã Camere.

Mihai Tudose, propunerea
PSD-ALDE, a fost nominalizat
luni seara de preºedintele Klaus
Iohannis pentru funcþia de ºef al
Executivului, dupã consultãrile cu
partidele parlamentare. “PSD ºi
ALDE susþin cã au în continuare
are majoritate în Parlament. For-
maþiunile s-au prezentat împreu-
nã ºi au înaintat o propunere în
persoana domnului Tudose. Par-
tidele din opoziþie nu au avut pro-
puneri concrete ºi din discuþii nici

Guvernul Tudose, care se for-
meazã în acest moment, va avea,
potrivit unor surse politice, o
structurã modificatã faþã de Exe-
cutivul Grindeanu, iar o parte din-
tre miniºtri vor fi schimbaþi, la
acest moment fiind disputate mai
multe portofolii.

Liviu Dragnea a declarat ieri,
la intrarea la discuþiile cu liderii
PSD din þarã, dar ºi cu premierul
desemnat Mihai Tudose, cã nu
existã nicio tensiune în organiza-
þiile social-democraþilor din þarã.
Cât priveºte structura Guvernu-
lui, aceasta nu este exclus sã fie
modificatã. „Am avut o discuþie
de dimineaþã cu domnul Tãricea-
nu ºi Mihai Tudose. Mâine con-
tinuãm discuþiile ºi cu ceilalþi co-
legi. Mâine când intrãm în CExN,
la 12.30, sã avem o variantã fi-
nalã ºi sã o aprobãm politic”, a
declarat Liviu Dragnea. Liviu
Dragnea ºi premierul desemnat
Mihai s-au aflat la Vila Lac 1 îm-
preunã cu liderii de organizaþii
judeþene ale PSD, aceasta fiind
practic o ºedinþã informalã a
CExN, înainte de ºedinþa oficialã
de astãzi, unde se va vota lista

Klaus Iohannis a semnat decretul de desemnareKlaus Iohannis a semnat decretul de desemnareKlaus Iohannis a semnat decretul de desemnareKlaus Iohannis a semnat decretul de desemnareKlaus Iohannis a semnat decretul de desemnare
a lui Mihai Ta lui Mihai Ta lui Mihai Ta lui Mihai Ta lui Mihai Tudose în funcþia de premierudose în funcþia de premierudose în funcþia de premierudose în funcþia de premierudose în funcþia de premier

nu a rezultat cã ar exista o înþe-
legere politicã. Pe de altã parte,
aceastã crizã dãuneazã grav eco-
nomiei româneºti, imaginii în
lume ºi opinia mea este cã aceastã
crizã trebuie terminatã repede.

Trebuie sã avem un nou guvern,
care începe sã rezolve problemele
rãmase nerezolvate, problemele
apãrute din cauza aceste crize”,
a declarat, luni seara, Klaus Io-
hannis.

Puterea de muncã, experienþa ºi
rezultatele sale sunt calitãþile care
îl recomandã pentru a conduce
viitorul guvern, a declarat, ieri,
pentru TVR, Mihai Tudose, el
precizând cã desemnarea noilor
miniºtri nu este un demers
personal, ci este al întregii coaliþii
de guvernare. „Puterea de muncã,
experienþa... Vorbim despre
rezultate”, a declarat Mihai
Tudose, întrebat ce îl recomandã
pentru funcþia de premier. El a mai
afirmat cã ar fi „un rãspuns
complicat” sã spunã dacã a fost
surprins de faptul cã preºedintele
Klaus Iohannis a acceptat nomina-
lizarea sa pentru a forma un nou
Executiv. „Asta facem zilele
acestea (lista de miniºtri – n.r.).
Nu e un demers numai al meu, ci
al coaliþiei (de guvernare – n.r.)”,
a mai spus premierul desemnat.

Lista cu posibilii miniºtri ai noului Guvern,
discutatã de Dragnea cu liderii de organizaþii PSD

cu miniºtri.
Astfel, ministerul Ministrul

Dezvoltãrii Regionale, Admi-
nistraþiei Publice ºi Fonduri-
lor Europene se va scinda în
ministerul Dezvoltãrii Regio-
nale, unde va rãmâne minis-
tru Sevil Shhaideh, ºi minis-
terul Fondurilor Europene,
care va fi condus de Rovana
Plumb, aceasta devenind ast-
fel ministru plin.

Pe de altã parte, ministerul
Educaþiei se va uni cu minis-
terul Cercetãrii ºi Inovãrii, iar
numele vehiculat al noului mi-
nistru a fost, potrivit unor sur-
se, Mihnea Costoiu, care a
fost ministru ºi în Guvernul
Ponta. Actualul ministru al
Cercetãrii ºi Inovãrii, ªerban Va-
leca, nu se va mai regãsi, astfel,
în viitorul Cabinet. Senatorul
PSD Mihnea Costoiu ar fi refu-
zat însã propunerea, alt nume
vehiculat, în schimb, fiind cel al
Ecaterinei Andronescu.

Totodatã, numele lui Nicolae
Istudor, rector la ASE, a fost aso-
ciat cu portofoliul Educaþiei. „Am
încã foarte multe lucruri de re-

zolvat la ASE, nu mi s-a propus
funcþia de ministru al Educaþiei,
poate mã gândeam dacã mi se
propunea, dar, înainte de orice,
am un mandat de terminat la ASE
ºi vreau sã duc la bun sfârºit tot
ce am început”, a spus Istudor.

O serie de portofolii sunt dis-
putate în acest moment, în con-
diþiile în care unele surse susþin
cã actualii miniºtri nu se vor mai
regãsi în Guvernul Tudose. Aces-
ta este cazul ministerului Sãnã-
tãþii, unde Florian Bodog ar pu-
tea fi înlocuit de Sorina Pintea,
sau a ministerului Culturii. Actua-
lul ministru, Ionuþ Vulpescu, nu
a semnat moþiunea de cenzurã
împotriva Cabinetului Grindeanu
ºi a criticat politica dusã de ac-
tuala conducerea PSD.

Alt minister ar fi cel al Justi-
þiei, unde nu este încã stabilit dacã
Tudorel Toader va fi susþinut po-
litic pentru un nou mandat de mi-
nistru, în condiþiile în care liderul
PSD Liviu Dragnea l-a criticat
frecvent pentru întârzierile repe-
tate legate de pachetul de legi ale
Justiþiei. Întrebat dacã i s-a pro-
pus un nou mandat, Tudorel Toa-

der a spus ieri: “Dacã mi se va
pune aceastã întrebare voi da un
rãspuns. Eu îmi voi îndeplini obli-
gaþiile pânã în ultimul minut. La
orele 13.00 am audienþe, am do-
sare pe care sã dau avize în vede-
rea primei ºedinþe de guvern. Pânã
în ultimul moment sunt la birou ºi
îmi fac datoria. Dacã voi fi între-
bat, voi rãspunde. Dacã nu, evi-
dent cã nu rãspund la întrebãri
nepuse, ipotetice”.

Vor exista însã ºi miniºtri care
îºi vor menþine portofoliul. Acesta
este cazul miniºtrilor ALDE Teo-
dor Meleºcanu (Externe), Graþiela
Gavrilescu (Mediu), Toma Pet-
cu (Energie) ºi Viorel Ilie (Rela-
þia cu Parlamentul). ªi Lia Olgu-
þa Vasilescu va rãmâne la Minis-
terul Muncii, lucru confirmat
chiar de oficial dupã desemnarea
lui Tudose. “Probabil cã da, voi
ocupã în continuare portofoliul de
la Muncã”, a declarat Lia Olguþa
Vasilescu la România TV. De ase-
menea, îºi vor pãstra portofoliile
Carmen Dan (Interne), Rãzvan
Cuc ( Transporturi), dar ºi An-
dreea Pãstârnac (Ministerul Ro-
mânilor de Pretutindeni).
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MIRCEA CANÞÃR

Proverbul „interesul poartã fesul”
vine de demult, are miezul sãu se-
mantic ºi într-o traducere liberã nu
înseamnã altceva decât cã pentru pro-
priile avantaje se poate trece – mo-
ralmente – peste principii, mândrie,
bun simþ etc. Nu numai la noi, fiindcã
„fesul”, deºi simbol al modernitãþii
otomane, mai exact al suveranitãþii
sultanului, i-a inspirat ºi pe alþii, teo-
retic neatinºi de influenþa bizantinã.
Ieri-dimineaþã, fostul premier fran-
cez (2014-2016) Manuel Valls, deve-
nit parlamentar în circumscripþia Es-
sonne, cu mare dificultate, devansând
în turul doi o contracandidatã, Farida
Amrani, din partea partidului Franþa
nesupusã, cu numai 136 de voturi ºi
destul scandal, mai exact acuzaþii de
fraudã la patru secþii, a anunþat, mai
întâi la RTL, apoi de la tribuna Adu-

nãrii Naþionale, cã pãrãseºte Partidul
Socialist, unde deja risca excluderea,
ºi se alãturã grupului prezidenþial
LREM, condus de Richard Ferrand, ºi
acesta un frondist ex-socialist. Favo-
rit al ex-preºedintelui Francois Hol-
lande, care l-a cooptat, dintr-un înce-
put, în guvernul condus de Jean Marc
Ayrault, ca ministru de Interne, Ma-
nuel Valls s-a vãzut învins la alegeri-
le primare al stângii, de Benoit Ha-
mon, raliindu-se ulterior lui Emma-
nuel Macron, de la primul tur al ale-
gerilor prezidenþiale. Ca ministru de
Interne (2012-2014), Manuel Valls,
însoþit de Bernard Cazeneuve, pe
atunci ministru delegat pentru Afaceri
Europene, a venit la Bucureºti în sep-
tembrie 2012, pe „chestiunea rromi-
lor”, solicitând cu fermitate autoritã-
þilor crearea de locuri de muncã ºi con-

diþii decente de trai, pentru cei care
creau probleme în Hexagon. Cei doi
miniºtri francezi s-au întâlnit cu pre-
mierul Victor Ponta, preºedintele Tra-
ian Bãsescu, miniºtrii Muncii ºi de In-
terne, Mariana Câmpeanu ºi Mircea
Duºa. A existat, este adevãrat, o in-
flamare a opiniei publice franceze, în
acel moment, mai ales dupã ce Ma-
nuel Valls a declarat cã Franþa „nu
poate primi toatã mizeria din lume ºi
din Europa”. Libera circulaþie în spa-
þiul Schengen al UE nu putea fi pusã
însã în discuþie, Amnesty Internatio-
nal recomandând pãrþii franceze sã
evite „atitudinea ipocritã ca pretext
pentru expulzarea rromilor”. Dacã pe
fond ceea ce solicita ex-ministrul de
Interne, Manuel Valls, era de luat în
seamã, atitudinea sa ulterioarã, faþã
de Bucureºti s-a dovedit totalmente

neprietenoasã, la 20 septembrie 2013
declarând cã „are rezerve faþã de ade-
rarea României la spaþiul Schengen”.
Or, la acea datã exista deja un docu-
ment oficial conform cãruia Franþa
se angaja sã sprijine aderarea Româ-
niei.  Gesturi deja uitate.  Manuel
Valls, 51 de ani, a fost un premier
slab, din partea socialiºtilor, timp de
doi ani. La sfârºitul mandatului sãu,
socialiºtii deveniserã deja insonda-
bili. Cei care au rãmas „pe barica-
de”, fiindcã pânã la urmã socialiºtii
au acces în Hemiciclu, aratã cu de-
getul spre „vinovaþii de serviciu”,
Francois Hollande, cât ºi spre Manu-
el Valls, acesta din urmã unul dintre
contestatarii admiterii României în
spaþiul Schengen. Cum orice frunzã
picatã jos nu mai urcã unde a fost, aºa
ºi cu Manuel Valls.

În ziua de 29 iunie, Comisia In-
ternaþionalã pentru Protecþia Fluviu-
lui Dunãrea (ICPDR), împreunã cu
statele dunãrene, sãrbãtoresc Ziua
Internaþionalã a Dunãrii, sub mot-
to-ul: «Fii activ pentru o Dunãre
mai curatã!». Cu aceastã ocazie,
ieri, la sediul Administraþie Bazinale
de Apã Jiu, s-a desfãºurat ºedinþa
Comitetului de Bazin Jiu-Dunãre,
eveniment care a fost prezidat de
vicepreºedintele Comitetului, direc-
torul Administraþiei Bazinale de Apã
Jiu, Marin Talãu. Alãturi de acesta
au fost prezenþi reprezentanþi ai
Ministerului Mediului, Apelor ºi Pã-
durilor, Consiliului Judeþean Mehe-
dinþi, Consiliului Judeþean Dolj,
Agenþiei Regionale Protecþia Mediu-
lui Craiova, DSP Dolj, Inspectora-
tului Regional Protecþia Consuma-
torului, Companiei de Apã Oltenia,
SECOM  Dr. Tr. Severin,  Com-
plexului Energetic Oltenia, ISU Dolj,
Prefecturii Dolj.

Au fost dezbãtute activitãþile ºi
rezultatele obþinute în cadrul proiec-
tului „Managementul integrat al flu-
viului Dunãrea – Danube WATER”,
precum ºi obiectivele de manage-
ment pentru îmbunãtãþirea stãrii eco-
logice a corpurilor de apã desemna-
te în Bazinul Dunãrii, în sectorul
administrat de cãtre A.B.A. Jiu.

„Danube WATER”, un proiect
comun cu vecinii bulgari

Proiectul „Danube WATER”
este derulat prin Programul de Co-
operare Transfrontalierã România-
Bulgaria 2007-2013, Axa Priorita-
rã 2 „Utilizarea durabilã ºi protec-
þia resurselor naturale ºi a mediu-
lui ºi promovarea unui manage-
ment eficient al riscului în regiu-
nea transfrontalierã”. Proiectul
cuprinde 13 parteneri, opt din Ro-
mânia ºi cinci din Bulgaria, iar unul

Ziua Internaþionalã a Dunãrii, marcatã de ABA Jiu
Dunãrea este una dintre cele mai mari bo-

gãþii naturale ale Doljului, bãtrânul fluviu fi-
ind aºezat la loc de cinste alãturi de câmpiile
cu pãmânt roditor cu care judeþul nostru a fost
înzestrat de naturã. Ieri, autoritãþile locale au
sãrbãtorit, alãturi de alte comunitãþi traver-
sate ºi ele de apele fluviului, Ziua Internaþio-

nalã a Dunãrii, ocazie cu care au scos în evi-
denþã importanþa covârºitoare a Dunãrii, dar
ºi pericolul pe care, uneori, îl reprezintã bã-
trânul fluviu. În centrul atenþiei a fost pro-
iectul „Danube WATER”, care se implemen-
teazã împreunã cu vecinii bulgari ºi care ne
pregãteºte împotriva inundaþiilor.

din cei opt fiind Administraþia Na-
þionalã „Apele Române”. Potrivit
autoritãþilor, scopul proiectului este
creºterea capacitãþii de cooperare
ºi control transfrontalier România
– Bulgaria în ceea ce priveºte mo-
nitorizarea calitãþii factorilor de
mediu pe Dunãre ºi fundamenta-
rea rãspunsului comun la situaþii
de urgenþã (secetã, inundaþii, po-
luãri, contaminãri) prin: îmbunã-
tãþirea sistemului de monitorizare
a apei ºi avertismente, disemina-
rea datelor de mediu pe judeþele de
frontierã româno-bulgare; prelu-
crare ºi condiþionare a deºeurilor
organice lichide contaminate radi-
oactiv de la centralele nucleare
CernavodÎ ºi Kozlodui; monitori-
zare, prelucrare a datelor ºi pro-
gnozare cantitatea ºi calitatea apei,
în conformitate cu standardele
Comisiei Europene pentru o mai
bunã implementare a legislaþiei eu-
ropene în domeniul apei.

Mai bine pregãtiþi împotriva
inundaþiilor

Obiectivele acestui proiect sunt
achiziþia a douã nave de supraveghe-
re a calitãþii apei, ca instrumente pen-
tru asigurarea unei intervenþii rapide
în cazul unei poluãri majore cu pe-
trol pe fluviul Dunãrea. Fiecare par-
tener este obligat, prin acest proiect,
sã punã la dispoziþie rezultatele pro-
priilor determinãri (fiecare þarã pu-
tând sã îºi reducã astfel programul
de mãsurãtori hidrologice; concor-
darea metodologiilor de lucru ºi de
prelucrare a datelor din fiecare þarã).
Bugetul proiectului este în sumã de
13.751.025 EURO.

„Cele mai importante acþiuni ne-
cesare a fi întreprinse pentru îmbu-
nãtãþirea calitãþii apelor din bazinul
fluviului Dunãrea sunt cuprinse în
cadrul Planului de management al
bazinului fluviului Dunãrea, plan ela-
borat la nivelul Comisiei Internaþio-

nale pentru protecþia fluviului Dunã-
rea, care, la rândul sãu este alcãtuit
din planurile naþionale ale þãrilor din
bazinul Dunãrii. Aceste acþiuni tre-
buie coordonate cu cele cuprinse în
Planul de Management al Riscului la
Inundaþii, prin care se are în vedere
asigurarea condiþiilor pentru dezvol-
tarea durabilã economicã ºi socialã,
în regiunea Dunãrii. În acest sens,
trebuie sã depunem eforturi susþi-
nute pentru dezvoltarea ºi implemen-
tarea proiectelor de îmbunãtãþire a
calitãþii apei ºi de apãrare împotriva

inundaþiilor, finanþate atât din fonduri
europene cât ºi din bugetul de stat ºi
bugetele locale. În mod special, tre-
buie sã acordãm prioritate proiecte-
lor finanþate din fonduri europene,
astfel încât sã beneficiem, în totali-
tate, de sprijinul pe care ni-l oferã
Uniunea Europeanã pentru confor-
mare cu directivele specifice”, a þi-
nut sã sublinieze directorul A.B.A Jiu,
Marin Talãu.

Apele fluviului trebuie protejate
La rândul sãu, directorul tehnic

Mihai Palaºcã a explicat ce se ur-
mãreºte prin Planul de management
al bazinului hidrografic: „Pentru îm-
bunãtãþirea calitãþii apelor din bazi-
nul Dunãrii se implementeazã mã-
suri ºi acþiuni care sunt cuprinse în
cadrul Planului de management al
bazinului hidrografic internaþional al
Fluviului Dunãrea, plan elaborat în
anul 2009 ºi actualizat în anul 2015,
fiind o realizare comunã a statelor
dunãrene, în cadrul Comisiei Inter-
naþionale pentru protecþia Fluviului
Dunãrea (ICPDR). Mãsurile stabili-
te în acest Plan se adreseazã presiu-
nilor ce vizeazã poluarea cu substanþe
organice, poluarea cu nutrienþi, po-
luarea cu substanþe periculoase, pre-
cum ºi alterãrile hidromorfologice,
mãsuri ce vor conduce la atingerea
obiectivelor de management stabili-
te pentru apele de suprafaþã ºi sub-
terane din bazinul Dunãrii”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, cererile celor doi an-
gajaþi inculpaþi în dosarul „ºpagã
pentru sânge”, Mihaela Georgine-
ta Opriºan, de 33 de ani, registra-
tor, ºi Cosmin Cristian Magaon, de
24 de ani, din Craiova, asistent
medical, de la Centrul Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova, de a
fi plasaþi sub control judiciar, menþi-
nându-i pe amândoi în arest la do-
miciliu: „Menþine mãsura preven-
tivã a arestului la domiciliu luatã
faþã de inculpata Opriºan Mihae-
la Georgineta. Menþine
mãsura preventivã a
arestului la domiciliu
luatã faþã de inculpa-
tul Magaon Cristian
Cosmin. Respinge cere-
rea de înlocuire a mã-
surii arestului la domi-
ciliu cu mãsura preven-
tivã a controlului judi-
ciar formulatã de in-
culpaþii Opriºan Miha-
ela Georgineta ºi Ma-
gaon Cristian Cosmin.
Cu contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri dimineaþã, în jurul
orei 11.30, Carlo C., de 55 de ani,
din Craiova, conducãtor al unei
autocisterne de transport produ-
se petroliere, la ieºirea din PECO
Mol, situat pe Calea Severinului
din Craiova, în zona fostului Bau-

Societatea comunã româno-
bulgarã Danube Bridge Vidin Ca-
lafat ad Bulgaria, care se ocupã
de administrarea podului Calafat
– Vidin, a informat Inspectoratul
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Giurgiu, respectiv Serviciul Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã Dolj,
cu privire la faptul cã, astãzi, 28
iunie a.c., între orele 9.00 ºi 11.00
ºi luni, 3 iulie a.c., între orele 9.00
ºi 11.00, circulaþia pe podul Cala-
fat – Vidin va fi întreruptã pentru
lucrãri de întreþinere ºi reparaþie.
În intervalul orar specificat, au-
tovehiculele vor fi oprite în zone-
le adiacente Punctului de Trecere
a Frontierei (PTF) Calafat, pânã
la momentul reluãrii traficului.

Având în vedere aspectele pre-

Circulaþie restricþionatãCirculaþie restricþionatãCirculaþie restricþionatãCirculaþie restricþionatãCirculaþie restricþionatã
pe podul Calafat – Vpe podul Calafat – Vpe podul Calafat – Vpe podul Calafat – Vpe podul Calafat – Vidinidinidinidinidin

zentate, poliþiºtii de frontierã dol-
jeni anunþã cã þin permanent legã-
tura cu autoritãþile bulgare ºi au
fost dispuse toate mãsurile astfel
încât, la ridicarea restricþiei, con-
trolul de frontierã sã se desfãºoa-
re fluent ºi operativ. De aseme-
nea, poliþiºtii de frontierã doljeni
recomandã consultarea aplicaþiei
„Trafic Online” disponibilã pe
site-ul www.politiadefrontiera.ro,
care prezintã o medie a timpilor
de aºteptare în punctele rutiere de
trecere a frontierei pentru anumi-
te intervale de timp. Timpii de aº-
teptare sunt actualizaþi în timp
real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-ºi
reconfigureze traseul cãtre un
punct de frontierã ce înregistrea-
zã valori de trafic scãzute.

A lovit cu cisterna douã autoturisme

Craiovenii inculpaþi în dosarul „ºpagã pentru sânge”Craiovenii inculpaþi în dosarul „ºpagã pentru sânge”Craiovenii inculpaþi în dosarul „ºpagã pentru sânge”Craiovenii inculpaþi în dosarul „ºpagã pentru sânge”Craiovenii inculpaþi în dosarul „ºpagã pentru sânge”
rãmân în arest la domiciliurãmân în arest la domiciliurãmân în arest la domiciliurãmân în arest la domiciliurãmân în arest la domiciliu

Cei doi angajaþi ai Centrului Regional de
Transfuzie Sanguinã Craiova din dosarul
„ºpagã pentru sânge”, Mihaela Georgine-
ta Opriºan, de 33 de ani, registrator, acuza-
tã de luare de mitã în formã continuatã (8
acte materiale), ºi Cosmin Cristian Maga-
on, de 24 de ani, din Craiova, asistent me-
dical, în sarcina cãruia s-a reþinut complici-
tate la luare de mitã în formã continuatã (4
acte materiale), rãmân în arest la domici-

liu. Hotãrârea a fost luatã ieri, de judecãto-
rii Tribunalului Dolj, care le-au respins ce-
lor doi inculpaþi cererile de a fi plasaþi sub
control judiciar. Cei doi au fost „sãltaþi” în
luna martie în urma unei acþiuni a poliþiºti-
lor Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj
sub coordonarea Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, au fost trimiºi în judecatã
la începutul lunii trecute, iar acum dosarul
este analizat în camera preliminarã.

comunicare. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu din 27.06.2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

Reamintim cã, pe 5 mai a.c., s-
a înregistrat la Tribunalul Dolj do-
sarul în care procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj i-au
trimis în judecatã, în stare de arest
la domiciliu, pe Mihaela Georgine-
ta Opriºan, de 33 de ani, registra-
tor la Centrul Regional de Trans-
fuzie Sanguinã Craiova, acuzatã de
luare de mitã în formã continuatã

(8 acte materiale), ºi pe Cosmin
Cristian Magaon, de 24 de ani, din
Craiova, asistent medical la aceeaºi
unitate, în sarcina cãruia s-a reþi-
nut complicitate la luare de mitã în
formã continuatã (4 acte materia-
le). Procurorii Parchetului de pe
lângã au reþinut în rechizitoriul prin
care i-au deferit justiþiei pe cei doi
faptul cã, „inculpaþii Opriºan Mi-
haela-Georgineta ºi Magaon Cris-
tian Cosmin nu au înþeles impor-
tanþa vitalã a activitãþii transfuzio-
nale, transformând-o într-un sim-

plu act de comerþ”.

Cei doi aveau o
înþelegere profitabilã
pentru ambele pãrþi

La nivelul Centrul Re-
gional de Transfuzie
Sanguinã Craiova s-a
format o practicã în a se
întocmi „lista pacientu-
lui”. Concret, în mo-
mentul în care potenþia-
lul donator se prezenta
la ghiºeul registraturã,
funcþionarul acestui

compartiment, în speþã inculpata
Opriºan Mihaela-Georgineta, îl în-
treba dacã doreºte sã doneze spe-
cial pentru un pacient anume, iar
în caz afirmativ, întocmea „lista
pacientului”, un înscris pe care
menþioneazã numele tuturor dona-
torilor care s-au prezentat pentru
acel pacient. Contracost însã se
putea rezolva ºi pentru cei care nu
aveau donatori, dupã cum au sta-
bilit anchetatorii. Astfel, pe parcur-
sul lunii martie s-au fãcut mai multe
cumpãrãri de sânge, oamenii legii
stabilind fãrã nici un echivoc cã
Magaon avea o înþelegere cu Opri-
ºan Mihaela-Georgineta, singura
care întocmea „lista pacientului” ºi
fiºa donatorului ºi care avea acces
la baza de date computerizatã a
CRTS Craiova în calitate de regis-
trator medical, aºa cum rezultã ºi
din fiºa postului acesteia.

Astfel, pe 1 martie a.c., un in-
vestigator s-a prezentat la Centrul
de Transfuzie Sanguinã Craiova ºi,
sub pretextul cã este ruda unei pa-

ciente care urma sã se opereze, a
mers la ghiºeul biroului Registra-
turã unde-ºi desfãºura activitatea
Mihaela-Georgineta Opriºan, spu-
nându-i cã a venit sã doneze sânge
pentru aceasta. Petru cã mâncase,
femeia i-a spus sã vinã a doua zi,
când l-a dat pe mâna lui Magaon.
Cel din urmã i-a spus cã-l ajutã,
dar nu degeaba, cãzând de acord
asupra sumei de 200 lei. Cumpã-
rãrile au continuat, atât direct de la
Mihaela Opriºan, cât ºi de la Ma-
gaon, iar pe 15 martie a.c. s-a or-
ganizat prinderea în flagrant. Echi-
pa operativã formatã din ofiþeri ai
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj ºi condusã de procurorul de
caz de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj l-a surprins pe Cristian
Magaon cu 200 de lei în buzunarul
halatului, bani pe care tocmai îi pri-
mise ca sã livreze douã pungi de
sânge. Inculpaþii au fost ridicaþi pen-
tru audieri, reþinuþi pentru 24 de ore,
apoi arestaþi preventiv, iar acum sunt
în arest la domiciliu.

ªoferul unei cisterne de transport produse petroliere
a provocat, ieri, un accident în Craiova, soldat, din fericire,
doar cu pagube materiale. Poliþiºtii de la Rutierã l-au sancþionat
pe craioveanul de 55 de ani cu amendã în valoare de 860 lei
ºi i-au reþinut permisul de conducere pentru 60 de zile.

max, nu s-a asigurat corespunzã-
tor ºi nu a acordat prioritate de
trecere unui autoturism marca
Audi, condus de un craiovean de
20 de ani, acroºându-l.

Din impact, autocisterna a lo-
vit ºi un Matiz staþionat în partea
opusã, la volanul cãruia se afla o
femeie de 32 de ani, tot din muni-

cipiu. Din fericire, conducãtorii
celor douã autoturisme s-au ales
doar cu o sperieturã zdravãnã ºi
cu pagube materiale, nefiind în-
registrate victime.

 „Poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului i-au testat pe condu-
cãtorii auto cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ, iar ºofe-
rul cisternei a fost sancþionat con-
travenþional cu amendã în valoa-
re de 860 lei ºi i s-a reþinut per-
misul de conducere pentru 60 de
zile”, ne-a declarat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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Ministerul Agriculturii  ºi
Dezvoltãrii Rurale pregãteºte
un Ordin prin care va reglemen-
ta circuitul comercial al tutu-
ror cantitãþilor de struguri din
soiuri nobile pentru vin. Con-
cret, MADR a pus în dezbate-
re publicã modelul viitorului

carnet de viticultor ºi condiþii-
le cerute de legislaþie pentru a-
l deþine. La baza iniþiativei a
stat un referat de aprobare ela-
borat de Direcþia Generalã de
Control, Antifraudã ºi Inspec-
þii nr. 244737/13.06.2017, din
cadrul MADR.
Vizat, anual, de D.A.J. Dolj

Cultivatorii de viþã-de-vie
din soiuri nobile de vin, indife-
rent de suprafaþa înscrisã în
Registrul Plantaþiilor Viticole,
ce comercializeazã producþia
de struguri pentru vin din pro-
pria recoltã cãtre persoane fi-
zice ºi/sau juridice, au obliga-
þia deþinerii ºi completãrii car-
netului de viticultor. Carnetul
de viticultor se vizeazã, anual,
de Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Dolj, dupã verifica-
rea, la data eliberãrii, a datelor
înscrise în Registrul Plantaþii-
lor Viticole.

Prima filã a carnetului de vi-
ticultor conþine suprafeþele cul-
tivate cu viþã-de-vie, totale ºi
defalcate pe soiuri sau ames-
tec de soiuri, este vizatã de
consilierul cu atribuþii de ope-
rare în Registrul Plantaþiilor
Viticole din judeþul respectiv ºi
asumatã prin semnãturã de cul-
tivator ºi este nedetaºabilã.

Completarea filelor din cu-
prinsul carnetului de viticultor

Carnetul de viticultor va fi obligatoriu

Comerþul cu struguri din soiuri nobile,Comerþul cu struguri din soiuri nobile,Comerþul cu struguri din soiuri nobile,Comerþul cu struguri din soiuri nobile,Comerþul cu struguri din soiuri nobile,
contabilizat bob cu bob!contabilizat bob cu bob!contabilizat bob cu bob!contabilizat bob cu bob!contabilizat bob cu bob!

MADR pregãteºte în urmãtoarele zile
reglementarea utilizãrii carnetului de vi-
ticultor în scopul comercializãrii produc-
þiei de struguri de vin. Acest act oficial
va trebui vizat, anual, de Direcþia pen-
tru Agriculturã Dolj, doar dupã verifica-
rea, la data eliberãrii, a datelor înscrise
în Registrul Plantaþiilor Viticole. Culti-

vatorii de viþã de vie din soiuri nobile de
vin, indiferent de suprafaþa înscrisã în
Registrul Plantaþiilor Viticole, ce comer-
cializeazã producþia de struguri pentru
vin din propria recoltã cãtre persoane fi-
zice ºi/sau juridice, au obligaþia deþine-
rii ºi completãrii carnetului de viticultor.
În caz contrar riscã amenzi uriaºe.

se va face cu caractere lizibile
ºi de neºters, iar eliberarea ori-
ginalului din fila aferentã fie-
cãrui  transport este obligato-
rie pentru fiecare cantitate de
struguri de vin în momentul li-
vrãrii cãtre fiecare beneficiar,
persoanã fizicã sau juridicã.

Excepþie, cei care vând
vinul în spaþii proprii

Se excepteazã de la comple-
tarea filei din carnetul de viti-
cultor pentru transportul stru-
gurilor din soiuri nobile pentru
vin din producþia proprie pro-
ducãtorii care vinificã întrea-
ga cantitate de struguri în spa-
þiile de vinificare proprii. Car-
netele de viticultor se tipãresc
de Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, din bugetul
propriu ºi sunt puse la dispo-
ziþia cultivatorilor care exploa-
teazã aceste suprafeþe, prin in-
termediul D.A.J. Dolj. Contra-
valoarea carnetelor de viticul-

tor se încaseazã de la solicitanþi
de cãtre D.A.J. Dolj, care vi-
reazã aceste sume în contul
MADR, în vederea reîntregirii
bugetului.

În vederea eliberãrii carne-
tului de viticultor, solicitanþii
vor depune la D.A.J. o cerere
în care vor menþiona produc-
þia de struguri din soiuri nobile
pentru vin, pe fiecare soi deþi-
nut în culturã ºi campanie viti-
colã. Evidenþa carnetelor de vi-
ticultor distribuite de D.A.J.
cãtre viticultori se va þine într-
un registru special deschis în
acest sens, fiecare carnet de
viticultor primind un numãr de
identificare ce va fi înscris pe
coperta carnetului de viticultor.
Transportul ilicit va fi constatat

mai uºor
Orice transport de struguri

din soiuri nobile pentru vin va
fi însoþit în mod obligatoriu, de
la cultivator pânã la centrul de
procesare, de fila din carnetul
de viticultor, în original, cores-
punzãtoare cantitãþilor transpor-
tate. Pentru toate cantitãþile de
struguri din soiuri nobile pen-
tru vin achiziþionate de la culti-
vatori ºi/sau comercianþi, uni-
tãþile de procesare au obligaþia
sã reþinã filele originale ale fie-
cãrui transport care se vor în-
registra în registrul de intrãri/
ieºiri pentru strugurii recepþio-
naþi. Filele originale din carne-
tul de viticultor ce au însoþit
transporturile de struguri din
soiuri nobile pentru vin achizi-
þionaþi de cãtre procesatori, pre-
cum ºi copia acestora rãmasã
la cultivatori se pãstreazã ºi se
arhiveazã de cãtre aceºtia mini-

mum 5 ani de la încheierea anu-
lui viticol în care au fost emise.
Orice transport al unor cantitãþi
de struguri din soiuri nobile
pentru vin ce face obiectul unei
activitãþi comerciale care nu
este însoþit de fila originalã din
carnetul de viticultor, în care sã
fie înscrise corect ºi complet
datele prevãzute în rubricile
acesteia, se considerã trans-
port i l icit ,  apl icându-se în

acest caz mãsurile prevãzute
pentru astfel de situaþii de cãtre
organele abilitate prin lege.

Verificarea ºi controlul res-
pectãrii prevederilor prezentului
ordin se fac de cãtre Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, prin consilierii cu atribuþii de
inspecþii în domeniul vitivinicol
din cadrul D.A.J. Dolj.

În Dolj, peste douã treimi
din plantaþii sunt hibride
Patrimoniul viticol al Dolju-

lui, potrivit ultimului Raport de
activitate elaborat de D.A.J.
Dolj, cel pe anul 2016, este de
16.837 ha, din care vii pe rod
sunt 12.384 ha (9.300 ha HPD
– struguri hibrizi producãtori
direcþi ºi 3.084 ha vii nobile);
vii tinere, neintrate pe rod – 15
ha; teren în pregãtire – 4.438
ha. În perioada 2011-2014 a
crescut interesul proprietarilor
de plantaþii viticole neperfor-
mante pentru a le defriºa, pe de
o parte pentru a scãpa de pova-
ra impozitelor ºi pe de altã par-

te pentru a reintroduce în cir-
cuitul economic suprafeþele res-
pective, cultivând alte specii de
interes economic. În anul 2016
s-au verificat ºi certificat un
numãr de 29 Anexe 2, întocmi-
te conform Ordinului nr. 166/
2012, suprafaþa defriºatã fiind
de 7,35 ha vie. Comparativ cu
anul 2015, în anul 2016, supra-
faþa defriºatã a scãzut cu apro-
ximativ 61 ha (90%).

Reînfiinþarea unor suprafe-
þe viticole, cu respectarea nor-
melor U.E. a fost de interes
mai mare în perioada 2011-
2012, scãzând apoi simþitor, de-
oarece prin natura ei activita-
tea vitivinicola este foarte teh-
nicã, necesitã investiþii iniþiale
deosebit de mari, personal cu
calificare ºi experienþã aparte,
iar la valorificarea producþiei
concurenþa este mai agresivã
decât în oricare alt domeniu al
producþiei agroindustriale. Un
lucru îmbucurãtor este înfiin-
þarea ºi a unor suprafeþe de
struguri de masã pe baza unui
sortiment modern, competitiv
ºi care are o niºã de piaþã sti-
mulativã. Suprafaþa plantata cu
struguri de masã anul trecut a
fost de 4,4 ha înfiinþatã cu fon-
duri proprii. În anul 2016, prin
programul de restructurare/re-
conversie a fost aprobat un sin-
gur plan individual în vederea
plantãrii viþei de vie pe o su-
prafaþã de 1,8 ha; în localita-
tea Almãj.
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Înãsprirea normelor are în ve-
dere introducerea urmãtoarelor
modificãri: întãrirea obligaþiei de
evaluare a riscurilor pentru bãnci,
juriºti ºi contabili; stabilirea unor
cerinþe de transparenþã bine defi-
nite cu privire la proprietarii reali

Vineri, 30 iunie 2017, începând cu ora
09.30, la Ramada Hotel din Craiova, se va or-
ganiza  evenimentul cu titlul „Erasmus pentru
tinerii antreprenori (EYE) ºi Ziua de informa-
re Enterprise Europe Network”.  Evenimentul
este organizat de Biroul Europarlamentarului
Marian-Jean Marinescu cu sprijinul Comi-
siei Europe ºi va include prezentarea a douã
programe UE care sprijinã antreprenorii. Re-
prezentanþi ai CE, antreprenori români ºi strãini
prezintã experienþa obþinutã. Programul Eras-
mus pentru tineri antreprenori este un program

Astãzi, începând cu ora 10.00, la sediul
IPA Craiova, va avea loc masa rotunda, or-
ganizatã de Camera de Comerþ, Industrie,
Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa, în par-
teneriat cu Asociaþia Municipalitãþilor Du-
nãrene “Dunãrea” – Ruse,  cu scopul spri-
jinirii realizãrii unei “Strategii de marke-
ting ºi promovare a unui produs turistic
integrat”. Manifestarea este organizatã în
cadrul proiectului “Dezvoltarea ºi promo-
varea unui produs turistic cultural integrat:
Ruta ”Frontiera românã în regiunea trans-

A intrat în vigoare cea de-a patra directivãA intrat în vigoare cea de-a patra directivãA intrat în vigoare cea de-a patra directivãA intrat în vigoare cea de-a patra directivãA intrat în vigoare cea de-a patra directivã
privind combaterea spãlãrii banilorprivind combaterea spãlãrii banilorprivind combaterea spãlãrii banilorprivind combaterea spãlãrii banilorprivind combaterea spãlãrii banilor

De ieri a intrat în vigoare cea de-a
patra directivã privind combaterea spã-
lãrii banilor, care înãspreºte normele ac-
tuale ºi permite contracararea cu mai
multã eficacitate a unor astfel de ope-
raþiuni, precum ºi a celor legate de fi-

nanþarea terorismului. De asemenea,
Comisia Europeanã a publicat ºi un ra-
port care identificã domeniile cele mai
expuse riscului de evaziune fiscalã ºi
cele mai rãspândite tehnici utilizate de
infractori pentru a spãla fonduri ilicite.

ai societãþilor comerciale; facili-
tarea cooperãrii ºi a schimbului de
informaþii între unitãþile de infor-
maþii financiare din diferite state
membre pentru a identifica ºi mo-
nitoriza transferurile de bani sus-
pecte; instituirea unei politici co-

erente faþã de þãrile din afara UE
care au norme deficitare în mate-
rie de combatere a spãlãrii banilor
ºi a finanþãrii terorismului ºi nu în
ultimul rând, extinderea compe-
tenþelor de sancþionare ale autori-
tãþilor competente. „Spãlarea ba-
nilor este o sursã de oxigen pen-
tru criminalitate, terorism ºi evi-
tarea obligaþiilor fiscale. Trebuie
sã facem tot ce ne stã în putinþã
ca sã o eradicãm. Normele mai
drastice care intrã în vigoare as-
tãzi sunt un mare pas înainte, dar
avem nevoie ºi de un acord rapid
cu privire la noile îmbunãtãþiri pro-
puse de Comisie în iulie anul tre-
cut…”, a subliniat Frans Timmer-
mans, prim-vicepreºedinte al Co-
misiei Europene.
Recomandãri adresate statelor

membre
Raportul privind evaluarea la

nivel supranaþional a riscurilor este
un instrument menit sã ajute state-
le membre sã identifice, analizeze
ºi contracareze riscurile de spãla-
re a banilor ºi de finanþare a tero-
rismului. Acesta analizeazã riscu-

rile din sectorul financiar ºi nefi-
nanciar, precum ºi riscurile nou
apãrute precum monedele virtuale
sau platformele de finanþare parti-
cipativã. Raportul include: o car-
tografiere detaliatã a riscurilor din
fiecare domeniu relevant ºi o listã
a metodelor utilizate mai frecvent
de infractori pentru a spãla bani
precum ºi recomandãri adresate
statelor membre privind modalitãþile
de a contracara în mod adecvat
riscurile identificate.

O nouã evaluare a riscurilor
Cu privire la cea de a IV-a di-

rectivã privind combaterea spãlã-
rii banilor, statele membre ar fi tre-
buit sã notifice transpunerea ei

pânã în  luni, 26 iunie. Comisia
Europeanã va analiza în continua-
re stadiul în care se aflã transpu-
nerea ºi va lua mãsuri rapid în ca-
zul statelor membre care încã nu
s-au conformat. Cu privire la ra-
portul privind evaluarea la nivel
supranaþional a riscurilor, Comisia
va desfãºura acþiunile necesare
prezentate ºi va coopera cu statele
membre în ceea ce priveºte moni-
torizarea punerii în aplicare a re-
comandãrilor. Ea va continua sã
analizeze evoluþia riscurilor aferente
combaterii spãlãrii banilor ºi a fi-
nanþãrii terorismului ºi va emite o
nouã evaluare a riscurilor respec-
tive pânã cel târziu în iunie 2019 ºi,
ulterior, la fiecare doi ani.

Noul cadru privind combaterea spãlãrii banilor este alcã-
tuit din douã instrumente juridice: „A patra directivã privind
combaterea spãlãrii banilor” ºi „Regulamentul privind trans-
ferurile de fonduri”, ambele adoptate în 20 mai 2015.

Strategii de marketing ºi promovare
a unui produs turistic integrat

frontalierã România – Bulgaria””, finanþat
prin Programul Interreg V-A România Bul-
garia. În cadrul evenimentului vor fi pre-
zentate activitãþile principale care s-au de-
rulat în cadrul proiectului, vor fi dezbãtute
temele principale pentru elaborarea unei
Strategii de marketing ºi promovare a unui
produs turistic integrat. La eveniment vor
participa reprezentanþi ai autoritãþilor pu-
blice, ONG-uri, operatori de turism ºi alte
persoane interesate de dezvoltarea turismu-
lui în general.

„Erasmus pentru tinerii„Erasmus pentru tinerii„Erasmus pentru tinerii„Erasmus pentru tinerii„Erasmus pentru tinerii
antreprenori  ºi Ziua de informareantreprenori  ºi Ziua de informareantreprenori  ºi Ziua de informareantreprenori  ºi Ziua de informareantreprenori  ºi Ziua de informare

Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe NetworkEnterprise Europe NetworkEnterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network
de mobilitate paneuropean pentru antreprenori,
iniþiat de CE în 2009. Programul oferã oportu-
nitatea antreprenorilor aspiranþi sau nou-înfiin-
þaþi de a pleca într-o þarã membrã a Uniunii
Europene, pentru o perioada de 1-6 luni, pen-
tru a-ºi dezvolta competenþele antreprenoria-
le, prin organizarea unui schimb de experienþã
în afaceri cu un antreprenor cu experienþã.
Reþeaua Enterprise Europe Network este cea
mai mare reþea de suport pentru întreprinderi-
le mici ºi mijlocii din întreaga lume ºi activeazã
în peste 60 de þãri.

Frans Timmermans
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Ieri, am vorbit cu Laura Vo-
chiþa, elevã a Colegiului Naþio-
nal „Carol I”, care a obþinut nota
maximã la examenul de Evaluare
Naþionalã. Când o vezi nu þi-ai da
seama cã o fatã frumoasã, mi-
nionã,  poate fi una dintre cele
mai bune eleve ale Doljului.  S-ar
pãrea, la prima vedere, cã este
una dintre cele multe, care nu
spun nimic, din categoria medie.
Este de ajuns sã vorbeºti cu ea ºi
îþi schimbi percepþia.

„Mie mi s-a pãrut cã presiunea
pusã înaintea unui asemene examen
a fost foarte mare ºi cred cã ar fi
bine sã fie cât mai mic acest stres.
Vorbim, pânã la urmã, de
un copil de 14 – 15 ani,
aºa cum sunt ºi eu. Toþi
putem trece cu brio pes-
te un astfel de examen,
bineînþeles, dacã învã-
þãm. Personal, m-am pre-
gãtit foarte bine ºi, recu-
nosc, am avut ceva emoþii
la matematicã, deoarece
mã gândeam cã, din nea-
tenþie, pot face greºeli.
De aceea ºi spun cã nu
trebuie foarte mare pre-
siune, fiindcã toþi suntem
conºtienþi de ceea ce ne
aºteaptã”, a precizat La-
ura. Erau vorbe ale unui
copil care aratã, în gân-
dire, mult mai matur de-
cât vârsta pe care o are.

A venit ºi cu comple-
tãri: «Sincer, ºtiu sã-mi
împart timpul ºi aloc ore
pentru învãþat la fiecare
materie, aºa cum cred de
cuviinþã, aºa cum ºtiu cã
mã pot pregãti. Fac ºi
sport de performanþã,
Dans, la clubul „Star
Dance”, ºi aº dori sã ur-

Dupã finalizarea examenului
de Evaluare Naþionalã ºi afiºarea
rezultatelor preliminarii, înaintea
contestaþiilor, în judeþul Dolj au
fost înregistrate 11 note maxime.
Prezentãm lista celor care au ob-
þinut aceste rezultate: Cristina
Aranghel (ªcoala Gimnazialã

ªcoala Gimnazialã „Tªcoala Gimnazialã „Tªcoala Gimnazialã „Tªcoala Gimnazialã „Tªcoala Gimnazialã „Traian” din Craiova,raian” din Craiova,raian” din Craiova,raian” din Craiova,raian” din Craiova,
cele mai multe note maximecele mai multe note maximecele mai multe note maximecele mai multe note maximecele mai multe note maxime

la Evaluarea Naþionalãla Evaluarea Naþionalãla Evaluarea Naþionalãla Evaluarea Naþionalãla Evaluarea Naþionalã
„Nicolae Romanescu” din Craio-
va), Andreea Arpezeanu ºi De-
nisa Cãplescu (ambele de la
ªcoala Gimnazialã din Filiaºi),
Antonia Crivineanu, Maria
Cumpãnaºu, Camelia Ana Ma-
ria Popescu, Luiza Gabriel Pre-
da, Andreea Purcãrelu (cu toþii

de la ªcoala Gimnazialã „Traian”
din Craiova), Rareº Eugen Rã-
doi (ªcoala Gimnazialã „Mircea
Eliade” din Craiova), Mihaela
Cãtãlina Tiþa (ªcoala Gimnazialã
„Înv. M. Georgescu” din Celaru),
Laura Maria Vochiþa (Colegiul
Naþional „Carol I”).

O elevã „maximã”, un viitor strãlucitO elevã „maximã”, un viitor strãlucitO elevã „maximã”, un viitor strãlucitO elevã „maximã”, un viitor strãlucitO elevã „maximã”, un viitor strãlucit
Zilele trecute s-a finalizat examenul de Evaluare Naþionalã,

s-au afiºat primele rezultate ºi se aºteaptã contestaþiile.
Judeþul Dolj are un procentaj de aproape 70% ºi se aflã
pe primele locuri în þarã, în ceea ce priveºte promovabili-
tatea, chiar dacã un clasament poate induce la alte pãreri,
deoarece una este sã vii dintr-un asemenea judeþ, unul
dintre cele mai mari din þarã,  ºi alta din Cãlãraºi, Vaslui,
Giurgiu, cu scuzele de rigoare faþã de aceste comunitãþi.
În Dolj, avem 11 note maxime obþinute, iar cu unul dintre
cei care a obþinut cea mai mare notã am stat de vorbã ieri.
Este vorba de o elevã a Colegiului Naþional „Carol I”, cu
o personalitate extraordinarã, dezinhibatã total, care ºtie
ce vrea de la viaþã. Este atât meritul ei, cât ºi al familiei ºi
al cadrelor didactice care au îndrumat-o.

mez cursurile unei Facultãþi de Ar-
hitecturã, în strãinãtate. Voi învãþa
în continuare ºi voi lua, aºa cum
cred, bineînþeles cu sprijinul fami-
liei, cele mai bune decizii».

Lângã ea a fost ºi mama, Lu-
miniþa Vochiþa, care a menþio-
nat: „Orice pãrinte trebuie sã aibã
un anumit control asupra copilu-
lui ºi sã-l îndrume. Noi am încu-
rajat-o, astfel încât sã ia proprii-
le decizii, dupã ce i-am explicat
atât câºtigurile, cât ºi pierderile.
Cred cã orice copil poate obþine
rezultate, dacã este perseverent
ºi sun foarte bucuroasã pentru
ceea ce a realizat Laura”.

Aprecieri din partea profesorilor
Este o personalitate cât se poa-

te de puternicã, în acest sens vor-
bind fostul sãu diriginte, prof. Ni-
colae Tãlãu: „Nu vorbesc doar

din punctul de vedere al
profesorului de matemati-
cã, ci ºi din cel al dirigen-
tului ºi omului. Este o fatã
care are o personalitate
puternicã, de multe ori sã-
rind în ajutorul colegilor ei
de clasã. Îmi aduc aminte
cã, în cei patru ani în care
am avut-o la clasã, a în-
vãþat cu uºurinþã ºi n-a fã-
cut mai mult decât trebu-
ie. Cred cã, în ciclul pri-
mar, copilul trebuie lãsat
sã meargã pe mai multe
fronturi ºi sã fie lãsat sã-
ºi aleagã preferinþele”.

Prof . Georgeta Vulea,
cea care a pregãtit-o în ul-
timul an pe Laura, a þinut
sã adauge: „Laura este co-
pilul de excepþie, perseve-
rent, mereu în cãutarea nou-
lui ºi, foarte important, prie-
tenoasã. Rezultatele obþinute
de ea vorbesc de la sine ºi
nu mai trebuie completãri.
Cu siguranþã, vom mai auzi
de ea, fiind copilul de nota
10. A fost ºi la mai multe
concursuri naþionale, de la

Olimpiada de Limba Românã pânã
la Concursul Naþional de Ortogra-
fie. Ne bucurãm cã ne-a dat voie
sã o modelãm ºi-i urãm succes,
dar nu trebuie sã uitãm sprijinul
familiei ºi al colegilor mei”.

Mulþumiri întregului
corp profesoral

Pentru acest an, succesul ob-
þinut de Laura este unul mare, în
condiþiile în care Colegiul „Carol

I” a avut procent de pro-
movabilitate de peste
94% la Evaluarea Naþio-
nalã, cu foarte multe me-
dii peste 9,00 obþinute.
„Suntem bucuroºi pentru
aceste rezultate. Vreau sã
spun cã efortul colegilor
mei, cadre didactice, se
vede. Nu vorbim numai
de o disciplinã sau alta,
ci de un întreg proces
educaþional. Presiunea,
dacã este bine conturatã,
pusã asupra elevului, poa-
te duce la rezultate, prin
disciplina impusã. Profe-
sorii îi fac pe copii sã
conºtientizeze cã fãrã
muncã nu se pot obþine
realizãri notabile. Vorbind
de Laura, nu putem de-
cât sã fim onoraþi ºi sã-i
felicitãm atât pe ea, cât
ºi pe colegii ei care au
obþinut note foarte
mari”, a þinut sã precize-
ze prof.  Cristian Ange-
lo Stãiculescu, director
al Colegiului Naþional
„Carol I”.
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Tineri din þarã ºi din strãinãtate
care au ales sã facã o carierã din
regie participã, zilele acestea, la
prima ediþie a Festivalului Inter-
naþional al Tinerilor Regizori
„Theater Networking Talents” or-
ganizatã la Craiova.

Câºtigãtorul Marelui Premiu
va monta un spectacol la TNC

Adresat absolvenþilor în anul
universitar 2017 ºi studenþilor re-
gizori din ultimul an de studiu (anul
III – Licenþã, anul II – Master) ai
facultãþilor de teatru, festivalul se
va desfãºura sub formã de com-
petiþie, dorindu-se o rampã de lan-

La Craiova s-a deschis, ieri, OPEN LAB#3
– o întâlnire din cadrul proiectului „Dub it:
One voice, many languages” desfãºurat în
parteneriat cu Théâtre de Liege. Având ca
temã „Innovation in captioning for perfor-
ming arts” / „Metode inovative în suprati-
traj pentru artele performative”, acest
OpenLab este cea de-a treia întâlnire de lu-
cru a proiectului „Drama goes Digital”,
primele fiind la Nancy („Stage your city”) ºi
la Linz („Make distance non-existant”).

Un spectacol experimental –
„Idiomatic”, în mai 2018

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” parti-
cipã la „Drama goes Digital” –  proiect ini-
þiat de European Theatre Convention (ETC),
co-finanþat prin programul Comisiei Euro-
pene „Europa Creativã” ºi derulat pe par-
cursul a doi ani – alãturi de alte teatre ºi oa-
meni de ºtiinþã din Olanda, Franþa, Belgia,
Germania, Croaþia ºi Norvegia, cu scopul
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Douã importante evenimente încheie stagiu-
nea artisticã 2016-2017 la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”. Unul este European Theatre Lab /
OPEN LAB#3 (27-29 iunie) – a treia întâlnire de
lucru din cadrul unui proiect ce are scopul de a in-
troduce noile tehnologii media în arta spectaco-
lului ºi în care sunt implicaþi oameni de ºtiinþã
din Olanda, Franþa, Belgia, Germania, Croaþia ºi
Norvegia.

Celãlalt, Festivalul Internaþional al Tinerilor
Regizori „Theater Networking Talents” (28 iunie –
1 iulie), are caracter competiþional, 9 producþii
din România, Serbia ºi Bulgaria disputându-ºi
Marele Premiu: montarea unui spectacol pe sce-

na craioveanã. Tinerii regizori ºi actori care in-
trã în competiþie, dar ºi cei care vin sã asiste la
festival au ocazia sã participe la workshop-uri ºi
întâlniri cu personalitãþi marcante din lumea te-
atrului, unul dintre invitaþi fiind reputatul regi-
zor britanic Declan Donnellan.

Managerul de proiect ºi directorul festivalu-
lui, alãturi de care s-au aflat invitaþi din strãinã-
tate, au prezentat, ieri, la Craiova, într-o confe-
rinþã de presã, detaliile celor douã evenimente,
care, potrivit organizatorilor, sunt o provocare
pentru Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, având
în vedere amploarea lor ºi colaborarea internaþi-
onalã pe care o implicã.

Nouã producþii intrã în competiþie la Festivalul „Theater Networking Talents”
Reputatul regizor britanic Declan Donnellan este invitat de onoare al

primei ediþii a Festivalului  Internaþional al Tinerilor Regizori „Theater
Networking Talents”. Acesta va susþine mâine, 29 iunie, ºi vineri, 30 iunie,
între orele 11.00 ºi 14.00, în foaierul Teatrului Naþional Craiova, worksho-
puri cu tinerii regizori invitaþi în festival, pornind de la spectacolele sale
„Mãsurã pentru mãsurã”, „Poveste de iarnã”, „Ubu Roy”. Prezent în
mai multe rânduri la Craiova, unde a ºi fost laureat în cadrul Festivalului
Internaþional Shakespeare, ediþia 2008, Declan Donnellan este unul dintre
marii prieteni ai teatrului craiovean. Astfel, antologicul sãu spectacol „Cum
vã place” a fost jucat în deschiderea primei ediþii a Festivalului Shake-
speare (1994), în interpretarea faimoasei sale trupe CHEEK BY JOWL.

Provocarea noilor tehnologii folosite în teatru
de a introduce noile tehnologii media în arta
spectacolului. Pe parcursul celor trei zile, la
Craiova au loc mai multe conferinþe, pre-
zentãri ºi vizite de lucru, cu privire la Reali-
tate Virtualã, noile tehnologii folosite în tea-
tru, supratitrãri pentru spectacole realizate
prin tehnologii digitale avansate. O prezen-
tare generalã a proiectului „Drama goes Di-
gital” a fost fãcutã ieri, la Craiova, de Ma-
ren Dey, reprezentant ETC.

Venit de la Théâtre de Liege, Jonathan
Thonon a explicat cã „scopul cercetãrii în-
treprinse este de a dezvolta un nou sistem
de supratitrare ºi subtitrare pentru artele per-
formative ºi mai multe indicaþii pentru sub-
titrarea în teatru. Scopul este, aºadar, de a
reinventa supratitrarea ºi a deschide teatrul
publicului ºi, de asemenea, de a dezvolta noi
cãi de a crea”. Rezultatul cercetãrii se va
concretiza ºi într-un spectacol experimen-
tal: intitulat „Idiomatic”, acesta va fi reali-
zat de Miguel Decleire, actor ºi producã-

tor în cadrul companiei Transquinquennal,
din Belgia, ºi avea premiera la Craiova, la
jumãtatea lunii mai a anului viitor, urmând
ca în iunie 2018 sã fie prezentat la Oslo, în
Norvegia.

Cei interesaþi de noile tehnologii
pot vizita hub-ul de cercetare INCESA

Manager pentru România al proiectului
„Dub it: One voice, many languages”, ac-
torul craiovean George Albert Costea spu-
ne cã „proiectul este o provocare pentru
Teatrul Naþional din Craiova, având în vede-
re amploarea lui ºi colaborarea internaþiona-
lã pe care o implicã. „La întâlnirile din ca-
drul OPEN LAB#3 accesul este liber. Aºa-
dar, sunt aºteptaþi toþi cei interesaþi de noile
tehnologii în teatru ºi nu numai, inovaþie ºi
realitate virtualã”, a precizat acesta.

Astãzi de dimineaþã are loc o vizitã la unul
dintre partenerii din proiect – hub-ul de cerce-
tare INCESA. O echipã de ingineri de aici ºi

una de belgieni, de la MULTITEL, lucreazã în
prezent la un soft care va permite supratitra-
rea spectacolelor folosind metode inovative.
Specialiºti din domeniul IT, roboticã ºi meca-
tronicã vor prezenta, cu prilejul întâlnirii de azi,
laboratoarele, tehnici de lucru, procese ºi si-
mulatoare pentru noile tehnologii. Un micro-
buz va pleca din parcarea TNC (Calea Bucu-
reºti), la ora 9.00, cei interesaþi putând sã re-
zerve un loc la numãrul de telefon
0766.649.979 sau prin e-mail, la pr@tncms.ro.

Mâine, 29 iunie, ora 10.00, în Sala „Ia te
uitã!” a teatrului, va avea loc o întâlnire cu
patru cercetãtori de la CINETic Bucureºti
(directorul Alexandru Berceanu – regizor
independent, Grigore Burloiu, ªtefan Damian
ºi Marius Hodea), care, dupã cum a preci-
zat George Albert Costea, „vor prezenta stu-
diile lor legate de noile tehnologii media, iar
la final ne vor oferi posibilitatea sã ne jucãm
ºi sã desenãm în spaþiu cu ochelari de Rea-
litate Virtualã (OCULUS Rift VR)”.

sare pentru tineri. Alãturi de Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”, or-
ganizatori sunt Departamentul de
Arte al Universitãþii din Craiova,
UNITER, Universitatea Naþionalã
de Artã Teatralã ºi Cinematografi-
cã „I.L. Caragiale” (U.N.A.T.C.)
ºi Casa de Culturã a Studenþilor din
Craiova. Finanþarea vine de la Ad-
ministraþia Fondului Cultural Naþi-
onal (A.F.C.N.), sprijin în acest
sens fiind solicitat ºi Primãriei Mu-
nicipiului Craiova ºi Consiliului Ju-
deþean Dolj.

„Acest festival este ideea mana-
gerului Teatrului Naþional din Cra-
iova, Alexandru Boureanu, care,

sub auspiciile unui proiect derulat
cu succes în instituþie, Concursul
pentru tineri regizori ºi scenografi
români, s-a gândit cã ar fi de bun
augur sã iniþiem un festival care sã
fie dedicat tinerilor regizori. Este un
festival cu caracter competiþional:
Marele Premiu constã în oportuni-
tatea oferitã regizorului câºtigãtor
de a monta o piesã pe scena Naþio-
nalului craiovean. Scopul principal
este descoperirea unor tineri care
pot aborda noi forme de expresie
regizoralã. Le urãm succes tutu-
ror!”, a precizat Hariclea Nicolau,
directorul Festivalului „Theater
Networking Talents”.

ªcoala de teatru craioveanã
va performa în afara concursului

Nouã spectacole intrã în com-
petiþie la aceastã primã ediþie: din
Serbia (Academia de Arte din Novi
Sad ºi Universitatea de Arte din Bel-
grad), Bulgaria (Academia Naþio-
nalã de Teatru ºi Film din Sofia),
România (U.N.A.T.C. Bucureºti;
Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj
în colaborare cu Teatrul Munici-
pal Baia Mare; Universitatea de Artã
Teatralã Tg. Mureº în cadrul 9G
la Teatrul Naþional Bucureºti; Uni-
versitatea Naþionalã de Arte „Geor-
ge Enescu” Iaºi în colaborare cu
Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri”
din Iaºi). Invitaþii au fost lansate ºi
facultãþilor de teatru din Republica
Moldova ºi Ungaria, însã acestea
nu ºi-au anunþat participarea.

Din juriul festivalului fac par-
te Serge Rangoni – director Tea-
trul din Liege (preºedinte), regi-
zorii Erwin Simsensohn ºi Dra-

goº Alexandru Muºoiu, scenogra-
ful Lia Dogaru, teatrologul Cori-
na Constantinescu ºi criticul de
teatru Alina Epîngeac. Pe lângã
Marele Premiu pentru regie, vor
mai fi acordate Premiul I – regie,
Premiul I – scenografie, premii
pentru cel mai bun actor ºi cea
mai bunã actriþã, Premiul Juriu-
lui. Festivitatea de premiere este
anunþatã pentru ziua de sâmbãtã,
1 iulie, ora 22.00.

ªcoala de teatru craioveanã va
fi prezentã ºi ea în festival, însã în
afara concursului. Vineri, 30 iunie,
ora 17.00, în Aula „Buia” a Depar-
tamentului de Arte al Universitãþii
din Craiova va fi prezentat specta-
colul „Avioane de hârtie” (regia:
Laurenþiu Tudor). Mai mult, festi-
valul a fost precedat asearã ºi se
va încheia sâmbãtã cu douã repre-
zentaþii montate la Naþionalul cra-
iovean de tânãrul regizor Bobi Pri-
cop – „Profu’ de religie”, respec-
tiv „Iluzii”.
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Casa Albã l-a avertizat pe preºe-
dintele sirian Bashar al-Assad cã va
fi tras la rãspundere dacã forþele si-
riene vor lansa un nou atac cu arme
chimice, precizând cã autoritãþile
americane au indicii cã regimul de la
Damasc pregãteºte o astfel de acþiu-
ne. Într-un comunicat al Casei Albe
se afirmã cã pregãtirile în desfãºu-
rare în Siria sunt similare cu cele
efectuate înainte de atacul cu arme
chimice din data de 4 aprilie, soldat
cu zeci de civili morþi, ºi în urma
cãruia preºedintele Statelor Unite,
Donald Trump, a ordonat un atac cu
rachete de croazierã care a vizat baza
aerianã sirianã de unde se presupune
cã au decolat avioanele înarmate cu arme chi-
mice. „Statele Unite au identificat potenþiale
pregãtiri pentru un alt atac cu arme chimice al
regimului Assad, care cel mai probabil ar cauza
uciderea în masã a civililor, inclusiv copii ino-
cenþi”, a declarat Sean Spicer, purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe. „Dacã (...) Assad efectu-
eazã un nou atac criminal folosind arme chimi-
ce, el ºi forþele sale militare vor plãti un preþ
greu”, a completat oficialul american. În apri-
lie, preºedintele Trump a ordonat un atac cu
rachete de croazierã asupra baze aeriene Shay-
rat din Siria, ca represalii la presupusul atac cu
arme chimice efectuat de forþele lui Assad asu-

Atac cu bombã

la Kiev. Un colonel

din serviciul

de informaþii

ucrainene, ucis
Un colonel din serviciul

de informaþii militare
ucrainene a fost ucis, ieri,
în urma unui atentat cu
bombã, comis în centrul
capitalei Kiev, a anunþat
Ministerul Apãrãrii, care a
catalogat incidentul drept
un act terorist. Potrivit
autoritãþilor, un dispozitiv
exploziv a fost detonat într-
un autoturism care se afla
în miºcare în apropierea
unei intersecþii din Kiev, la
ora localã 08.16, provocând
moartea ºoferului ºi rãnirea
unui trecãtor. „În urma
exploziei, un membru al
principalului departament
de informaþii din Ministerul
Apãrãrii, colonelul Maxim
ªapoval, a fost ucis”, a
anunþat Ministerul ucrai-
nean al Apãrãrii. Potrivit
presei ucrainene, Maxim
ªapoval era comandantul
forþelor speciale din cadrul
Direcþiei Generale de Infor-
maþii a Ministerului Apãrã-
rii de la Kiev. Ministerul nu
a oferit detalii suplimentare
în privinþa persoanelor
responsabile pentru acest
atentat, dar a specificat cã a
fost catalogat drept un
incident cu caracter terorist.

Rebelii FARC

din Columbia

au predat

toate armele,

în concordanþã

cu acordul

de pace

din anul 2016
Rebelii din cadrul Forþele

Armate Revoluþionare din
Columbia (FARC) au predat
toate armele aflate în
posesia lor, în concordanþã
cu acordul de pace de anul
trecut, potrivit unui comu-
nicat al ONU. Cei 6.800 de
luptãtori rebeli au predat
toate cele 7.132 de arme
înregistrate anterior, se
precizeazã în comunicat. O
ceremonie oficialã care sã
marcheze evenimentul  a
avut loc asearã într-o tabãrã
aflatã în apropriere de
oraºul Mesetas din departa-
mentul Meta. La ceremonie
erau  aºteptaþi liderii FARC,
preºedintele columbian
Juan Manuel Santos ºi
reprezentanþi ONU. Acordul
de pace include reforme
rurale, acþiuni comune
împotriva traficului de
droguri, integrarea în viaþa
politicã a rebelilor.

Fostul premier francez Manuel Valls a anun-
þat cã pãrãseºte Partidul Socialist ºi se va alãtu-
ra formaþiunii Republica în Miºcare, miºcare
politicã înfiinþatã de preºedintele francez Em-
manuel Macron. Manuel Valls, în vârstã de 54
de ani, va fi deputat al grupului Republica în
Miºcare, în cadrul Adunãrii Naþionale, camera
inferioarã a Parlamentului francez. „Vreau sã
fac parte dintr-un grup al majoritãþii, unde este
o formã de coerenþã. L-am susþinut pe Em-
manuel Macron înainte de primul tur al alege-
rilor ºi m-a costat foarte mult. M-am înscris
în majoritatea prezidenþialã încã din campania
pentru alegerile legislative. Vine un moment
când trebuie sã fim foarte clari... vreau sã stau
în mijlocul acestei majoritãþi. O parte a vieþii
mele politice se încheie, fie cã pãrãsesc Parti-
dul Socialist sau Partidul Socialist mã pãrã-
seºte”, a declarat Valls. Valls i se alãturã unui
alt socialist, Richard Ferrand, în grupul parti-
dului prezidenþial, care a câºtigat categoric ale-
gerile parlamentare. Ferrand a fost ales sâm-
bãtã la conducerea grupului Republica în Miº-
care în Adunarea Naþionalã a Franþei. Purtãto-
rul de cuvânt al guvernului francez, Christop-

Înaltul Comisar al Naþiunilor
Unite pentru Drepturile Omului,
prinþul Zeid bin Ra’ad Zeid al-
Hussein, a criticat, ieri, politicile
promovate de cãtre premierul bri-
tanic Theresa May, preºedintele
american Donald Trump ºi pre-
ºedintele filipinez Rodrigo Duter-
te. Oficialul ONU a criticat re-
marcile fãcute de cãtre Theresa
May în timpul campaniei electo-
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pra rebelilor. Damascul a negat categoric cã ar
fi folosit arme chimice, preºedintele Assad su-
gerând cã totul a fost o „minciunã” utilizatã
pentru a justifica atacul cu rachete efectuat de
SUA. Un oficial american a declarat cã avertis-
mentul Casei Albe se bazeazã pe informaþii noi
privind obiectivele unde se presupune cã regi-
mul Assad ascunde arme chimice ºi care indicã
activitãþi anormale ce pot fi asociate cu pregã-
tirea unui nou atac chimic. Dupã atacul cu ra-
chete de croazierã din aprilie, forþele americane
au intervenit tot mai direct în rãzboiul civil din
Siria, bombardând poziþii ale miliþiilor ºiite sus-
þinute de Iran ºi chiar au distrus o dronã care

ameninþa forþele coaliþiei coordonate
de SUA. Mai mult, aviaþia americanã
a doborât un avion de vânãtoare siri-
an în cursul lunii iunie. Preºedintele
Trump a ordonat ºi intensificare ope-
raþiunilor militare împotriva organiza-
þiei teroriste Stat Islamic. Avertismentul
din partea Casei Albe este inaccepta-
bil în viziunea Rusiei «Am auzit aces-
te afirmaþii, dar nu ºtim care este baza
lor. Nu deþinem nicio informaþie de-
spre o eventualã ameninþare cu arme
chimice. ªi suntem în dezacord cate-
goric cu formularea „un alt atac”. În
mod cert, considerãm cã astfel de
ameninþãri la adresa conducerii legiti-
me a Republicii Arabe Siriene sunt in-

acceptabile», a declarat purtãtorul de cuvânt de
la Kremlin, Dimitri Peskov. Totuºi, Kremlinul
apreciazã cã existã încã un pericol potenþial
pentru provocãri repetate cu utilizarea armelor
chimice în Siria, întrucât existã dovezi cã tero-
riºtii Stat Islamic deþine astfel de arme. „Cazu-
rile de utilizare a substanþelor toxice de cãtre
teroriºtii Stat Islamic au fost înregistrate în mod
repetat. Existã o ameninþare potenþialã de repe-
tare a unor astfel de provocãri. Cu toate aces-
tea, nu dispunem de informaþii concrete, iar
colegii mei din serviciile speciale ºi din Ministe-
rul Apãrãrii le vor împãrtãºi în cazul în care le
posedã”, a mai spus Peskov.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului
i-a criticat pe Theresa May ºi Donald Trump

rale, în care a sugerat cã legile
pot fi schimbate dacã împiedicã
lupta împotriva terorismului.
„Oricare ar fi fost intenþiile din
spatele acestor remarci, acestea
au fost deosebit de regretabile,
un cadou de la un important li-
der occidental pentru fiecare fi-
gurã autoritaristã din întreaga
lume care încalcã fãrã ruºine
drepturile omului, sub pretextul

luptei împotriva terorismului”, a
spus Zeid Ra’ad al-Hussein, în
cadrul unui discurs susþinut la
Londra. Înaltul Comisar pentru
Drepturile Omului considerã cã
Donald Trump ºi Rodrigo Duter-
te au „încãlcat tabuuri de lungã
duratã”, prin faptul cã au spriji-
nit tortura ºi crimele extrajudicia-
re. „Pericolele pentru întregul sis-
tem al dreptului internaþional

sunt, prin urmare, foarte reale.
Aceste puncte de vedere au o
anumitã rezonanþã pentru o parte
a publicului care nu este conºtient
de importanþa legilor internaþionale
privind drepturile omului - sunt
adesea vãzute ca fiind prea înde-
pãrtate de viaþa de zi cu zi, prea
avocãþeascã, prea activistã, în
cele din urmã prea ciudatã”, a spus
Zeid Ra’ad al-Hussein.

Fostul premier Manuel Valls pãrãseºte Partidul
Socialist pentru Republica în Miºcare a lui Macron

he Castaner, a declarat cã decizia lui Manuel
Valls nu este suprinzãtoare. „Este un element
foarte violent în situaþia lui Manuel Valls. Pot
exista critici în legãturã cu el, dar cred cã este
un stigmat asupra acestui om care mi se pare
nedrept. Acum depinde de el dacã vrea sã se
angajeze în susþinerea
politicii noastre. ªtiu cã
nu va avea un rol princi-
pal, nici nu a dorit asta.
Noua generaþie a partidu-
lui Republica în Miºcare
nu l-ar fi primit într-o
asemenea posturã... de
aceea vorbesc despre o
formã de injustiþie”, a
spus Castaner. În ianua-
rie, Manuel Valls a parti-
cipat la alegerile primare
extinse ºi a pierdut. Ulte-
rior, el l-a susþinut pe Em-
manuel Macron în alege-
rile prezidenþiale. Manuel
Valls a fost ales deputat
în circumscripþia din Es-

sonne, cu 50,3% dintre voturile exprimate, deºi
nu a candidat din postura de reprezentant al
Partidului Socialist. Manuel Valls a fost minis-
tru de Interne între 16 mai 2012 ºi 31 martie
2014, apoi premier al Franþei în perioada 31
martie 2014 – 6 decembrie 2016.
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Jack Reacher: Sã nu te
întorci niciodatã!

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Acþiunea îl prezintã pe Reacher
în drum spre vechea sa bazã
militarã din Virginia, pentru a lua
cina cu o femeie numitã recent
comandatul bazei. Însã, când
ajunge acolo, este acuzat de acte
de violenþã asupra unui coleg ºi
de viol. Cum nu-ºi aminteºte de
niciuna dintre aceste "scãpãri",
protagonistul este hotãrât sã facã
totul pentru a ieºi basma curatã ºi
a scoate adevãrul la luminã.

Cavalerii Shaolin

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Un ucigaº cu sânge rece îl
asasineazã pe tatãl lui Wang,
un batrânel ce poartã cu dem-
nitate un ºirag de mãrgele de
jad ºi pãzeºte Sigiliul Imperial,
în Oraºul Interzis. Dupã ce
înfãptuieºte crima, fuge la
Londra. Sora "ºerifului" din
Vestul Salbatic, frumoasa ºi
delicata Win (FANN WONG),
care a jurat tatãlui ei muri-
bund, cã îl va gãsi pe asasin ºi
îl va rãzbuna, cere ajutorul lui
Wang, care la rândul lui, cere
ajutorul lui Roy.

Ultraviolet

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Povestea se desfãºoarã la
sfârºitul secolului XXI, când ia
naºtere o subculturã de oa-
meni, modificaþi genetic de o
boalã similarã cu cea a vampiri-
lor (hemofagia), care le dã o
agilitate ºi rezistenþã incredibile
ºi o inteligenþã acutã. Deoare-
ce sunt separaþi de oamenii
"normali" ºi "sãnãtoºi", lumea
este în pragul unui rãzboi civil
la nivel mondial.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

 Seninmiercuri 28 iunie - max: 36°C - min: 21°C

$
1 EURO ........................... 4,5630 ............. 45630
1 lirã sterlinã................................5,1664....................51664

1 dolar SUA.......................4,0522........40522
1 g AUR (preþ în lei)........162,9821.....1629821

Cursul pieþei valutare din 17 iunie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 28 iunie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 În grãdina Danei (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Interes general (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
08:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Destinul unui om: Ivo

Andric
2015, Serbia, Documentar
15:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme (R)
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
20:50 Fotbal Cupa confederaþiilor
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:55 Deschideþi ochii!
08:35 Bucurie de sãrbãtori
10:10 Francisc: Roagã-te pentru

mine
11:55 Mica sirenã 2: Întoarcerea

în mare
13:10 Prima recoltã
14:45 Un minut de tãcere
16:20 Avatar
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
22:00 Twin Peaks
23:05 Secretul
00:55 Sã furi de la un hoþ

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Cavalerii Shaolin
2003, SUA, Acþiune, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Superpolitiºtii
2001, SUA, Comedie
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Preþul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:30 Iubire ºi onoare
00:30 Pasiune ºi putere (R)
01:30 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:00 Petale de singurãtate (R)
2015, Turcia, Dramã
05:45 Viaþã nedreaptã (R)

07:45 Safari (R)
09:45 Ce spun românii (R)
11:00 La bloc (R)
13:15 Organizatorii de nunti (R)
16:15 La bloc
18:30 St. Trinian's
20:30 Ultraviolet
22:15 Reîntâlnirea
00:15 Ultraviolet (R)
02:00 Cine A.M
06:15 Organizatorii de nunþi (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 iUmor
22:30 Xtra Night Show
01:00 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Atac in biblioteca (R)
1992, SUA, Dramã
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Pintea
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Jandarmul la New York
1965, Franþa, Aventuri, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 În umbra unui vis
1992, SUA, Acþiune, Aventuri
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Dosarele DNA (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(EXPLOZIV)
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat Ploiesti

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Sunt un mic ticãlos 3

Gen film: Acþiune, Animaþie, Aventuri

Ora:  12:00(3D); 14:00(3D)

Câinele... sau viaþa!

Gen film: Acþiune, Comedie

Ora:  16:30
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JOI - 29 iunie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
08:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor (R)
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Peluza unchiului Poldi
1979, Ungaria, Comedie
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
20:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:35 Avatar
10:15 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
12:15 Creed
14:25 Filme ºi vedete
14:55 Alice în Þara Minunilor
16:45 Cea mai bunã ocazie
18:30 Fraþii Dassler
20:00 Marea singuratate
20:55 Dacã Truman ar vorbi
22:50 Misterul înãlþãrii
00:40 Pe cai ocolite
02:15 Poltergeist
04:10 Dacã Truman ar vorbi
06:00 Alice în Þara Minunilor

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Red Dawn: Ultima invazie
2012, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Ultima misiune
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:30 Red Dawn: Ultima invazie

(R)
2012, SUA, Acþiune
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:30 Petale de singurãtate (R)
05:30 Viaþã nedreaptã (R)

09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Safari (R)
14:45 Tarzan (R)
16:45 La bloc
19:00 Lacul lebedelor 3
20:30 Somnambul
22:30 Bunraku
01:00 Somnambul (R)
02:45 Cine A.M
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Xtra Night Show
01:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pintea (R)
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Dragoste la zero grade
1964, SUA, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Podul dragonilor
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Podul dragonilor (R)
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, Gala

Invingãtorilor (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat (R)
01:00 Ora exactã în sport

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

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Creed

Se difuzeazã la HBO,
ora 12:15

Filmul spune povestea lui
Adonis Creed (Michael B.
Jordan), nepotul rivalului în
ring al lui Rocky Balboa,
Apollo. Acesta ajunge sub
tutela bãrânului Rocky, deºi
acceptã cu greu sã îl aibã
ca mentor.
Cu:
Tessa Thompson, Sylvester

Stallone, Michael B. Jordan

Red Dawn:
Ultima invazie

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Remake al filmului de rãz-
boi cu acelaºi nume, din
1984, în care niºte tineri
soldaþi americani luptã
pentru a-ºi apãra þara de
invazia sovieticilor, la înce-
putul celui de-al Treilea
Rãzboi Mondial.
Cu:
Chris Hemsworth, Adrianne

Palicki, Josh Hutcherson,
Josh Peck, Isabel Lucas

Somnambul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

James Reedy este un om
simplu care duce o viaþþã
obiºnuitã. Atunci când Jole-
en, sora sa, o lasã pe fiica sa
Tara, în grija lui James,
aceasta este luatã pe nepre-
gãtite. În momentul în care îºi
pierde slujba ºi se vede în
imposibilitatea de a-i oferi
acestui copil strictul necesar.
Cu:
Nick Stahl, Charlize Theron,

Anna Sophia Robb
sursa: cinemagia.ro

Transformers: Ultimul cavaler

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller

Ora:  20:30(3D)

Absolut tot

Gen film: Dramã

Ora:  18:30
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu

prevederile art. 1 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupa-
re a unui post vacant sau tem-
porar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a cri-
teriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, apro-
bat prin Hotararea nr. 286/2011,
astfel cum a fost modificat prin
Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Directia Judeteana de
Paza si Servicii Dolj  organizea-
zã concurs la sediul din Craio-
va, str. Constantin Lecca, nr. 32,
pentru ocuparea a unui post va-
cant in regim contractual, pe pe-
rioadã nedeterminatã de „arhi-
var” in cadrul Serviciului Finan-
ciar Contabilitate – Comparti-
ment „Servicii Deservire”. Con-
cursul pentru ocuparea postu-
lui vacant va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscrie-
re -12.07.2017 ora 1200 - proba
scrisã  - 19.07.2017 ora 10,oo; -
interviul – 24.07.2017 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regu-
lament-cadru, in vederea parti-
cipãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii gene-
rale: a) are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a sta-
telor aparþinând Spaþiului Eco-
nomic European ºi domiciliul în
România; b) cunoaºte limba ro-
mânã, scris ºi vorbit; c) are vâr-

Anunþul tãu!
sta minimã reglementatã de
prevederile legale; d) are capa-
citate deplinã de exerciþiu; e)
are o stare de sãnãtate cores-
punzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f) în-
deplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerin-
þelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã defini-
tiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, con-
tra statului ori contra autoritã-
þii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã în-
fãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu in-
tenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a interve-
nit reabilitarea. Condiþii specifi-
ce: - studii medii absolvite, cu di-
ploma de bacalaureat; - atestat
de specialitate - arhivar; - vechi-
me in specialitate: 3 ani; - notiuni
operare pe calculator – nivel
mediu. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã pe
data de 11.07.2017, la sediul Di-
rectiei Judetene de Paza si Ser-
vicii Dolj din Craiova, str. Con-
stantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi biblio-
grafia de concurs sunt disponi-
bile la avizierul Directiei Judete-
ne de Paza si Servicii Dolj si Com-
partiment Resurse Umane-per-
soanã de contact, Berceanu La-
ura, la telefon  0251/415.841.

Anunþul tãu!
BURNEA ALEXANDRA anun-

þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul:
Montãri panouri fotovoltaice, pro-
pus a fi amplasat în Craiova, De
167- T74, P4, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
din Craiova, str. Teilor nr. 240, în
zilele de luni pânã joi între orele
8.00- 16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Popescu Adrian ºi Stoica Tu-
dor anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare
emisã de APM Dolj pentru Ame-
najamentul fondului forestier pro-
prietate privatã ce aparþine per-
soanelor fizice Popescu Adrian ºi
Stoica Tudor – U.P. I Popescu Adri-
an ºi Stoica Tudor, judeþul Dolj -
planul nu necesitã evaluare de
mediu ºi nu se supune  procedurii
de evaluare  adecvatã, urmând a fi
supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare poate fi consultatã în
zilele de luni-joi între orele 800 -1630

ºi vineri între orele 800 -1400la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova sau pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj (Fax: 0251419035,e-
mail office@apmdj.anpm.ro, în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.
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Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº ” Craiova organizea-

zã concurs  la data de 20.07.2017, ora  09.00 –proba scrisã, respectiv respectiv  25.07.2017,
ora 09.00  proba interviu,  la sediul unitãþii din str.Calea Bucureºti nr.126, pentru  ocuparea
urmãtoarelor  posturi  vacante de:

- 2  posturi  vacante de muncitor  – bucãtar IV (M/G), în cadrul Comp.Dieteticã ºi
Bloc Alimentar

- 1  post  vacant de muncitor  – spalatoreasã (G), în cadrul Blocului Lejerie Spãlãtorie;
- 1  post  vacant de muncitor  – electrician IV (M/G), în cadrul Comp.Intretinere

clãdiri, apã, oxigen, luminã ºi încãlzire;
- 1 post vacant de arhivar  debutant (G) în cadrul Comp.Deservire;
- 2 posturi vacante de muncitor  necalificat (G) în cadrul Comp.Intreþinere spaþii verzi

Condiþiile solicitate privind  pregãtirea profesionalã vor fi urmãtoarele: - Condiþii specifice:
- muncitor  – bucatar IV (M/G) : Diplomã de absolvire ºcoalã generalã sau  Diplomã

de absolvire liceu sau Diplomã de Bacalaureat, fãrã vechime în specialitate, diplomã curs
calificare  bucãtar sau declaraþie pe propria rãspundere ca în cazul admiterii la concurs, se
obligã sub sanctiunea desfacerii contractului individual de muncã, sã obþinã calificarea  în
termen de 12  luni de la încheierea contractului individual de muncã;

- muncitor  – spalatoreasã (G): Diplomã de absolvire ºcoalã generalã, fãrã vechime în
specialitate

- muncitor  – electrician IV (M/G): Diplomã de absolvire ºcoalã generalã sau  Diplomã
de absolvire liceu sau Diplomã de Bacalaureat, fãrã vechime în specialitate , atestat califica-
re  electrician  sau declaraþie pe propria rãspundere ca în cazul admiterii la concurs, se
obligã sub sancþiunea desfacerii contractului individual de muncã, sã obþina calificarea  în
termen de 12  luni de la încheierea contractului individual de muncã;

- arhivar  debutant (G): Diplomã de absolvire ºcoalã generalã, fãrã vechime în specialitate
- muncitor  necalificat (G): Diplomã de absolvire ºcoalã generalã, fãrã vechime

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura spitalului pânã la data de
11.07.2017 ora 15.00 de luni pânã joi, între orele 08,00-15,00 ºi vineri între orele 8,00- 13,00

  Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, asigurat de  Biroul Resurse
Umane al unitãþii, telefon 0742/253.333, la avizierul unitãþii (clãdirea TESA), pe site-ul uni-
tãþii: www.vbabes-cv.ro (secþiunea Concursuri) sau pe portalul  posturi.gov.ro.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.
Caut menajerã pentru cu-
rãþenie apartament în Cra-
iova, de douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/226.367.
Angajez persoane cu
experienþã în domeniul
restaurãrii picturilor mura-
le (pictura din biserici). Te-
lefon: 0744/396.762.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 camere,
2 sãli beci, pãtul, maga-
zie, teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 9992 mp în apro-
piere Gara Pieleºti Fa-
brica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon: 0762/
992.575.

Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc,
motor pe injecþie. Tele-
fon: 0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese Târ-
goviºte. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
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 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri . Te-
lefon. 0251/ 464.043.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  alter-
nator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL puþin
folosit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/ 464.563.
Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon:
0758/454.216.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Lãmâi, dafin aromat pre-
tabil restaurantelor, tele-
vizor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 butoa-
ie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un au-
tomatizor APOLLO 3WF
- 2,6 nou - nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 28 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 douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

PRIMÃRIA MUN.CALAFAT ANUNÞÃ
ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLI-
CE PRIVIIND PROIECTUL DE PLAN
ªI RAPORTUL DE MEDIUPENTRU
,,ACTUALIZAREA PLANULUI UR-
BANISTIC GENERAL AL MUN. CA-
LAFAT’’ LA CASA DE CULTURÃ A
MUN.CALAFAT ,IN SALA DE ªEDIN-
ÞE A CONSILIULUI LOCAL IN DATA
DE 18.08.2017,ORELE 10,30. DOCU-
MENTAÞIILE MENÞIONATE MAI SUS
POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM
DOLJ DIN STR.PETRU RAREª, NR.1,
CRAIOVA INTRE ORELE:8-16,30 de
luni pânã joi ºi 8-14,00,vineri, site-ul:
http://apmdj.anpm.ro SI LA SEDIUL PRI-
MÃRIEI MUN.CALAFAT INTRE ORE-
LE 8,00-16,00 de luni pânã vineri–DI-
RECTIA DE URBANISM ªI AMENAJA-
REA TERITORIULUI ªI DEASEMENEA
PE site-ul: www.primariacalafat.ro.

Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 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 Da-
cia 1310, maºinã de cu-
sut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 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. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12 ºi 24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate,
toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuvele
duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.

Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând 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 fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
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, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

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

PIERDERI
Pierdut adeverinþã de
absolvire Facultatea de
Litere Universitatea din
Craiova pe numele
RADU CLAUDIA. Se
declarã nulã.
TECHNICAL CONSUL-
TING ENERGY SRL
declarã pierdut certificat
constatator nr. 42699/
13.10.2015, emis de
ORC Dolj. Se declarã nul.

DECESE
Conducerea Avioane
Craiova S.A. anunþã
decesul celui care a fost
RADU COSTAªUC –
fost Director General.
Pe aceastã cale cole-
gii transmit sincere
condoleanþe familiei
îndoliate. Corpul neîn-
sufleþit este depus la
Capela Bisericii Sf.
Gheorghe din Brazda
lui Novac. Înmormân-
tarea va avea loc joi,
29.06.2017, cu pleca-
rea de la Capelã la ora
11.00, la Cimitirul
Nord. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
COMEMORÃRI

Cu nemarginitã dure-
re reamintim celor
care l-au cunoscut,
iubit ºi apreciat, ca azi
28.06.2017 se împli-
neºte 1 an de la tre-
cerea la cele veºnice
a iubitului nostru soþ,
tatã, socru ºi bunic
GRECU GHEORGHE
- din Cernele Nu te
vom uita niciodatã!
Dumnezeu sã te odih-
neascã în pace! Soþia-
Maria, fiul- Stelian,
nora- Dana, nepoate-
le Georgiana ºi Anca.
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România va juca în Grupa A la
Campionatul Mondial de handbal
feminin, care se va disputa în Ger-
mania, în perioada 1-17 decembrie
a.c. Tragerea la sorþi, ce a avut loc
ieri, le-a scos în cale “tricolorelor”
Franþa, Spania, Slovenia, Angola ºi
Paraguay, meciurile urmând sã se
dispute la Trier. Din grupa B, pro-
gramatã la Bietigheim-Bissingen,
fac parte Norvegia, Suedia, Cehia,
Ungaria, Argentina ºi Polonia. În
grupa C, la Oldenburg, vor juca
Danemarca, Rusia, Brazilia, Mun-
tenegru, Japonia ºi Tunisia, în timp
ce grupa D, de la Leipzig, va fi for-

Qatar 2022: Qatar 2022: Qatar 2022: Qatar 2022: Qatar 2022: Douã milioane de dolari vãrsaþiDouã milioane de dolari vãrsaþiDouã milioane de dolari vãrsaþiDouã milioane de dolari vãrsaþiDouã milioane de dolari vãrsaþi în contul în contul în contul în contul în contul
fiului unui conducãtor al FIFfiului unui conducãtor al FIFfiului unui conducãtor al FIFfiului unui conducãtor al FIFfiului unui conducãtor al FIFA!A!A!A!A!

Cotidianul german „Bild” decorticã „raportul ex-procu-
rorului american Garcia” de aproape 400 de pagini, privind
atribuirea Mondialului de fotbal din 2018 ºi 2022, niciodatã
publicat de FIFA. Potrivit „Bild” raportul dezvãluie cum un
fost membru executiv al FIFA, a felicitat conducerea fede-
raþiei qatariene ºi a mulþumit prin email pentru virarea mai
multor sute de mii de euro, dupã atribuirea competiþiei. Douã
milioane euro, de provenienþã necunoscutã, au intrat în
contul unui copil de 10 ani al unui membru FIFA. „Bild”
reaminteºte cã trei membri executivi ai FIFA, dispunând de
dreptul de veto, s-ar fi deplasat la Rio cu un avion privat al
federaþiei de fotbal qatariene, înainte de votul pentru atri-
buirea competiþiei. Cel mai importat centru sportiv din lume

„Aspire Academy”, o organizaþie qatarianã, a fost implicat
la o manierã decisivã în manipularea membrilor FIFA, care
s-au lãsat ademeniþi, nu puþini dintre ei. Atribuirea organizã-
rii Mondialului de fotbal din 2022 Qatarului, decisã în 2010,
a generat multe polemici prin bãnuielile de corupþie. Anche-
ta internã condusã de ex-procurorul american Michael Gar-
cia a fost amânatã sine die. Camera de judecatã a Comisiei
de Eticã a FIFA a reþinut comportamentul suspect dar nu a
pus în discuþie legitimitatea atribuirii celor douã turnee fina-
le. La sfârºitul anului 2014, Michael Garcia a cerut publica-
rea parþialã cel puþin a raportului, dar cei doi preºedinþi ai
Camerei de instrucþie ºi judecatã ai Comisiei de Eticã a FIFA,
elveþianul Cornel Borbely, ºi germanul Hans Joachim Eckert

s-au opus publicãrii complete a raportului. Mandatul de patru
ani al celor doi, în fruntea justiþiei interne a FIFA, s-a termi-
nat în luna mai, fãrã a mai fi reînoit. Înlocuitorii lor sunt un
judecãtor columbian ºi fostul preºedinte grec al Curþii Eu-
ropene de Justiþie.

Alb-albaºtrii dau piept cu campioana Bulgariei
Craiova joacã, astãzi, începând

cu ora 19.00, al doilea amical al
verii din stagiul de pregãtire aus-
triac, contra bulgarilor de la Ludo-
gorets Razgrad.  Ivan ºi compania
vor da piept cu campioana Bulga-
riei, pe SVK Arena, în localitatea
austriacã Kirchbichl. Formaþia din
þara vecinã s-a înfiinþat în anul
1945. Ludogorets ºi-a creat deja
un palmares impresionant în ulti-
mii ani, reuºind sã obþinã campio-
natul naþional în Bulgaria în anii
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ºi
2017. De asemenea, aceºtia au
câºtigat Cupa ºi Supercupa în anii
2012 ºi 2014. Tehnicianul grupãrii
„alb-verzi” este Georgi Dermen-
dzhiev, iar din actuala echipã se

regãsesc fotbaliºtii români Cosmin
Moþi ºi Claudiu Keºeru. Formaþia
din þara vecinã s-a înfiinþat în anul
1945. Ludogorets ºi-a creat deja
un palmares impresionant în ulti-
mii ani, reuºind sã obþinã campio-
natul naþional în Bulgaria în anii
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ºi
2017. Meciul va fi transmis în for-
mat live-streaming, pe website-ul
Laola1, accesând urmãtorul link:
http://www.laola1.tv/en-int/lives-
tream/fk-ludogorets-1947-raz-
grad-cs-universitatea-craiova-len.

Transmisiunea tip LIVE-VIDEO
funcþioneazã doar utilizând brow-
serele de pe laptopuri ºi calcula-
toare, nu ºi cele de pe smartpho-
ne-uri sau tablete.

Premierul Slovaciei, scrisoare cãtre UEFPremierul Slovaciei, scrisoare cãtre UEFPremierul Slovaciei, scrisoare cãtre UEFPremierul Slovaciei, scrisoare cãtre UEFPremierul Slovaciei, scrisoare cãtre UEFAAAAA
în care atrage atenþia asupra meciuluiîn care atrage atenþia asupra meciuluiîn care atrage atenþia asupra meciuluiîn care atrage atenþia asupra meciuluiîn care atrage atenþia asupra meciului

Germania – ItaliaGermania – ItaliaGermania – ItaliaGermania – ItaliaGermania – Italia
Premierul Slovaciei, Robert

Fico, a cerut UEFA sã analizeze
meciul dintre Germania ºi Italia din
ultima etapã a grupelor de la EURO
U21. Victoria Italiei a trimis Ger-
mania în semifinale de pe locul se-
cund, astfel cã Slovacia a fost eli-
minatã. Campionatul European U21
din Polonia a creat o adevãratã con-
troversã dupã victoria Italiei din ul-

tima etapã a grupelor. Slovacia avea
prima ºansã pentru a se califica în
semifinale din postura de cel mai
bun loc doi. Cehia se putea califica
în dauna Slovaciei dacã învingea
Danemarca la o diferenþã de cel
puþin patru goluri, lucru ce nu s-a
întâmplat. Danemarca a învins cu
4-2. Dacã Italia nu învingea Ger-
mania în derby-ul grupei C, Slova-

cia era calificatã. Bernardeschi a
marcat în minutul 31 pentru 1-0,
astfel cã Italia era în acel moment
pe primul loc în grupã, la egalitate
cu Germania, dar avantajatã de o
eventualã victorie în faþa nemþilor.
S-a terminat 1-0 pentru Donnarum-
ma & Co. astfel cã Italia a câºtigat
grupa, Germania s-a calificat din
postura de cel mai bun loc doi,

având un golaveraj de
+4, iar Slovacia a fost eli-
minatã din cauza golave-
rajului de +3. În semifi-
nale s-au mai calificat
Anglia (câºtigãtoarea
grupei A) ºi Spania (câº-
tigãtoarea grupei B).
Premierul Slovaciei i-a
trimis o scrisoare pre-
ºedintelui UEFA, Alek-
sander Ceferin, în care
îi atrage atenþia cã me-
ciul dintre Germania ºi
Italia a fost o „înþelege-
re nedreaptã”. Robert
Fico i-a mai scris lui Ce-
ferin cã UEFA ar trebui
sã revizuiascã regula-
mentele, astfel încât sã
fie evitate situaþii de
acest gen la urmãtoare-
le turnee finale.

România înfruntã FranþaRomânia înfruntã FranþaRomânia înfruntã FranþaRomânia înfruntã FranþaRomânia înfruntã Franþa
ºi Spania în grupeleºi Spania în grupeleºi Spania în grupeleºi Spania în grupeleºi Spania în grupele

CM de handbal femininCM de handbal femininCM de handbal femininCM de handbal femininCM de handbal feminin

matã din Olanda, Germania, Serbia,
Coreea de Sud, China ºi Camerun.
Naþionala noastrã este singura care
a participat la toate cele 22 de ediþii
ale Campionatului Mondial, ultima
oarã terminând competiþia pe locul
3 ºi câºtigând astfel medaliile de
bronz. La aceastã ediþie, Romania
s-a calificat dupã ce a învins în du-
blã manºã naþionala Austriei. Primele
patru clasate din fiecare grupã vor
obþine calificarea în optimi, progra-
mate la Magdeburg ºi Leipzig, la fel
ca ºi sferturile de finalã. Semifina-
lele ºi finalele se vor juca la Ham-
burg, pe 15 ºi 17 decembrie.
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