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- Au plecat o mulþime de medici, Popescule, ºi s-au înmulþit
pacienþii.
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ADMINISTRAÞIE

Noul primar al Craiovei
vrea sã ridice prestigiul instituþiei pe care o conduce
pentru urmãtorii trei ani
ºi sã le ofere craiovenilor
motive sã considere cã instituþia primarului este
una respectabilã. Pentru
ca locuitorii Craiova sã nu
mai fi trimiºi la tot felul de
cozi sau sã fie duºi cu preºul de cãtre unii dintre angajaþi, care le pot dosi cererile, edilul Mihail Genoiu vrea ca toatã activitatea
cu publicul sã fie informatizatã, iar toate demersurile sã fie la vedere.
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Pe urmele lui...
Panait Istrati!
Mihai Tudose (50 de ani),
brãilean de loc, parlamentar
la al patrulea mandat, fost
ministru al Economiei, se
spune cã ar fi ºi bun ºahist,
ºi-a trecut ieri guvernul prin
Comitetul Executiv Naþional
al PSD, ºi deja aºteaptã depunerea jurãmântul la Palatul Cotroceni. I s-a fãcut „o
primire triumfalã” în presã,
dar se aºtepta, deºi o spune cam fãrã acces la vorbe
bine alese: „Asta e lupta
politicã. Ficatul duce. Prefer sã vorbeascã rezultatele la guvernare”.
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Comuna Ostroveni, interesantã
pentru investitori germani
reportaj / 6
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Mihai Tudose:
Nu am fost angajat
al SRI
Premierul desemnat Mihai
Tudose a declarat, ieri, cã
nu a fost angajat al SRI, aºa
cum s-a vehiculat în spaþiul
public, afirmând cã ºi-a
fãcut lucrarea de doctorat
pentru a acumula cunoºtinþe
ºi cã a renunþat la titlul de
doctor când a început „iureºul plagiatelor” pentru a nu
intra în “meci”. „Lucrarea
de doctorat a fost fãcutã
pentru mine, pentru a
acumula cunoºtinþe, nu
pentru funcþii, posturi sau
remuneraþii. Când a început
acel iureº al plagiatelor
pentru a nu intra în aceastã
moriºcã am scpus cã renunþ
la titlul de doctor”, a declarat premierul desemnat
Mihai Tudose, solicitat sã
lãmureascã acuzaþiile de
plagiat care i se aduc. Mihai
Tudose a afirmat cã nu a
plagiat, argumentând cã
lucrarea a fost judecatã
dupã reglementãri care nu
erau în vigoare la momentul
la care a fost redactatã. „În
opinia mea nu (am plagiatn.r.) pentru cã lucrarea a
fost judecatã dupã regelementãrile de acum care nu
erau în vigoare la data
elaborãrii acelei lucrãri.
Tocmai pentru a nu intra în
acest meci am considerat cã
este bine sã renunþ la ea”, a
spus Tudose. Premierul
desemnat a afirmat cã nu a
fost angajat al SRI. „Nu am
trecut niciodatã (în CV-n.r.)
cã sunt angajat (al SRIn.r.). Dovadã stã ºi declaraþia de avere depusã unde nu
apar niciodatã sume încasate de la acel serviciu. A fost
un titlul academic obþinut
acolo care nu a mai fost
folosit ca atare deoarece
între timp am intrat în
guvern ºi nu am mai profesat”, a precizat Tudose, la
solicitarea jurnaliºtilor.
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Premierul Grindeanu: Tudose ar trebui sã fie
conºtient cã peste câteva luni îi va veni rândul
Premierul în exerciþiu Sorin Grindeanu a declarat,
ieri, la Palatul Victoria, cã succesorul sãu, premierul
desemnat, Mihai Tudose, ar trebui sã fie conºtient cã
peste câteva luni “îi va veni rândul” sã fie schimbat ºi
l-a sfãtuit sã-ºi pregãteascã din timp miºcãrile.
“Premierul desemnat, Mihai
Tudose, ar trebui sã fie conºtient
- ºi eu cred cã este conºtient de
acest lucru - ºi sã se pregãteascã
pentru momentul de peste câteva
luni, când îi va veni rândul. Eu ºtiu
cã lui Mihai îi place ºahul, aºa cã
sã pregãteascã foarte bine miºcãrile viitoare”, a declarat premierul
în funcþie Sorin Grindeanu.
El a mai spus cã aceastã crizã politicã a generat, de fapt, întârzieri în economia realã, nu în
programul de guvernare. “Tot
acest circ politic, generat de o
singurã persoanã va fi plãtit de
fiecare român în parte. Aceste
ºase luni am încercat sã lucrez
îndeaproape cu echipa de miniºtri. Cu unii am lucrat foarte
bine, cu alþii mai puþin, dar toþi
cred cã au fãcut parte dintr-o
echipã ºi eu ºtiu cã nu-þi faultezi niciodatã propria echipã. E
o chestiune care þine de onoare.
Aº vrea sã le transmit foºtilor
colegi din echipa guvernamentalã cã nu îi condamn - ºtiu cã e
dificil sã fii pus în situaþia de a
primi, pe de o parte, de la ºeful
partidului indicaþii care de multe ori erau în contradicþie cu
ceea ce spune ºeful Guvernului,
dar ºi în contradicþie cu ceea ce
ºtiau fiecare dintre ei cã e corect ºi bine”, a adãugat premierul în funcþie Grindeanu.
Premierul în funcþie Sorin
Grindeanu l-a sfãtuit pe succesorul sãu, Mihai Tudose, primministru desemnat, sã schimbe
echipa de la ANAF dacã vrea sã
îmbunãtãþeascã activitatea de
colectare la bugetul de stat. “În
ciuda faptului cã avem aceastã

creºtere economicã de 5,7%, nu
colectãm suficient de bine. Avem
întâlniri sãptãmânale sau la 10
zile cu conducerea Ministerului
Finanþelor ºi cu cei de la ANAF,
pentru a corecta anumite lucruri
care au apãrut în special în ultima lunã-o lunã ºi jumãtate. Nu
am gãsit rãspuns nici la ultima
întâlnire, pe care am avut-o în
urmã cu aproximativ douã sãptãmâni, la lrmãtoarele, de exemplu, trei întrebãri: «de ce, în condiþiile în care consumul a crescut cu 7%, încasãrile din TVA,
înainte de rambursãri, sunt minus 7%, de ce încasãrile din
accize au scãzut la patru luni cu
6,8%, în condiþiile în care consumul de produse accizabile a
crescut cu 6,5%?» ºi «cum se
face cã avem cea mai mare
creºtere economicã din UE 5,7% - dar încasãrile la impozitul pe profit au scãzut cu 5,9%?»
Aceste întrebãri le-am pus în
urmã cu douã sãptãmâni celor
de la ANAF”, a declarat premierul în funcþie Sorin Grindeanu.
Premierul interimar Sorin
Grindeanu a respins, miercuri,
acuzaþiile potrivit cãrora a blocat
proiectul de lege privind înfiinþarea Fondului Suveran de Investiþii, afirmând cã acesta a fost
blocat la nivelul coaliþiei de guvernare, iar marea dilemã a fost
cui sã revinã coordonarea acestuia. “Aº vrea sã spun câteva lucruri despre celebrul Fond Suveran de Investiþii. Am tot vãzut
cã se gãsesc motive cum cã din
cauza primului-ministru, adicã a
mea, nu a ajuns sã fie aprobat
acest fond suveran de investiþii.

Eu vreau sã anunþ, ºi cu probe,
la fel cum lucrurile sunt valabile
ºi la ceilalþi care vãd cu duc acest
leit-motiv, deºi au zero realizãri
pe acea evaluare pe care dânºii
au acceptat-o, eu nu, au zero ºi
spun cã ar fi fãcut mult mai multe
lucruri, doar cã s-au blocat acestea la mine. Vãd cã e un fel de
explicaþie pe care încearcã sã o
dea”, a declarat premierul în
funcþie Sorin Grindeanu.

Lista miniºtrilor
din Guvernul Mihai
Tudose, aprobatã
în CExN al PSD

Lista miniºtrilor care vor
face parte din Cabinetul lui Mihai Tudose a fost aprobatã în
ºedinþa CExN al PSD, urmând
ca astãzi miniºtrii propuºi sã fie
audiaþi în comisiile parlamentare, apoi sã se dea votul de încredere în plenul Parlamentului.
S-a înregistrat o singurã abþi-

nere, cea a deputatului PSD
Nicolae Bãnicioiu, care este ºi
vicepreºedinte al partidului, au
precizat surse din partid. Senatorul PSD Mihai Fifor ar urma
sã preia ministerul Economiei,
potrivit unor surse din PSD, în
timp ce deputatul Marcel Ciolacu va fi vicepremier fãrã
portofoliu. De asemenea, potrivit surselor citate, senatorul
PSD Liviu Pop va merge la ministerul Educaþiei, în timp ce
deputatul PSD Lucian ªova va
prelua portofoliul Comunicaþiilor. Sursele citate au mai spus
cã senatorul PSD Adrian Þuþuianu va prelua ministerul Apãrãrii, iar Doina Panã va merge
la ministerul Apelor ºi Pãdurilor. Ministerul Culturii va fi preluat de Lucian Romaºcanu, iar
Ilan Laufer va prelua ministerul pentru IMM-uri ºi Mediu de
afaceri. La celelalte ministere se
pãstreazã actualii miniºtri.

UDMR: Vom vota învestirea Guvernului,
dacã nu apar surprize în comisii
Kelemen Hunor a anunþat ieri, dupã ce PSD a
votat lista miniºtrilor propuºi, cã UDMR va vota
pentru învestirea Guvernului Tudose în plenul
Parlamentului, dacã nu apar surprize în comisii.
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„Posibilitatea de a susþine guvernul mâine a rãmas una foarte
directã, deschisã. Am votat în

unanimitate. Colegii mei au susþinut cã dacã nu apar mâine în
comisii surprize neplãcute atunci

vom vota învestirea guvernului,
ceea ce nu înseamnã cã vom fi
de acord cu toate mãsurile pe
care le va lua guvernul în perioada urmãtoare”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, în
urma întâlnirii pe care parlamentarii UDMR au avut-o cu Liviu
Dragnea ºi Mihai Tudose.
Kelemen Hunor a susþinut cã
UDMR a susþinut proiecte de
lege iniþiate de PSD-ALDE, iar
coaliþia de guvernare a susþinut
iniþiativele minoritãþii maghiare,
aºa cum s-a întâmplat marþi, în
Senat, cu legea învãþãmântului.

„Existã un acord de colaborare
parlamentarã ºi în interiorul
acordului existã aceastã posibilitate de a da un vot mâine guvernului. Dupã 30 iunie vom analiza cum a decurs aceastã aceastã colaborare parlamentarã din
sesiunea de primãvarã, fiindcã
nu facem parte din guvern, dar
am susþinut multe proiecte venite dinspre Guvern, aºa cum ºi
PSD ºi ALDE au susþinut multe
proiecte iniþiate de noi, inclusiv
ieri, în Senat, amendarea legii învãþãmântului (...)”, a spus Kelemen Hunor.
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Problema Eco Sud – cartoful fierbinte
servit astãzi consilierilor municipali
Dupã îndelungi discuþii, care dureazã de
mai bine de un an, se pare cã Primãria Craiova ºi administratorul depozitului ecologic
au ajuns la o formã de înþelegere. Consilierii
municipali voteazã astãzi un proiect de hotãrâre prin care se propune majorarea tarifului de depozitare în rampã la suma de 19,51
Proiectul de hotãrâre privind
majorarea tarifului de depozitare
a fost afiºat pe site-ul Primãriei
Craiova, laolaltã cu toate celelalte iniþiative, însã a fost singurul
care nu a avut disponibilã ºi documentaþia pe baza cãreia fost
conceput. Fiindu-i atrasã atenþia
în cadrul unei conferinþe de presã, primarul Mihail Genoiu a solicitat funcþionarilor din subordine sã rezolve acest aspect ºi sã
facã publicã fundamentarea pentru aceastã iniþiativã, ceea ce s-a
ºi întâmplat în urmãtoarele ore.
”Solicitarea de fundamentare de
cãtre Eco Sud este facutã de
acum un an, cam în aceeaºi perioadã. Au existat foarte multe
discuþii ºi un proces pe rol intentat Primãriei care s-a încheiat cu
o sentinþã favorabilã municipalitãþii, datã de Curtea de Apel Bucureºti, în anul 2016. Singurul lucru care a fost reproºat Primãriei a fost o oarecare pasivitate
faþã de aceste solicitãri continue
ale Eco Sud de majorare”, a declarat Mihail Genoiu, precizând
cã, în felul acesta, autoritatea localã nu mai poate fi acuzatã de
lipsã de reacþie.

euro pe tonã, dar, în acelaºi timp, se resping
ºi mai multe solicitãri financiare înaintate de
cãtre Eco Sud. Primarul Mihail Genoiu a
explicat cã s-a luat decizia de a tranºa problema preþului deoarece municipalitãþii i s-a
reproºat de cãtre instanþã cã adoptã o poziþie pasivã în aceastã chestiune.

Primãria spune cã ºi-a clarificat
toatã documentaþia
Din ianuarie 2017 ºi pânã acum,
potrivit autoritãþilor locale, au fost
întreprinse numeroase consultãri ºi
întâlniri, schimburi de corespondenþã între Direcþia Economicã a
Primãriei ºi firma Eco Sud, demersuri care permit sã existe acum o
viziune clarã asupra relaþiei contractuale între cei doi parteneri.
”Pentru prima datã, s-a fãcut o
verificare a tuturor obligaþiilor pe
care Eco Sud le avea faþã de activitatea de la groapa de gunoi. În
acest sens, sunt promovate douã
materiale, unul legat de aceastã
fundamentare ºi de unde rezultã
acea creºtere, iar celãlalt material
este legat de faptul cã, în toatã
aceastã perioadã, au fost aduse
documente, care nu existau ºi sau trecut în revistã toate documentele ºi lucrãrile pe care mai trebuie
sã le facã, cu termene de realizare
la fiecare în parte. Deci la aceastã
orã, se ºtie foarte clar ce se întâmplã cu închiderea celulei 5, ce
se întâmplã cu acele rãsuflãtori pe
care le colecteazã gazele ºi cu perdeaua de pomi, procesele-verbale

de recepþie a celorlalte lucrãri, avizele de la mediu”, a explicat primarul Craiovei, referindu-se la o
documentaþie stufoasã, mai rar întâlnitã la alte proiecte de hotãrâre.

Majorarea de tarif, legatã de
fondul de închidere al depozitului

Potrivit municipalitãþii, Eco Sud
a solicitat mai multe majorãri, dar,
dupã negocieri, s-a convenit sã fie
aplicatã doar una singurã, cea referitoare la tariful de depozitare a
gunoiului în rampa de la Mofleni.
Restul solicitãrilor emise de Eco
Sud nu ai fost acceptate de autoritatea localã ºi apar evidenþiate în
cuprinsul proiectului de hotãrâre ca
puncte pentru care se solicitã respingerea.”Solicitarea Eco Sud a
fost mult mai mare, însã, pe articole, este singura creºtere. Mare
parte, dacã nu în totalitate, aceastã creºtere se datoreazã acelui fond
post-închidere. La sfârºit trebuie
sã se asigure un fond care sã ducã
la închiderea definitivã a gropii de
gunoi. Banii respectivi se duc întrun cont special, de care nu se atinge nimeni, ºi care este la dispoziþia
Primãriei Craiova. Nu poate nimeni
sã foloseascã bani din contul res-

pectiv decât dacã are acordul Primãriei Craiova. Restul sunt justificãri pe fundamentarea respectivã
ºi justificãri din partea Primãriei
unde a considerat cã nu e fundamentatã creºterea”, a explicat primarul Craiovei ce a motivat autoritatea sã accepte majorarea preþului la 19,51 euro pe tonã.

Consilierii PNL nu vor vota
proiectul

Întrebat dacã Primãria Craiova
considerã creºterea de preþ justificatã, primarul Mihail Genoiu a
rãspuns cã existã argumente din
punct de vedere financiar-contabil. ”Dar nu primãria aprobã majorarea de preþ, ci este atributul
Consiliului Local Municipal. Deci
aceastã majorare de preþ va fi supusã votului, pentru cã tocmai

acest lucru a menþionat Curtea de
Apel ca Primãria sã nu mai fie
pasivã, adicã sã înainteze CLM o
propunere, care poate sã fie favorabilã sau nu. Propunerea este
favorabilã cu acest cuantum pe
care Direcþia Economicã, din calcule care personal mã depãºesc,
le-a stabilit”, a menþionat Mihail
Genoiu într-o conferinþã de presã, care s-a desfãºurat cu o zi înaintea plenului. Tot ieri, cei ºase
consilieri municipali ai PNL au
anunþat cã nu vor vota proiectul
de hotãrâre, considerând cã municipalitatea i-a înºelat pe craioveni în momentul în care le-a promis cã nu vor exista mãriri de tarif în ceea ce priveºte preþul gunoiului. Votul va fi tranºat însã de
consilierii PSD ºi ALDE care deþin majoritatea în CLM Craiova.

Primãria Craiova intrã într-o nouã erã: a respectului!
Noul primar al Craiovei vrea sã ridice prestigiul instituþiei pe care o conduce pentru urmãtorii trei ani ºi sã le
ofere craiovenilor motive sã considere cã instituþia primarului este una respectabilã. Pentru ca locuitorii Craiova sã
nu mai fi trimiºi la tot felul de cozi sau sã fie duºi cu preºul
de cãtre unii dintre angajaþi, care le pot dosi cererile, edilul
Mihail Genoiu vrea ca toatã activitatea cu publicul sã fie
informatizatã, iar toate demersurile sã fie la vedere.

Din postura de primar ales,
dupã ce o bunã perioadã de timp
a îndeplinit ºi funcþia de primar interimar, Mihail Genoiu a avut, ieri,
prima ieºire publicã, organizând o
conferinþã de presã în care a
punctat câteva linii directoare ale
mandatului sãu. Proaspãtul edil a
promis cã va avea o relaþie de comunicare foarte bunã cu reprezentanþii mass-media, întâlnirile cu aceºtia urmând sã
fie sãptãmânale, în fiecare zi de miercuri.
Principiul transparenþei
se va aplica însã, în mai
mare mãsurã, cu locuitorii
Craiovei, îndeosebi cu cei
care vor avea contact direct cu instituþia. ”Ca principiu de bazã, noutatea pleacã de la faptul cã eu îmi
doresc foarte mult în acest
mandat sã se ridice la un
nivel foarte înalt prestigiul
primãriei. Trebuie sã fie o
instituþie care sã fie foarte
respectatã. Dar în primul
rând, instituþia, prin modul
funcþionarilor de a se comporta în relaþiile cu terþii,

trebuie sã îºi creascã foarte mult
prestigiul în aceastã perioadã.
Acesta este principalul obiectiv al
meu”, ºi-a motivat demersul primarul Mihail Genoiu.

Soft-urile „istorice” vor fi corelate

Edilul Craiovei a precizat cã a
avut primele discuþii la câteva
compartimente din primãrie ºi a
solicitat directorilor ºi ºefilor de
servicii sã aibã cel puþin un obiectiv major pe care sã ºi-l propunã în aceastã perioadã: ”Am discutat astãzi cu Direcþia de Taxe ºi
Impozite, cu Direcþia Relaþii cu
Publicul ºi Direcþia Patrimoniu ºi
concluzia majorã pe care am traso ºi care va genera, probabil, în
jurul ei tot ce se va întâmpla în
continuare este culegerea de informaþii – atât informaþii din celelalte primãrii mari ale þãrii, dar ºi
de la firmele de soft – despre ceea
ce înseamnã un sistem integrat de
informatizare a primãriei”. La
aceastã orã, în primãrie funcþioneazã mai multe softuri, dar ele
sunt independente. Existã un soft
la Urbanism, altul la Taxe ºi altul
la Direcþia Economicã, fiecare are

câte un soft propriu, care a fost
achiziþionat de-a lungul istoriei,
dar ele nu sunt corelate între ele.

Ordine ºi transparenþã
ºi în haosul de la Urbanism

ªi în privinþa Direcþiei de Urbanism vor exista modificãri legate de circuitul documentaþiei pe
care o persoanã a solicitat-o. „La
ora aceasta se depune o documentaþie ºi ea poate fi urmãritã online,
dar la ce nivel? Poþi sã vezi când
a fost repartizatã, cine a preluat-o
ºi când a dat-o spre eliberare.
Vreau ca acest sistem sã permitã
absolut tot. În momentul în care
urbanistul respectiv sã depunã
documentaþia, sã o depunã în format scris ºi electronic ºi tot ce se
întâmplã acolo sã fie vizibil automat pe online. Tu poþi sã verifici
dacã activitatea pe dosarul tãu este
intensã, dacã se întâmplã în timp
real sau zace în sertarul vreunui
funcþionar ºi nu se întâmplã nimic iar dupã 30 de zile þi-o respinge. Toate aceste lucruri vor fi
monitorizate foarte atent în perioada urmãtoare”, a menþionat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.
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Ciobanul din Celaru care ºi-a ucis un consãtean
ca sã nu mai împartã aceeaºi concubinã face 13 ani de puºcãrie
Ciobanul de 46 de ani, din comuna Celaru, care l-a bãtut ºi l-a abandonat la marginea satului pe un alt localnic, de 52 de ani,
supãrat cã victima s-ar fi întâlnit cu concubina sa, a fost condamnat definitiv la 13 ani de
închisoare. Bãrbatul a fost trimis în judecatã, în stare de arest preventiv, anul trecut,
pentru omor ºi lipsire de libertate, ºi a priMarþi, 27 iunie a.c., Curtea de
Apel Craiova a respins apelurile
declarate de ciobanul de 46 de ani,
din comuna Celaru, care l-a bãtut
ºi l-a abandonat la marginea satului pe un alt localnic, de 52 de ani,
supãrat cã victima s-ar fi întâlnit
cu concubina sa, dar ºi de Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj împotriva sentinþei Tribunalului Dolj
din 23 ianuarie a.c., menþinând
pedeapsa de 13 ani închisoare primitã de bãrbat pe fond: „respinge
apelurile formulate de apelant
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi apelant inculpat Nicu Marin împotriva sentinþei penale nr.
48/ 23.01.2017 a Tribunalului
Dolj, ca nefondate. Deduce durata arestãrii preventive în
continuare fata de inculpatul Nicu Marin, de la
data de 23.01.2017 la zi.
Obligã apelantul inculpat
Nicu Marin la plata sumei de 100 lei cheltuielile judiciare cãtre stat.
Admite cererea formulatã
de cãtre partea civilã Badea Dumitru privind acordarea cheltuielilor judiciare ºi obligã inculpatul
Nicu Marin la plata sumei de 750 lei. Definiti-

mit o pedeapsã totalã de 13 ani închisoare,
în ianuarie, la Tribunalul Dolj. În plus, trebuie sã achite daune morale ºi materiale rudelor victimei în valoare de 68.530 lei. Marþi,
27 iunie a.c., Curtea de Apel Craiova a menþinut pedeapsa primitã de inculpat pe fond,
respingând atât apelul sãu, cât ºi pe cel al
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.

va. Pronunþatã în ºedinþa publicã de la 27.06.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Ucis din cauza…
concubinei comune

Reamintim cã ancheta în urma
cãreia Marin Nicu a ajuns dupã
gratii a fost demaratã dupã ce, anul
trecut, în dimineaþa zilei de 6 februarie, Petricã Badea, de 52 de
ani, din satul Marotinu de Jos, comuna Celaru, a fost gãsit aproape
mort (decesul intervenind la spital) într-un canal de la marginea
satului. Deºi iniþial s-a crezut cã
bãrbatul a murit de frig, rudele au
insistat cã a fost ucis, astfel cã au
fost demarate cercetãrile. Poliþiºtii

ºi procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au stabilit cã victima, Petricã Badea, de 52 de ani,
care suferea de mai mult timp de
hemiparezã dreapta, ºi autorul împãrþeau aceeaºi concubinã ºi de aici
ar fi pornit totul.
Astfel, pe 5 februarie, un localnic s-a dus la Petricã Badea sã-i
spargã lemne. Potrivit anchetatorilor, Mihaela Potârniche, cunoscutã
în sat drept „Cuculeasa”, a trecut
ºi ea pe la Petricã Badea, însã acesta era plecat la mama lui, aºa cã femeia l-a chemat pe Marin Nicu acolo. L-au trimis pe bãrbatul care spãrgea lemne în sat, la cârciumã, iar ei
doi au bãut ºi au întreþinut relaþii
sexuale. De acolo au plecat împreunã, cu cãruþa lui Marin
Nicu, la alþi localnici, unde
au continuat sã bea, au întreþinut din nou raporturi
sexuale, iar la un moment
dat „Cuculeasa” a adormit.
Marin Nicu a plecat cu cãruþa prin sat, iar seara s-a
întors la locuinþa unde o lãsase pe femeie. Proprietarii
i-au spus cã a plecat, deºi
femeia dormea încã la ei în
casã, aºa cã Marin Nicu a
crezut cã „Cuculeasa” l-a
trãdat ºi s-a dus acasã la

Petricã Badea. Victima revenise la
locuinþa sa ºi privea la televizor împreunã cu bãrbatul care îi spãrsese
lemnele, când s-au trezit cu Marin
Nicu peste ei, în casã. Cel din urmã,
beat, a început sã-i înjure ºi sã întrebe unde-i femeia. Dacã n-a gãsit-o, ºi-a vãrsat furia pe Petricã
Badea, aºa cã l-a prins de haine,
profitând de handicapul acestuia, la târât pe jos ºi l-a aruncat în cãruþã
„ca pe un sac cu cartofi”.
A doua zi, pe 6 februarie, dimineaþa, doi localnici care îºi inspectau terenurile de la marginea localitãþii, în punctul numit „Pârjoleºti”,
l-au observat pe Marin Nicu venind
cu cãruþa dinspre pãdurea Zvorsca.
Când a ajuns în dreptul celor doi,
inculpatul le-a spus cã în canalul de
desecare este Badea Petricã decedat ºi a pornit mai departe. Cei doi
bãrbaþi s-au îndreptat spre locul respectiv, au vãzut pe fundul canalului

de desecare un bãrbat, care mai
prezenta semne vitale, în sensul cã
respira slab însã era inconºtient ºi
care prezenta leziuni de violenþã pe
faþã. Au anunþat Poliþia, dar ºi o
ambulanþã, care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a decedat.
Inculpatul nu a recunoscut nimic,
însã în baza probelor strânse de
anchetatori a fost arestat preventiv
pe 16 martie 2016, iar pe 2 iunie sa înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în care a fost trimis în judecatã, în stare de arest preventiv,
pentru omor ºi lipsire de libertate.
Pe 23 ianuarie 2017 judecãtorii de
la Tribunalul Dolj l-au condamnat
la o pedeapsã totalã de 13 ani închisoare. În plus, magistraþii craioveni
au mai stabilit ca inculpatul sã achite, în total, 68.530 lei rudelor victimei, la care se adaugã 2.250 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.

Laurenþiu Capotescu încã 30 de zile dupã gratii,
finii sãi – arest la domiciliu
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au admis, marþi, propunerea
procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova ºi au prelungit cu încã 30 de zile arestarea preventivã a craioveanului
Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”. În schimb cei doi fini ai sãi,
care i-au fost „parteneri de afaceri”, Ahmed Cristian Bulacu ºi
Radu Alin Florescu, rãmân în arest la domiciliu. Cei trei au
ajuns dupã gratii în urma unei acþiuni de pe 5 aprilie a.c., a
poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni vizând
destructurarea unei grupãri infracþionale specializate în trafic
de persoane ºi proxenetism.
Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au solicitat prelungirea mãsurilor preventive faþã
de Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, ºi cei doi fini ai sãi, acuzaþi
de trafic de persoane ºi proxenetism. Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au admis propunerea procurorilor ºi au prelungit arestarea
preventivã a lui Capotescu, finii
sãi rãmânând în arest la domiciliu: ”Admite propunerea de prelungire a mãsurii arestãrii preventive formulatã de Parchetul de pe
lângã Î.C.C.J. - DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova cu privire
la inculpatul Capotescu Gheorghe
Laurenþiu. Prelungeºte durata

mãsurii arestãrii preventive dispusã faþã de inculpatul Capotescu
Gheorghe Laurenþiu prin încheierea cu nr.96 din 06.04.2017 pronunþatã de judecãtorul de drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalului Dolj, pentru o perioadã
de 30 de zile fiecare, începând cu
data de 05 iulie 2017 ºi pânã la
data de 03 august 2017, inclusiv”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, pe 5 aprilie a.c., reþinerea pentru o perioadã de 24 de
ore a inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ah-

med Cristian Bulacu, Radu Alin
Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciucã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane,
trafic de minori ºi proxenetism.
Procurorii DIICOT Craiova au
comunicat cã, „în perioada anilor 2014 – 2017, inculpaþii Capotescu Gheorghe Laurenþiu, Bulacu
Ahmed Cristian ºi Florescu Radu
Alin au constituit un grup infracþional organizat în scopul comiterii infracþiunilor de trafic de persoane, trafic de minori ºi proxenetism, grup la care a aderat, în cursul anului 2015 ºi inculpatul Ciucã Gheorghe Sorin. Având în vedere natura legãturii dintre inculpaþi (Capotescu Gheorghe Laurenþiu este naºul inculpaþilor Bulacu
Ahmed Cristian ºi Florescu Radu
Alin), a existat o colaborare optimã, strânsã ºi constantã, rolurile
lor în realizarea activitãþii infracþionale nefiind aceleaºi, modalitatea concretã în care îºi împãrþeau sarcinile fiind determinatã de
împrejurãrile de fapt ºi de necesi-

tãþile practice ale realizãrii scopului infracþional – obþinerea de venituri în mod facil din exploatarea sexualã a victimelor”. Anchetatorii au precizat cã inculpaþii au
profitat de naivitatea, situaþia materialã precarã, lipsa educaþiei ºi
starea de vãditã vulnerabilitate a
victimelor, multe minore, ºi aflate
în situaþie conflictualã cu familia,
pentru a le recruta fie prin inducere în eroare, în sensul cã le promiteau locuri de muncã în strãinãta-

te, bine remunerate, fie profitând
de vulnerabilitatea lor vãditã. Astfel, Capotescu a folosit clubul de
noapte care îi aparþine, situat în
zona „Groapã”, pe raza municipiului Craiova, în scopul recrutãrii victimelor, majoritatea minore, oferindu-le „locuri de muncã” ºi iluzia
unei vieþi confortabile, mai spun
anchetatorii. Cei trei au fost arestaþi preventiv pe 6 aprilie a.c., în
timp ce Gheorghe Sorin Ciucã a
fost plasat în arest la domiciliu.
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Pe urmele lui... Panait Istrati!
MIRCEA CANÞÃR
Mihai Tudose (50 de ani), brãilean
de loc, parlamentar la al patrulea
mandat, fost ministru al Economiei, se
spune cã ar fi ºi bun ºahist, ºi-a trecut
ieri guvernul prin Comitetul Executiv
Naþional al PSD, ºi deja aºteaptã depunerea jurãmântul la Palatul Cotroceni. I s-a fãcut „o primire triumfalã”
în presã, dar se aºtepta, deºi o spune
cam fãrã acces la vorbe bine alese:
„Asta e lupta politicã. Ficatul duce.
Prefer sã vorbeascã rezultatele la guvernare”. Rezistând aºadar ºarjelor,
nu de la Robãneºti, ci din media, nu
este exclus sã o scoatã la capãt, mai
ales ca are un Executiv sensibil primenit. Am semnala, ca noutate, cooptarea senatorilor Mihai Fifor la ministerul Economiei, ºi a lui Adrian Þuþuianu la ministerul Apãrãrii Naþionale.
Îºi pãstreazã portofoliile „greii” din gu-

vernul precedent „neperformant” ºi,
între aceºtia, ministrul Muncii, Lia
Olguþa Vasilescu; ministrul de Interne, Carmen Dan; ministrul Dezvoltãrii Regionale, vicepremierul Sevil
Shaidehh; ministrul Agriculturii, Petre Daea, º.a.m.d.. Cum nu avem de
unde sã ºtim dacã actualul guvern condus de Mihai Tudose va fi unul mai
bun, nu ne hazardãm nici în a-l considera mai slab decât cel precedent, altminteri elogiat pânã în ultimul moment. Cultivând vodevilul de succes,
nu puþini confraþi îl evalueazã pe premier, dupã imaginea boþitã a feþei, în
anumite momente ale vieþii, sugerând
ceea ce toatã lumea înþelege. Numai
cã, doar din prostie nu îºi revine omul.
Apoi, se mai spune cã nu prea are competenþe vizibile în nici un domeniu,
demonstrate practic. Sã lãsãm insinuã-

rile. Un singur amendament: din Brãila nu au plecat în lume decât temerari. ªi nu e locul potrivit sã-l invocãm acum pe marele Panait Istrati.
Scriitorul ºi personajul de legendã,
afectiv la exces, incapabil de ironie,
dominat de talent ºi nostalgiile sale
incurabile, cum îl descria Gabriela
Maria Pintea. ªi, totuºi, nedumeriri,
de facturã logicã, persistã. Pãi dacã sa specializat în „Analiza ºi rezolvarea
conflictelor armate” la Georgetown
University ºi la Centrul European
Marshall pentru Studii de Securitate
Europeanã – Garmish din Germania,
a fãcut cursurile în limba românã?
Sigur, la noi, ministeriabilul, e deja
cunoscut ca o vedetã obositã cu utilizare universalã ºi totul capãtã o înfãþiºare arbitrarã, rezultatul unui amestec nefericit de hazard cu alte ingre-

diente. Pe de altã parte ºtim cã nici o
alegere nu e sigurã. Din actuala rãscruce de drumuri, trebuie ieºit. A-i reproºa lui Mihai Tudose, membru al
Grupului de prietenie cu Germania din
2012, o mare admiraþie faþã de þara
Angelei Merkel, cum am vãzut, nu e
un semn de patriotism neaoº, ci mai
degrabã de superficialitate riscantã,
deloc la locul ei. Neîndoielnic, Mihai
Tudose are vulnerabilitãþile lui. Ca fiecare, pânã la urmã. S-a legat la cap,
fãrã sã-l doarã, cum se spune. Cu povestea plagiatului se aflã, însã, într-o
companie bunã, dupã cum am vãzut.
Apud Emilia ªercan „Fabrica de doctorate” (Ed. Humanitas 2017). Culmea
ar fi sã fie logodit, însã, cu norocul.
Fiindcã ºi asta conteazã. În Dolj, se
strânge grâul ºi deja s-a instalat seceta. ªi asta e o problemã. Chiar mare.

A
A primit
primit avertisment
avertisment pentru
pentru conflict
conflict de
de interese!
interese!

Directorul medical de la “Filantropia”
a scãpat de pedeapsã la Curtea de Apel
Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova au scãpat-o, ieri, pe Lorena Dijmãrescu, director medical în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, de pedeapsa primitã în urmã cu un
an, la Judecãtoriei Craiova, de 1 an de
Reamintim cã, pe 14 mai 2015
s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova dosarul în care procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova dispuneau trimiterea
în judecatã a Lorenei Dijmãrescu,
director medical în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia
Craiova, pentru sãvârºirea a douã
infracþiuni de conflict de interese.
Potrivit rechizitoriului, în calitate
de director medical al Spitalului
Clinic Municipal Filantropia Craiova ºi asistent de proiect, a semnat „Contractul servicii de campanii de publicitate” din
28.06.2013, încheiat între Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Craiova ºi o societate la care fratele acesteia, G.A.D., avea cali-

închisoare cu suspendare pentru sãvârºirea a douã infracþiuni de conflict de
interese. Instanþa a admis apelul inculpatei ºi a renunþat la aplicarea pedepsei
faþã de femeie, aplicându-i, în schimb, un
avertisment.

tatea de asociat ºi administrator,
contract prin care societatea, în
calitate de prestator, se obliga sã
furnizeze servicii de informare ºi
publicitate pentru Proiectul nr.
SMIS 38142, intitulat „O nouã
abordare în organizarea activitãþilor Spitalului Clinic Municipal
Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaþii informatice de sãnãtate”, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, în calitate de achizitor, la preþul de 19.468 lei, din care, pânã
la data de 19.06.2014, Spitalul
Clinic Municipal Filantropia Craiova a achitat, cãtre societate
suma de 10.732,20 lei. De asemenea, în aceeaºi calitate, a semnat „Contractul pentru participa-

rea la subprogramul de screening
pentru depistarea precoce activã a
cancerului de col uterin” nr.
14829/21.08.2012, încheiat între
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova ºi o policlinicã în
cadrul cãreia inculpata a ocupat
funcþia de medic specialist obstetricã ginecologie, contract în baza
cãruia Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova a decontat
policlinicii, în termen de maximum
5 zile lucrãtoare, de la data decontãrii de cãtre Casa de Asigurãri de
Sãnãtate, contravaloarea serviciilor medicale specifice contractate
ºi efectuate, la un tarif de 28 lei/
caz cu formular FS1 completat în
integralitate, în total suma de 6.496
lei, care a fost achitatã cãtre poli-

clinicã, ultima tranºã din aceastã
sumã fiind viratã acestei policlinici la data de 30.09.2014. Pe 24
iunie 2016, magistraþii Judecãtoriei Craiova au gãsit-o vinovatã de
ambele infracþiuni, fiind condamnatã la 1 an de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 2 ani.
Lorena Dijmãrescu a declarat
apel, iar ieri, magistraþii Curþii de
Apel Craiova i-au admis apelul ºi
au scãpat-o de pedeapsã: „Admite

apelul inculpatei. Desfiinþeazã sentinþa sub aspectul laturii penale ºi
rejudecând: renunþã la aplicarea
pedepsei faþã de inculpata Dijmãrescu Anda Lorena pentru sãvârºirea a douã infracþiuni prevãzute de
art. 301 alin. 1 C.p. cu aplicarea
art. 5 C.p.. În baza art. 81 C.p.
aplicã inculpatei un avertisment.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã
publicã la 28.06.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.
CARMEN ZUICAN

Mãsuri pentru diminuarea
efectelor caniculei
Ieri, a avut loc ºedinþa
lunarã a Colegiului Prefectural
Dolj, în care s-au discutat mai
multe probleme aflate pe
ordinea de zi, dar cele mai
importante au fost cele legate
de calitatea aerului ºi de
mãsurile care trebuie adoptate
de cãtre autoritãþile locale ºi
judeþene pentru perioada de
varã. Cristian ªovãilã,
subprefectul judeþului Dolj , a
atras atenþia asupra mãsurilor
care trebuie luate, astfel încât
sã nu fie înregistrate cazuri
deosebite. Pentru diminuarea

efectelor caniculei, În Craiova
ºi în celelalte oraºe ale judeþului vor fiinþa Centre de Prim Ajutor , atât în unitãþi ºcolare,
cât ºi în sedii ale Administraþiei
Publice Locale ºi în farmacii.
De asemenea, în intervenþia sa,
Monica Mateescu, director al
Gãrzii de Mediu Dolj, a dat
asigurãri cã nu sunt probleme
deosebite în ceea ce priveºte
calitatea aerului ºi a radioactivitãþii, având în vedere proximitatea Centralei Nucleare de
la Kozlodui (Bulgaria).
CRISTI PÃTRU
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Comuna
Comuna O
Ostroveni,
stroveni, interesantã
interesantã
pentru
pentru investitori
investitori germani
germani
În plinã campanie agricolã, cu o recoltã de cereale
foarte bunã, localitatea Ostroveni îºi deschide porþile
ºi pentru investiþiile externe. Administraþia localã
actualã, bazându-se pe facilitãþile fiscale oferite investitorilor, dar ºi pe bugetarea cotelor de cofinanþare
pentru cele ºapte proiecte de accesare a fondurilor
prin P.N.D.L., este convinsã cã va reuºi sã modernizeze
localitate ºi sã fructifice forþa de muncã localã. Primarul localitãþii se bazeazã pe o majoritate socialdemocratã confortabilã în rândul Consiliului Local,
un avantaj pe care îl va fructifica în a duce la îndeplinire obiectivele asumate pentru dezvoltarea comunei.

mare de profil din România. Societatea comercialã, care opereazã aici, se ocupã de tot, într-un
singur loc. De la creºtere la procesare. Investitorul german lucreazã sub brandul Fishmann, creând produse 100% din file de peºte. Aºadar, noi ne putem lãuda cu
o fermã de sturioni, o afacere pe
care multe alte localitãþi ar fi fost
încântate sã le deþinã. Mai ales cã,
aici, în localitate, 20 de hectare ce
aparþineau fostei ferme zootehnice au fost puse în valoare prin
aceastã investiþie. Icrele negre produs de aceºti peºti au o piaþã de
desfacere bine formatã”, ne-a precizat primarul comunei Ostroveni.

al nivelului taxelor ºi impozitelor
locale. Mai mult, vom întreprinde
toate diligenþele necesare pentru ca
localitatea noastrã sã rãmânã o
prioritate în planurile lor de extindere a afacerilor”, ne-a declarat
Silviu Dorel Preduº.
Aflat la primul sãu mandat de
primar, actualul edil este conºtient
cã timpul curge foarte repede ºi

colte foarte bune ºi la floarea-soarelui”, a mai punctat primarul comunei Ostroveni.
Cum perioada eliberãrii terenurilor agricole de resturile vegetale
se apropie cu paºi repezi, edilul face
un apel intens cãtre concetãþeni sã
dea dovadã de mare prudenþã ºi sã
nu procedeze la incendierea resturilor vegetale. Vântul, cãldura ex-

Silviu Dorel Preduº

ªapte proiecte pe programul
PNDL, în curs de aprobare

Despre Ostroveni se ºtie cã este
una dintre cele mai înstãrite localitãþi din Dolj. Aici, terenurile fertile, munca gospodarilor ºi conducerea administraþiei locale au mers
mânã-n mânã. Recoltatul orzului
este, acum, aproape de final. Cãldura din ultimele zile a dat, dincolo de disconfort, o ºansã pentru a
recolta în cele mai bune condiþii.
Cele 10 asociaþii agricole existente
pe raza comunei sunt semnul cel
mai clar cã locuitorii de aici au înþeles importanþa comasãrii terenurilor agricole, pentru a obþine producþii cat mai mari. „Dacã zilele
foarte cãlduroase vor continua,
vom avea probleme la culturile de
porumb ºi floarea-soarelui”, ne-a

declarat Silviu Dorel Preduº, primarul comunei Ostroveni. ªi
aceasta ca sã vedem ºi partea goalã
a paharului. Dar, pe de altã parte,
localitatea a început sã devinã
atractivã ºi pentru investitorii din
alte þãri.

Cea mai mare crescãtorie
de sturioni

Edilul comunei Ostroveni ne
destãinuie, cu vãditã satisfacþie, cã
localitatea pe care o administreazã
se poate lãuda, în urmãtoarele sãptãmâni, cu una dintre cele mai mari
crescãtorii de peºte din România.
„Investiþia în creºterea ºi procesarea peºtelui este aproape de finalizare. Este, de departe, cea mai

Forþa de muncã localã este ocupatã, preponderent, în sectorul
agricol. Alþii au plecat în strãinãtate, ca mai toþi doljenii cu braþe puternice. Spre Bechet, cea mai apropiatã localitate de Ostroveni, fac
zilnic naveta alte zeci de persoane.
Dar, iatã cã a fost greu pânã s-a
spart gheaþa, cum se spune în popor, ºi investitorul german care va
da în exploatare crescãtoria de sturioni a fãcut o reclamã favorabilã
localitãþii Ostroveni, astfel încât un
al investitor, tot german, s-a arãtat
interesat sã deschide o afacere pe
raza comunei. „Astfel de comportamente din partea oamenilor de
afaceri externi nu pot decât sã ne
bucure. Noi venim în întâmpinarea lor cu un plafon foarte scãzut

cã orice accesare de fonduri pentru a dezvolta localitatea este o
cursã contracronometru. Este ºi
motivul pentru care, printr-o hotãrâre de consiliu local, s-au bugetat cotele de cofinanþare pentru
cele 7 proiecte de finanþare depuse pe Programul Naþional de Dezvoltare Localã, care este cel mai
important instrument de finanþare
de la bugetul de stat.

Crescãtorii de albine,
tot mai numeroºi

Cã este o comunã plinã de vitalitate o dovedeºte, mai spune primarul din Ostroveni, ºi numãrul tot
mai mare al apicultorilor. „Câþiva
tineri se preocupã în aceste zile de
întocmirea proiectelor pentru a-ºi
deschide o afacere în sectorul apicol. Toþi crescãtorii de albine se
aºteaptã la producþii mulþumitoare, mai ales la mierea de rapiþã, care
este prima miere extrasã în anul
apicol. Tocmai pentru cã este o
miere care abundã în glucozã,
aceasta se cristalizeazã foarte repede, la doar câteva zile dupã ce a
fost extrasã. Or, acest lucru este
un semn evident cã mierea de rapiþã este naturalã. Sã mai precizãm
cã, tot în aceste zile se anunþã re-

cesivã, proximitatea locuinþelor
sunt tot atâtea semnale de alarmã
care ar trebui sã-i punã pe localnici în gardã ºi sã dea dovadã de
cea mai mare responsabilitate,
atunci când se gândesc sã facã foc
deschis la arderea de miriºti, vegetaþie uscatã ºi resturi vegetale.

Colaborare eficientã
cu Consiliul Local

Proiectele pentru dezvoltarea
comunei Ostroveni nu vor fi afectate de blocaje administrative locale, ne-a dat asigurãri Silviu Dorel
Preduº, pentru cã între acesta, ca
autoritate executivã, ºi Consiliul
Local, ca autoritate deliberativã, nu
existã divergenþe de opinie. Socialdemocraþii deþin majoritatea în consiliu, cu 13 din cele 15 mandate
adjudecate la ultimele alegeri locale. „Este o ºansã ce trebuie fructificatã la maximum, aceea de a avea
sprijinul necondiþionat al unei majoritãþi solide din rândul consilierilor locali. Am câºtigat cu un program social-democrat bine adaptat
realitãþilor din localitate ºi sunt convins cã ne vom duce la bun sfârºit
cea mai mare parte a obiectivelor
pe care ni le-am asumat”, a punctat primarul comunei Ostroveni.
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Pentru al doilea an consecutiv...

Proiectul Ucenic Electrician
Proiectul Ucenic Electrician oferã oportunitatea elevilor care îºi doresc o carierã
în domeniul energetic sã facã parte din generaþia de electricieni a viitorului. Între 03
– 07 iulie, tinerii interesaþi se pot înscrie la
Proiectul Ucenic Electrician a
debutat anul trecut în colaborare
cu liceele din Craiova, respectiv Pi-

una din secþiile cu profil electric ale Liceului Tehnologic Astra, din Piteºti, Colegiului
Energetic Craiova sau Liceului Tehnologic
Târgu Jiu, prin depunerea dosarelor la secretariatele instituþiilor scolare.

teºti, Asociaþia ROI ºi Inspectoratele ªcolare Judeþene Arges si Dolj.
Primii beneficiari au fost 47 de elevi

înscriºi la specializarea “Electrician
exploatare joasa tensiune” din cele
douã instituþii scolare. Anul acesta, proiectul se extinde ºi în judeþul Gorj, în colaborare cu Liceul
Tehnologic Târgu Jiu ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Gorj. Astfel,
elevii pot opta pentru specializarea
“Electrician exploatare centrale,
staþii ºi reþele electrice” în cadrul
liceelor partenere din Târgu Jiu ºi
Piteºti sau în cadrul Colegiului
Energetic Craiova care oferã ºi
specializarea “Electrician exploatare joasã tensiune”.

Sesiuni de mentorat cu specialiºtii
Distribuþie Oltenia

În cadrul proiectului Ucenic
Electrician, elevii vor beneficia

de: Laborator electric de ultima
generaþie, dotat cu sprijinul Distributie Oltenia; burse lunare în
valoare de 200 lei, suplimentare
faþã de cele oferite de Ministerul
Educaþiei Nationale, primilor
cinci elevi cu cele mai bune rezultate; sesiuni de mentorat cu
specialiºtii Distribuþie Oltenia;
stagii de practicã în instalaþiile

operatorului de distributie din regiunea Olteniei; sesiuni de dezvoltare personalã alãturi de specialiºtii Asociaþiei ROI. Programul
pilot Ucenic Electrician a pornit
din dorinþa operatorului Distribuþie Oltenia de a le oferi elevilor care
îºi doresc o meserie de profil, condiþiile propice pentru a face performanþã în domeniul energetic.

La un an de la instalare…

Consilierii PNL au fãcut bilanþul
administraþiei publice locale
ªase consilieri PNL au fãcut ieri, bilanþul unui an
de administraþie localã ºi judeþeanã. La numãrãtoare
au ieºit mai multe bile negre…de altfel pe cele albe
au uitat sã le treacã în revistã. De la Masterplanul
de deºeuri, pânã la infrastructurã, culturã ºi sãnãtate,
cam toate proiectele au fost luate la bani mãrunþi ºi
au dat cu minus în aritmetica liberalã.
Cosmin Cãlin, consilier judeþean, de regulã mai tãcut pe la
ºedinþe, dar extrem de vorbãreþ la
conferinþa de presã, a prezentat

stadiul Masterplanului de deºeuri ºi
ºi-a exprimat îngrijorarea vizavi de
posibilitatea pierderii finanþãrii europene. “Pentru început am sã pre-

zint douã proiecte ale Consiliului
Judeþean ºi care se tot de amânã.
Teoretic ar trebui fãcute pe fonduri europene, dar cred cã pânã la
urmã le vom plãti din banii nostril,
banii doljenilor, fiind foarte întârziate. Unul dintre acestea este Sistemul de management integrat al
deºeurilor, semnarea contractului
având loc undeva prin 2014. Prima parte s-a desfãºurat conform
programului, apoi au avut loc niºte licitaþii care s-au blocat. Acest
proiect este cel mai mare proiect

pe care îl deruleazã Consiliul Judeþean – 54 milioane de euro, din
care co-finanþarea Consiliului este
în jur de 5 milioane de euro. Mai
este ºi cel de-al doilea proiect ºi
anume, “Centrul Brâncuºi”. ªi aici
s-a întârziat construcþia pe motiv
cã s-a gãsit nu ºtiu ce conduct de
a Termoficare…”, a subliniat consilierul judeþean.

Medicii reclamã disconfortul

Cel de-al doilea consilier judeþean - Laurenþiu Ivanovici, a vorbit despre proiectele din sãnãtate…ºi tot despre întârzierea finalizãrii acestor lucrãri. “Vreau sã
amintesc de douã ºantiere deschise: Ambulatoriul de la Spitalul Judeþean ºi Clinica de Cardiologie.
Pe lângã acestea mai sunt ºi ºantierele deschise pe secþii. Se lucreazã ºi la renovarea clinicilor din
spital. ªi aici se reclamã întârzieri.
ªefii secþiilor din Spitalul Judeþean
reclamã faptul cã aceste lucrãri
întârzie ºi fac ca activitatea care
se desfãºoarã pe secþii sã fie una
anevoioasã, fiind vorba de un disconfort atât pentru pacienþi, cât
ºi pentru personalul medical…”,a
semnalat fostul vicepreºedinte al
CJ Dolj.

Proiecte comune în campanie,
uitate dupã…

Daniel Drâgnei, cel de-al treilea consilier judeþean, a completat tabloul “nerealizãrilor” ºi a
punctat câteva la capitolul infrastructurã. “Nu cred cã surprind pe
cineva atunci când spun cã infras-

tructura judeþului Dolj suferã de
ani buni din cauza investiþiilor reduse. S-au investit pe de o parte
bani puþini, iar pe de altã parte,
oportunitatea nu a fost întotdeauna un criteriu care sã impunã necesitatea investiþiei. La bazã a stat
tot timpul criteriul politic. Astãzi
aº vrea sã atrag atenþia asupra
unui aspect ºi anume, în campania electoralã de anul trecut ºi
PSD ºi PNL doreau reabilitarea
drumului judeþean care face legãtura între localitãþile Leu ºi Dãbuleni. Dupã alegerile locale, când
majoritatea primarilor din localitãþile care se gãsesc de-a lungul
acestui drum: Castranova, Apele
Vii, Celaru, Daneþ, Amãrãºtii de
Jos ºi Dãbuleni, au fost de la PNL,
un singur primar PSD din aceea
zonã reuºind sã câºtige alegerile
– Amãrãºtii de Sus, PSD a uitat
de reabilitarea acestui drum…”, a
mãrturisit Daniel Drâgnei.
Consilierii locali: Florin Sirop,
Marinel Florescu ºi Doru Câplea
au trecut ºi ei în revistã câteva proiecte începute ºi nefinalizate sau
proiecte care nici nu au fost începute, rãmânând doar la faza de
dorinþã. Au amintit de Water Park,
de stadionul de atletism, de cartierul chinezesc, de reabilitarea
Colegiului Carol I. Totodatã, consilierul Flavius Sirop a vorbit ºi a
insistat asupra oportunitãþii înfiinþãrii unui nou parc industrial, al
treilea în judeþul Dolj, pentru a
aduce mai mulþi investitori în
Craiova ºi pentru a se înfiinþa noi
locuri de muncã.
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„Biblioteca
„Biblioteca din
din vacanþã”
vacanþã” –– Ediþia
Ediþia aa IX-a
IX-a
De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pentru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacanþã”. Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.
Numãrul locurilor disponibile este limitat.
În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” se vor desfãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele IIV, în cadrul Secþiei pentru Copii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba englezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Elevilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.
Programul „Biblioteca din Vacanþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alãturi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a deprinde abilitãþi noi. Dansul, limba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre programelepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excepþie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.
“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupere, dezvoltãm proiectul “Biblioteca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ultimele detalii ale programului. Întrun cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spaniolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasionaþi de dans sã se înscrie la cursurile ºi atelierele noastre. Vom relua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem convinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toate cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petrece un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tuturor colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectului „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele IVIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ateliere: englezã, spaniolã, dans, jurnalism, hand made, origami, public speaking ºi teatru.
ALEXANDRU IONICESCU
Purtãtor de cuvânt,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Provocãri ºi coordonate
actuale ale profesiei contabile
Universitatea din Craiova, Camera
Auditorilor financiari din România
(CAFR) ºi Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi (CECCAR)
organizeazã astãzi, workshop-ul
„Expert contabil, contabil autorizat,
auditor financiar – provocãri ºi coordonate actuale ale profesiei contabile”.
Dezbaterea va avea loc începând cu ora
11.00, la Sala albastrã a Universitãþii
din Craiova. Vor fi abordate teme
actuale precum noul raport de audit sau
noutãþi în domeniul fiscal. Vor avea loc
dezbateri legate de profesia contabilã ºi
de auditor, în contextul noilor reglementari naþionale ºi europene. La
deschiderea evenimentului vor transmite mesaje studenþilor ºi participianþilor:

prof. univ. dr. Cezar Ionuþ Spînu
(Rector Universitatea din Craiova); prof.
univ. dr. Magdalena Mihai (Prorector
Universitatea din Craiova); prof. univ.
dr. Robert Aurelian ªova
(Preºedinte CECCAR); conf. univ. dr. Cristian Ovidiu Drãgan ( Preºedinte
CECCAR filiala Dolj); conf. univ. dr.
Gabriel Radu (Preºedinte CAFR); prof.
univ. dr. Nicolae Sichigea (Decan
Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor); Mircea Silviu Pîrvuleþu
(Director general DRGFP Craiova);
Leonard Bãndoi (Comisar ºef Serviciul
Investigarea Criminalitãþii Economice)
ºi Adina Georgeta Ponea (Preºedinte
Curtea de Apel Craiova).
MARGA BULUGEAN
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Searã muzicalã cu chitaristul Costin Soare,
la Muzeul de Artã Craiova
Costin Soare, unul dintre cei mai apreciaþi ºi activi artiºti
români, îmbinând în mod fericit o frumoasã carierã concertisticã
(chitarist ºi lutist) cu cea pedagogicã (profesor la Colegiul Naþional
de Arte „Dinu Lipatti” din Bucureºti ºi profesor asociat la Universitatea Naþionalã de Muzicã), fiind, de asemenea, director artistic
al Festivalului Internaþional „Serile de chitarã”, se opreºte pentru
o searã la Craiova. În cadrul turneului „De la Bach la Beatles”, un
proiect al Asociaþiei Culturale Kitharalogos, muzicianul va susþine
mâine, 30 iunie, de la ora 18.00, un recital Muzeul de Artã.
Intrarea este liberã, în limita locurilor disponibile.

Asociaþia Kitharalogos propune un tur a 13 dintre cele mai importante oraºe ºi obiective turistice ale þãrii – o cãlãtorie în care,
alãturi de chitara realizatã de maestrul lutier Alexandru Marian,
publicul va putea asculta o chitarã fãcutã special pentru acest
turneu de Fabrica de instrumente muzicale Hora S.A., Reghin,
instrument care va fi donat unui

foarte tânãr talent în afirmare în
concertul de închidere. Calendarul turneului a inclus deja oraºele Iaºi, Târgu-Mureº, Bistriþa,
Tescani, Reghin, Mediaº, Bran,
Sinaia, Piteºti, Ploieºti, Buzãu ºi
urmeazã sã cuprindã Craiova ºi,
pe 1 iulie, Bucureºti (Institutul
Cervantes).
«Programul propus în cadrul
turneului, o îmbinare de muzicã
clasicã purã cu muzici de sorginte tradiþionalã sau popularã (în
sensul de pop&rock music), aduce în atenþia publicului minunata
„orchestrã în miniaturã”, cum
numea Berlioz chitara, culoarea
timbralã intimã ºi versatilitatea
unui instrument iubit de melomani ºi de publicul larg», preci-

zeazã organizatorii.
Solist este Costin Soare, unul
dintre cei mai apreciaþi ºi activi
chitariºti români, cu trei turnee
naþionale la activ („Muzica în palatele României” / 2016; „Armonii pascale” / 2015 – alãturi de
actriþa Daniela Nane; „Nocturne
ºi dansuri” / 2013), un CD lansat
în 2014 („Nocturne ºi dansuri”)
ºi altul în 2017 („Twenty Shades
of Music”, alãturi de flautistul Ion
Bogdan ªtefãnescu), muzician
polivalent cu un repertoriu ce porneºte de la muzica veche (interpretatã la lãutã) ºi ajunge la muzica contemporanã. Chitaristul Costin Soare este membru permanent
a douã ansambluri camerale
(flaut-chitarã, cu Ion Bogdan ªte-

fãnescu, ºi voce-chitarã, cu mezzosoprana Claudia Codreanu) ºi
un promotor neobosit al muzicii
clasice de foarte bunã calitate prin
intermediul unui instrument a cãrui voce intimã ºi repertoriu sunt
apreciate de publicul larg.
Potrivit organizatorilor, în cadrul recitalului de mâine-searã de
la Craiova muzicianul propune un
periplu muzical ce porneºte de la
dansurile din Suita pentru lãutã
în la minor (transcrisã pentru
chitarã), BWV 995 de Bach ºi,
mergând pe firul istoriei instrumentului, ajunge la diversitatea stilisticã a secolului XX: douã aran-

jamente dupã Yesterday ºi Michelle ale celebrei trupe Beatles, fãcute de cel mai important compozitor japonez al secolului al XXlea, Toru Takemitsu; una dintre
cele mai frumoase piese scrise
pentru chitarã, o lucrare ineditã cu
un puternic iz oriental, o baladã
compusã de italianul Carlo Domeniconi: Koyunbaba; un cântec
sud-american, Alfonsina y el
mar, compus de autorul celebrei
Missa Criola, Ariel Ramirez; un
aranjament dupã celebra piesã de
jazz A night in Tunisia, fãcut de
marele chitarist francez Roland
Dyens.

Filmul câºtigãtor al Ursului de Aur la Berlinale 2017
va rula la Cinema Patria
„Despre trup ºi suflet” /
„Testrol es lelekrol”,
marele câºtigãtor al
Festivalului Internaþional
de Film de la Berlin din
acest an, va fi distribuit în
cinematografe începând cu
data de 30 iunie. România
este prima þarã, dupã
Ungaria, unde filmul va fi
lansat. În avanpremierã, a
rulat la Cluj la TIFF 2017,
cu douã proiecþii sold out.
La Craiova, filmul va
putea fi vãzut la Cinema
Patria, în patru proiecþii
speciale: sâmbãtã, 1 iulie,
ºi duminicã, 2 iulie, de la
ora 16.00; luni, 3 iulie, ºi
marþi, 4 iulie, de la ora
18.00.

La Berlinale, acolo unde a fost primit cu
entuziasm atât de presã ºi juriu, cât ºi de
public, „Despre trup ºi suflet” a fost premiat cu patru trofee: Ursul de Aur pentru
cel mai bun film, Menþiunea specialã a juriului ecumenic pentru un film din competiþie, Premiul FIPRESCI (Federaþia Internaþionalã a Criticilor de Film) pentru cel mai bun
film din competiþie ºi Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost. Filmul a fost
declarat marele câºtigãtor ºi al celei de-a Xa ediþii Sydney Film Festival, cel mai important festival de film din Australia, premiul fiind acordat anual celui mai „îndrãzneþ ºi curajos film de actualitate”.
«„Despre trup ºi suflet” (regia: Ildiko
Enyedi) este o poveste de dragoste atipicã,
între doi introvertiþi care descoperã, printro întâmplare, cã au acelaºi vis în fiecare
noapte. Endre este directorul financiar al
unui abator unde Maria este transferatã pen-

Gala FRE
AKS – 10 ani de dans ºi muzicã
FREAKS
Casa de Culturã Traian Demetrescu ºi Asociaþia
Dance Beat vor organiza pe data de 19 august a.c.,
începând cu ora 18.00, la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”, „Gala FREAKS – 10
ani de succes”. Evenimentul are ca scop sãrbãtorirea celor 10 de ani de existenþã printr-un spectacol de dans ºi muzicã oferit de dansatorii trupei,
colaboratori ºi invitaþi speciali. FREAKS a câºtigat
peste 200 de premii naþionale ºi internaþionale ºi a
participat pânã în prezent la aproximativ 1.000 de
spectacole ºi evenimente în toatã þara. În cei 10
ani, trupa a reprezentat instituþii de tradiþie precum
Palatul Copiilor Craiova, Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, Casa de Culturã a Studenþilor din
Craiova ºi Asociaþia Dance Beat.

tru a se ocupa de controlul calitãþii. Un incident intern îl determinã pe Endre sã aducã
un psiholog care sã intervieveze angajaþii.
Aflã astfel cã, în fiecare noapte, ei doi viseazã acelaºi vis. Ceea ce la început pãrea
sã fie o întâmplare se transformã într-o frumoasã poveste despre emoþie ºi iubire dar,
mai ales, despre doi oameni care învaþã sãºi exprime adevãratele sentimente, în ciuda
barierelor pe care ºi le-au impus ei înºiºi» –
potrivit sinopsisului filmului.
Chiar înainte de a anunþa marele câºtigãtor al Ursului de Aur la Berlinale 2017, preºedintele juriului din acest an, Paul Verhoeven,
a declarat publicului cã „On Body and Soul”
este un film despre „doi oameni conectaþi
într-un mod uimitor. Juriul s-a îndrãgostit de
acest film nu doar pentru mãiestria cu care
este fãcut, ci, mai ales, pentru cã ne aminteºte de un cuvânt pe care îl folosim cu prea
mare uºurinþã în ziua de azi: compasiunea”.
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Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
“În tot pãmântul a ieºit vestirea lor ºi la marginile lumii cuvintele lor “(Psalm 18, 4).
Sfânta noastrã Bisericã prãznuieºte astãzi pomenirea Sfinþilor ºi
întru tot lãudaþilor Apostoli Petru
ºi Pavel, cei dintâi pe scaun ºezãtori ºi propovãduitori ai Evangheliei lui Hristos. Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel sunt sãrbãtoriþi pe 29
iunie, dupã o perioada de post, care
variazã ca duratã în funcþie de data
Sfintelor Paºti.
Sfântul Apostol Petru s-a nãscut la Betsaida, dar a locuit ulterior în cetatea Capernaum, om simplu ºi fãrã carte, nepreocupat de
sinagogã sau de viaþã religioasã a
evreilor. Viaþa lui se reduce la meseria de pescar pentru asigurarea
traiului. În acest context, când
Petru trãgea corabia la þãrm, Andrei, fratele sãu, vine exaltat la fratele sãu ºi exclamã: “Am gãsit pe
Mesia!” Da, Îl gãsise, pentru cã
fusese de faþã la Botezul Domnului Iisus din Iordan ºi ascultase îndemnul Învãþãtorulului sãu, Ioan,
de a-L urma pe Hristos. Petru nu
pare prea încântat de descoperirea
fratelui sãu, dar, acceptã sã meargã împreunã cu fiii lui Zevedeu Iacob ºi Ioan, ºi ei pescari ºi foºti
ucenici ai Botezãtorului - sã-L asculte pe Mesia. Aºa se face cã,
dupã o noapte de pescuit, Petru se
întoarce la þãrm la fel cum plecase, fãrã peºte. Apare însã Iisus,
care-l sfãtuieºte sã arunce mreaja
în locul arãtat de El. Petru ascultã

îndemnul, neîncrezãtor ºi lipsit de
elan, ironic la gândul cã un tâmplar din Nazaret nu-l poate învãþa
“meserie” pe el, vechi pescar.
Mare este surpriza însã, când vede
capturã mare de peºte, aceasta
datoritã puterii lui Iisus. “Cine este
Acesta ºi ce vrea de la mine? Cu
siguranþã cã nu este un om obiºnuit. Nu, nu poate sã fie. Sã fie
mai mare decât Botezãtorul, cum
spune Andrei?” Speriat ºi simþindu-ºi pãcãtoºenia, Petru spune:
“Du-te de la mine, Doamne, cã
sunt om pãcãtos!” Iisus nu pleacã, ci îl cheamã la apostolat: De
azi vei fi pescar de oameni. Petru
lasã toate ºi merge dupã Iisus.
Minunile la care este martor îl
transfigureazã. Este marcat profund de vindecarea paraliticilor, a
orbilor, a demonizaþilor. Vede cum
oasele sucite ºi cangrenate se repun în forma lor fireascã, cum
moartea este alungatã din trupurile
revenite la viaþã. Este fericit cã Învãþãtorul l-a ales pe el ºi vrea sã se
ridice la demnitatea chemãrii. O
vede înviatã pe fiica lui Iair. Vede
slava lui Dumnezeu la Schimbarea
la Faþã pe muntele Tabor. Este
martor al vindecãrii soacrei sale
muribunde. Mãrturiseºte în numele
apostolilor dumnezeirea lui Hristos,
dar se ºi leapãdã de El când este
prins spre a fi rãstignit. Dupã Înãlþarea Domnului, Petru ia cuvântul

în adunarea ucenicilor care aleg cã
apostol pe Matia în locul lui Iuda.
Prin puterea lui Iisus, vindecã un
olog la templu ºi este de ajuns cã
umbra lui sã treacã peste bolnavi
ºi aceºtia sã fie vindecaþi. În ziua
Cincizecimii, dupã predica Sfântului Apostol Petru, se boteazã trei
mii de persoane. Sfântul Apostol
Petru a propovãduit în Ierusalim,
Iudeea, Samaria, Asia Micã pânã
în Babilon ºi în ultima parte a vieþii, la Roma. El a murit rãstignit pe
cruce, cu capul în jos, în anul 67,
pe 29 iunie.
Sfântul Apostol Pavel, nãscut în
Tars, primeºte la naºtere numele
Saul. Este un om fericit: este cetãþean roman, cu foarte multe privilegii ºi favoruri. Nu-i lipseºte nimic în casa pãrinteascã. Învaþã la
ºcolile cele mai înalte ºi are în faþã
o carierã strãlucitã. Este fariseu,
zelos în activitatea lui de stârpire a
oricãrui fenomen religios sau sectã care atacã mozaismul. Confundã creºtinismul propovãduit de Iisus cu o banalã erezie ca multe altele de dinaintea ei ºi nu vede nici
o problema în eradicarea ei. Este
convins cã arestând ºi omorând
creºtini îºi face datoria faþã de
Dumnezeu. Dar Domnul are un
plan ales cu el. Pe drumul spre
Damasc, o lumina îl orbeºte pe
Saul. Cade cu faþa la pãmânt ºi
orbeºte. Aude cuvintele:” “Saule,

Saule, de ce mã prigoneºti?” Eu,
sã te prigonesc? Nici mãcar nu ºtiu
cine eºti! “Eu sunt Iisus pe care tu
îi prigoneºti!” Pe bunã dreptate,
Pavel este considerat “al doilea întemeietor al creºtinismului”, datoritã cãlãtoriilor lui misionare. Neobosit, aleargã din cetate în cetate,
din þarã în þarã, trâmbiþând slava
Învierii lui Hristos. Pune bazele
comunitãþilor creºtine, le rânduieºte
preoþi ºi episcopi, le viziteazã, le
trimite sfaturi ºi recomandãri practice în funcþie de problemele apãrute. Dupã doi ani de închisoare la
Cezareea, uzitând de cetãþenia românã, este dus la Roma sã fie judecat. Nu cunoaºtem cu exactitate finalul vieþii sale. ªtim cã a fost

prizonier de douã ori la Roma, cã
þelul sau era sã propovãduiascã în
Spania ºi cã a murit decapitat la
Roma, în anul 67, cu credinþa cã
“Hristos a înviat ºi s-a fãcut începãturã a celor adormiþi.” Pe cei doi
Apostoli Biserica lui Hristos, îi numeºte “mai întâi pe scaun ºezãtori
ºi lumii învãþãtori”. Ei stau pe scaunele pe care le-a pregãtit Hristos
mai înainte de întemeierea lumii
cãci au cucerit lumea, mai mult
decât ar putea s-o facã vreodatã
un imperiu. Iar arma cu care au
luptat este imbatabilã, pentru cã de
atunci ºi pânã acum dragostea lui
Hristos nu a dat greº niciodatã.
Amin.
PREOT LIVIU SÃNDOI

Matematica ºi Istoria nu le-au dat mari dureri de cap candidaþilor la BAC
Ieri, s-a desfãºurat cea de-a doua probã scrisã a
examenului de Bacalaureat, cea care cuprinde profilul
obligatoriu: Istorie (pentru „uman”), respectiv Matematicã („real”). În judeþul Dolj, au fost înscriºi peste
3.000 de candidaþi, dar s-au înregistrat ºi absenþe ºi,
încã o datã, douã cazuri de eliminare, pentru încercare
de fraudare a examenului.
Emoþiile au fost ºi ieri, ca la
prima probã, aceleaºi, atât pentru
candidaþi, cât ºi pentru pãrinþi, cadre didactice ºi prieteni. Canicula
i-a fãcut pe cei care aºteptau cu
„sufletul la gurã” ieºirea protejaþilor, sã caute umbra ºi zone mai
protejate de cãldurã. Unul cãte
unul, candidaþii au ieºit din sãlile
de examen, ºi ºi-au expus propriile
impresii. Am vorbit cu câþiva din-

tre ei. „Mi s-au pãrut subiecte
accesibile ºi nu a fost foarte greu.
Cred cã voi lua o notã peste 9,00.
Eu am fost la „real” ºi nu mi s-a
pãrut greu examenul la Matematicã. Aº dori sã merg la Facultatea
de Drept din Bucureºti, iar pentru
cea de-a treia probã am ales Anatomia ºi Genetica” - Anca Spiridon; „Nu mi s-a pãrut foarte dificil examenul de la Istorie. Trebu-

ie sã înveþi, ca sã ai rezultate. Voi
alege „Logica”, pentru ultima probã ºi sper sã fiu admisã la Academia de Poliþie” – Daniela Nicola;
„Mi s-a pãrut foarte uºor la Matematicã ºi cred cã se poate lua
uºor o notã peste 7,00. Voi alege
Facultatea de Automaticã din Craiova” – Ion Cristian; „Au fost
subiecte de bun simþ, la Istorie,
unele accesibile ºi cred cã voi lua
undeva în jurul notei 9,00. Mi-aº
dori sã ajung la Academia de Poliþie, ºi am ales „Logica” pentru ultima probã – Andreea Rãducu”.

Subiecte de nivel mediu
Elevii au ieºit fericiþi dupã susþinerea probei obligatorii, iar subiectele pe care le-au avut de rezolvat nu au fost dificile, lucru
confirmat ºi de cadrele didactice.
„La Istorie, au fost subiecte de
nivel mediu ºi, aºa cum am auzit
cã au spus candidaþii, se pot obþine note mari. Pãi, dacã nu ºtii de
voievozi, de paºoptiºti sau de anii
comunismului, nu mai poþi vorbi
de altceva. Au fost subiecte mai
mult decât accesibile” – prof.
Nora Cadea, de la Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu”
din Craiova; „Subiecte foarte bine
structurate la Matematicã, indiferent de profil , ºi destul de uºoare
, unele de nivel mediu. Din punctul meu de vedere, se pot obþine
note mari” – prof. Nicolae Tãlãu,
de la Colegiul Naþional „Carol I”.

Peste 3.000 de înscriºi
Revenind la datele statistice,
cele mai bune sunt cele oferite
de inspectorul general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi
preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat, prof. Monica
Leontina Sunã: „Am avut 3.815
înscriºi, 1.391 la Istorie, iar restul
la Matematicã, pe toate specializãrile – 731 – Matematicã – Informaticã, 55 – Matematicã – Pedagogie, 608 – Matematicã –
ªtiinþe, 1.030 - Matematicã –
Tehnologic. Am avut ºi absenþi,
cei mai mulþi – 215 – la Matematicã -Tehnologic, 27 la Istorie.
Au fost echivalate 280 de dosare, cele mai multe – 151 – la
Matematicã – Tehnologic. Am

avut aceleaºi cazuri speciale ca
ºi la prima probã, candidaþiii putând sã susþinã probele. Din pãcate, am înregistrat ºi douã eliminãri, la Centrele de Examinare
de la Colegiul de Industrie Alimentarã ºi Liceul „Matei Basarab”, ambele din Craiova. De asemenea, la Centrul de Examinare
de la Bãileºti s-a obþinut aprobarea de susþinere a probei, chiar
dacã nu a fost numãrul minim de
250 de candidaþi, dar fiind foarte
apropiat. În Craiova, cei mai
mulþi elevi au fost la Colegiul
„Nicolae Titulescu”, în apropiere fiind Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”. Vineri,
va urma proba la alegere”.
CRISTI PÃTRU
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Genocidul din Rwanda susþinut de Elysee?
Dezvãluirile renumitul jurnalist francez, Patrick de Saint Exupery – nepotul scriitorului
cunoscut – despre implicarea Franþei în masacrarea tutsiºtilor, în 1994, în revista „XXI”
sunt stupefiante: Parisul nu doar a susþinut
regimul criminal hutu – dotând armata, instruindu-i ofiþerii – al preºedintelui Juvenal
Habyarimana (mort în accidentul aviatic din
1994), dar Elysee a dat ordin de înarmare al
celor care au declanºat genocidul. În aprilie
2015 Elysee anunþa deschiderea arhivei oficiale privind Rwanda. Ceea ce nu s-a fãcut
integral. În plinã operaþiune militarã francezã
Turquoise, declanºatã la 3 luni dupã debutul
genocidului, 2.500 de militari francezi erau
trimiºi în Rwanda, primid ordin de înarmare a
celor care urmau sã continue genocidul. La
trei sãptãmâni, dupã un discurs al lui Francois Mitterand la Oradour sur Glane, unde nu
s-a amintit nimic de Rwanda. ONU avea deja

cunoºtiinþã de cea ce se petrecea în respectiva þarã africanã, ºi la începutul anului generalul Romeo Dallaire, comandatul forþeolor ONU,
i-a cerut pemisiunea lui Kofi Annan, pe atunci
responsabil cu menþinerea pãcii, sã atace depozitele secrete de arme ale armatei rwandeze, dar a fost refuzat. Dupã ce Habyarimana a
murit în accidentul aviatic, de care am amintic, hutuþii i-au masacrat pe tutsiþi. Mai mulþi
analiºti au considerat cã preºedintele Mitterand ºi premierul Balladur au reacþionat cu întârziere. Misiunea francezã de menþire a pãcii,
operaþiunea Turquoise, nu a reuºit sã opreascã
mãcelul ºi - afirmã tutsiþii rwandezi -, au instituit atunci o zonã tampon, permiþând ucigaºilor hutu sã fugã. Mai mulþi ofiþeri au cerut sã
nu se execute ordinele primite, nuanþeazã jurnalistul. Aplicarea directivei lui Hubert Vedrine, în epocã secretar general la Elysee, confirmatã de o notã manuscris a sa, este indis-

cutabilã. Chestiunea armamentului este foarte
importantã, fiindcã genocidul a fost prezentat
ca fiind realizat cu macete, în discursuri oficiale, ocultându-se utilizarea regulatã ºi recurentã a grenadelor, mitralierelor ºi armamentului greu. Armata hutu – forþele militare rwandeze (FAR) a avut în perioada 1990-1993 încadraþi militari francezi. Misterul amestecului
înaltelor autoritãþi franceze în evenimentele din
Rwanda nu a fost desluºit. Din 1990, telegrame ale Ambasadei franceze la Kigali avertizau
asurpa riscului unul genocid. DGSE – serviciul francez de informaþii externe dãdea semnale clare cã se va întâmpla ceva. În Franþa,
politicienii vorbesc de masacre sau de genocide, la plural, cu referire la ceea ce s-a petrecut în Rwanda. Deºi a fost un genocid al tutsiþilor. Cum Mitterand s-a amesteca ºi în Iugoslavia, nu putem fi siguri cã nu a fãcut-o ºi
în Rwanda.

Statele europene din NATO Proteste în Venezuela. Un elicopter al poliþiei,
vor creºte cheltuielile pentru deturnat de un ofiþer, a atacat cu grenade
apãrare cu 4,3% în 2017
Curtea Supremã ºi sediile unor ministere
Aliaþii europeni ai NATO ºi Canada vor majora cheltuielile din domeniul apãrãrii cu 4,3% în 2017,
marcând o creºtere cumulatã de
46 de miliarde de dolari faþã de
2014, a anunþat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Pentru a ne pãstra naþiunile în siguranþã, trebuie sã continuãm sã lucrãm pentru creºterea cheltuielilor pentru apãrare ºi
pentru împãrþirea mai echitabilã a
sarcinilor în cadrul alianþei noastre. Dupã mai mulþi ani de declin,
în 2015 am înregistrat o creºtere
realã a cheltuielilor de apãrare în
rândul aliaþilor europeni ºi a Canadei. În acest an, prognozãm o
creºtere realã chiar mai mare, de
4,3%”, a declarat Stoltenberg.
Prin urmare, aliaþii Statelor Unite
vor aloca aproximativ 12 miliarde
de dolari pentru industria apãrãrii
doar în acest an. Stoltenberg a mai
precizat cã 25 dintre cele 29 de
state membre NATO vor majora
cheltuielile de apãrare în 2017.
Doar SUA, Marea Britanie, Esto-

nia, Grecia ºi Polonia au întrunit
þintele stabilite de NATO privind
cheltuielile în 2016. România a
anunþat cã va aloca 2% din PIB
pentru apãrare în 2017, iar Letonia ºi Lituania au planificat aceastã majorare pentru 2018. Joi, miniºtrii Apãrãrii din NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta
despre majorarea cheltuielilor privind securitatea, dupã ce preºedintele american Donald Trump a
cerut în mod expres aceastã mãsurã. Statele Unite contribuie cu
aproximativ 70% dintre cheltuielile combinate de apãrare ale
NATO, iar Washingtonul i-a îndemnat pe aliaþi sã facã mai mult
pentru a uºura povara. „Salut atenþia puternicã acordatã de Donald
Trump pentru împãrþirea cheltuielilor pentru apãrare. În acelaºi timp,
subliniez cã aliaþii ar trebui sã investeascã mai mult în apãrare nu
pentru a mulþumi Statele Unite, ci
pentru cã este în interesul lor ºi ºiau luat un angajament”, a spus secretarul general al NATO.

ªTIRI
Uniunea Europeanã prelungeºte
cu ºase luni sancþiunile
economice împotriva Rusiei
Consiliul Uniunii Europene a decis, ieri, sã prelungeascã pânã la 31
ianuarie 2018 sancþiunile economice care vizeazã anumite sectoare ale
economiei ruseºti, potrivit unui comunicat al instituþiei europene.
Aceastã decizie a fost luatã ca urmare a informaþiilor prezentate de preºedintele Franþei, Emmanuel Macron, ºi de cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, în cadrul Consiliului
European din 22-23 iunie 2017, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk. Acest fapt a provocat reînnoirea sancþiunilor pentru
o perioadã suplimentarã de ºase luni.
Consiliul UE a oficializat aceastã decizie prin procedurã scrisã ºi, potrivit regulii aplicabile tuturor deciziilor de acest tip, în unanimitate. Sancþiunile au fost introduse iniþial la 31
iulie 2014, pentru o perioadã de un
an, ca rãspuns la acþiunile Rusiei de
destabilizare a situaþiei în Ucraina.
Mãsurile au fost consolidate în septembrie 2014. Acestea vizeazã sectorul financiar, sectorul energetic ºi
sectorul apãrãrii, precum ºi domeniul
produselor cu dublã utilizare. La 19
martie 2015, Consiliul European a
convenit sã coreleze durata sancþiunilor cu punerea în aplicare deplinã
a acordurilor de la Minsk, prevãzutã
sã aibã loc pânã la 31 decembrie 2015.
Întrucât acest lucru nu s-a întâmplat,
Consiliul a prelungit sancþiunile.

Kremlinul criticã afirmaþiile
lui Emmanuel Macron
care a numit Rusia un agresor
în regiunea Donbas

Un elicopter al poliþiei, deturnat
de un ofiþer, a atacat cu grenade
Curtea Supremã ºi sediile unor
ministere din Carcas, denunþând
„guvernul criminal” de la Caracas,
în timp ce preºedintele venezuelean
Nicolas Maduro a catalogat incidentul drept unul „terorist”. Ofiþerul de poliþie, care ar fi pilotat aparatul de zbor, a postat mai multe
înregistrãri pe reþelele de socializare în care îndeamnã populaþia sã
se opunã “tiraniei”, precizând cã
luptã nu împotriva forþelor de securitate, ci „împotriva impunitãþii
acestui guvern, împotriva tiraniei”.
Presupusul pilot a mai declarat cã
reprezintã o coaliþie de angajaþi din
cadrul forþelor militare ºi de poliþie, dar ºi civili, care se împotrivesc „acestui guvern criminal”.
Totuºi, nu este clar de cât sprijin
se bucurã ofiþerul. Curtea Supremã a fost în repetate rânduri criticatã de opoziþia din Venezuela care

acuzã instituþia cã ar fi luat decizii
ce i-au permis preºedintelui Maduro sã rãmânã la putere. Maduro a
declarat cã elicopterul a atacat
Curtea Supremã ºi sediile Ministerelor de Interne ºi Justiþie. Venezuela se confruntã cu grave probleme economice din cauza inflaþiei galopante ºi scãderii preþului
petrolului, iar aceastã situaþie a
condus la ample proteste împotriva preºedintelui Nicolas Maduro,
soldate cu decesul mai multor zeci
de manifestanþi. Opoziþia îl mai
acuzã pe liderul de la Caracas cã
apeleazã la manevre politice pentru a evita declanºarea de alegeri
anticipate. La rândul sãu, Maduro
a reiterat marþi acuzaþiile privind
sprijinul Statelor Unite pentru organizarea unei lovituri de stat împotriva lui ºi l-a avertizat pe preºedintele SUA, Donald Trump, cã
Venezuela va rezista la o astfel de
acþiune.

Rusia criticã vehement declaraþiile fãcute de preºedintele francez Emmanuel Macron care a numit Rusia
un agresor în regiunea ucraineanã
Donbas ºi va continua eforturile pentru a clarifica situaþia, a anunþat purtãtorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri
Peskov. „Nu suntem de acord cu
omologii noºtri francezi privind formulãrile exprimate ieri de cãtre domnul preºedinte Macron. Desigur, partea rusã va continua sã explice cu rãbdare starea realã a situaþiei ºi poziþia
faþã de subiectul ucrainean”, a declarat Dimitri Peskov. Purtãtorul de cuvânt al Kremlinului a mai precizat cã
întâlnirea lui Emmanuel Macron cu
preºedintele ucrainean Petro Poroºenko a „subliniat importanþa formatului Normandia, singura platformã
existentã pentru discuþii ºi pentru încercãrile de a rezolva conflictul ucrainean intern”. Grupul de contact Normandia a fost creat pentru a media
între pãrþile aflate în conflict în vederea începerii unui proces de pace în
regiunile controlate de rebelii separatiºti în estul Ucrainei. Din acest format fac parte ºefii de stat sau de guvern, precum ºi miniºtrii de Externe
din Germania, Rusia, Ucraina ºi Franþa. Luni, Emmanuel Macron ºi Petro
Poroºenko au discutat la Paris despre
relaþiile bilaterale ºi despre alte subiecte din actualitatea mondialã. La finele întrevederii, preºedintele francez
a comentat criza ucraineanã, numind
Rusia un „agresor” în regiunea Donbas, ºi a catalogat drept „profunde”
relaþiile istorice dintre Ucraina ºi Franþa. „Franþa nu va recunoaºte anexarea Crimeei de cãtre Rusia. Franþa este
ataºatã suveranitãþii Ucrainei în frontierele recunoscute”, a declarat Emmanuel Macron, referindu-se la decizia luatã de Rusia privind regiunea
ucraineanã în anul 2014.

ªTIRI

RECOMANDÃRI TV

JOI - 29 iunie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 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)

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

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

TVR 2
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

HBO
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

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)

PRO CINEMA
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)

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

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

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste infinitã
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

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 rãzboi cu acelaºi nume, din
1984, în care niºte tineri
soldaþi americani luptã
pentru a-ºi apãra þara de
invazia sovieticilor, la începutul 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 Joleen, sora sa, o lasã pe fiica sa
Tara, în grija lui James,
aceasta este luatã pe nepregãtite. 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 29 iunie 2017 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5563 ............. 45563
1 lirã sterlinã................................5,1443....................51443

$

1 dolar SUA.......................4,0114........40114
1 g AUR (preþ în lei)........161,5035.....1615035

METEO

joi 29 iunie - max: 39°C - min: 23°C

Senin
ploaie
ploaie

joi, 29 iunie 2017
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ANUNÞ licitaþie publicã la licitaþia publicã deschisã din ziua
de 24.07.2017. 1. Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna
Podari, sat Podari, strada Dunãrii, nr.67, judeþul Dolj, CIF:
4553399, cod poºtal: 207465,
România, tel.0251.339.155, fax:
0251.339.211, email: primaria.podari@yahoo.com, www.podari.ro, persoanã de contact: domnul Genoiu Ion. 2. Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã
fie concesionat: teren extravilan
în suprafaþã de 400mp, aparþinând domeniului public al Comunei Podari, amplasat în sat
Podari, T19, 264/2/2/1 judeþul
Dolj, în vederea extinderii investiþiei: Tãiere, Fasonare ºi Finisare piatrã. 3. Informaþii privind documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire a fost întocmitã în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: în
urma unei Cereri scrise adresatã
Primãriei Comunei Podari. 3.2.
Denumirea ºi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Compartimentul Achiziþii Publice al Comunei Podari, Adresa: Comuna

Podari, sat Podari, strada Dunãrii, nr. 67, judeþul Dolj, zilnic între
orele 08.00-13.00. 3.3. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 54/2006: Gratuit. 3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 21/07/2017, ora 13.00. 4. Informaþii privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite conform documentaþiei de atribuire. 4.1. Data
limitã de depunere a ofertelor: 24/07/2017, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Comunei Podari,
sat Podari, strada Dunãrii, nr.67,
judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: un exemplar original ºi un exemplar în copie. 5.
Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 25/07/2017, ora
10.00, sediul Comunei Podari, sat
Podari, strada Dunãrii, nr. 67, judeþul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova,
Str. Brestei, nr. 12, telefon:
0251.418.612, fax: 0251.419.851,
email: tr-dolj@just.ro, hotãrârii tribunalului se poate declara recurs
la Secþia de Contencios-Administrativ a Curþii de Apel Dolj, conform prevederilor legale. 7. Data
transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 27/06/2017.

Comuna Pleniþa anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Extindere reþea de canalizare
menajerã în satul Pleniþa, judeþul Dolj” propus a fi amplasat în
comuna Pleniþa, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul
propud pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni-vineri, între orele 9 -14 ºi la
sediul Primãriei Pleniþa.
OFERTE DE SERVICIU

Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova, de douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/226.367.
Angajez persoane cu experienþã în domeniul restaurãrii picturilor murale
(pictura din biserici). Telefon: 0744/396.762.

PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate utilitãþile, teren 1023 mp. Telefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Preajba. Telefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Calopãr (sat Dîlga) – Dolj, la
strada principalã 3 corpuri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fructiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racordare la
reþeaua publicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând 9992 mp în apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030 mp, deschidere 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan Comuna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

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

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

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

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 . Telefon.
0251/ 464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL puþin folosit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/ 464.563.
Vând TV Color Orion ieftin ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.
Lãmâi, dafin aromat pretabil restaurantelor, televizor color. Telefon: 0351/
422.179.
VIN de buturugã, 2 butoaie salcâm, aparat sudurã.
Telefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un automatizor APOLLO 3WF 2,6 nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal melaminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
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VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Telefon:
0747/963.794.
Vând 40 de familii de albine (stupi puternici). Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150 lei, polizor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut electricã 200 lei, epilator HOMEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
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 + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuvele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând 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 motor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sãpun de casã, bobinatoare electrica. Telefon: 0745/
589.825.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.

Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg.
cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

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

Acum 30 de ani!
Vara anului 1987 a avut de toate, inclusiv secetã prelungitã, prevestind parcã cutremurul din noiembrie, pe scena politicã,
provocat prin greva muncitorilor de la Braºov ºi evenimentul tragic din pãdurea Periºor de la Dolj. Starea de optimism a doljenilor, ºi nu numai, era la cote joase. Cam pe
toate planurile. Cu Constantin Oþet, pe banca tehnicã a Universitãþii Craiova, revenit din
„pribegie”, echipa termina campionatul pe
locul cinci, dar printr-un „aranjament cu
Steaua” – pe cai mari -, într-o restanþã dusã
pânã la 25 iunie, când în Ghencea întâlnirea
s-a terminat indecis (1-1). Trimiþând „tineretul” în teren, conducerea clubului militar
a fãcut, doar aparent, un gest „de generozitate”, fiindcã obþinea „la schimb” transferul
internaþionalului Nicolae Ungureanu, la Craiova urmând a veni Anton Weissenbacher,
care debutase la FC Baia Mare. Simpatic din

cale afarã. ªi „combativ”. Se spune cã dus
de Marian Bîcu, acasã, la Maglavit, a lãsat
amintiri de neuitat vecinilor, la cât putea sã
ducã, stârnind exclamãrile acestora, „bunimeseriaºi”, cu paharul. De fapt cu oala. Mai
ales cã vinul era bun. Anterior partidei cu
Steaua, de care vorbeam, desfãºuratã sub
un cer închis ºi fãrã mare asistenþã în tribune, Craiova disputase la 16 iunie, la Târgoviºte – pe teren neutru – sfertul de finalã din
Cupa României cu Victoria Bucureºti. Scor
final 1-0, dupã prelungiri, pentru echipa
ºefului poliþiei Capitalei, colonelul Marin Bãrbulescu, într-un meci de antologie. Care se
va repeta, în etapa a patra a noului campionat, cu arbitrul ªtefan Rotãrescu din Iaºi, la
centru. O partidã, iarãºi, de pominã. ªtefan
Stoica a marcat în minutul 51, pentru Craiova, dupã ce Vaºcovici ratase un penalty, ºi
deºi partida s-a prelungit cu vreo 10 minu-

te, Victoria nu a mai putut egala, ºi conducerea acesteia „i-ar fi mâncat” pe conducãtorii din Bãnie. Existã ºi victorii fãrã amintiri, dar nu aceasta, la care m-am referit
Vremuri de neuitat. În vestiarul Craiovei,
bucuria a fost... mare, dar bine temperatã.
În fine, premergãtor noului sezon internaþional, intercluburi, Craiova urmând sã întâlneascã în primul tur al Cupei UEFA,
modesta echipã portughezã C.D. Chavez,
a fost adus de la Jiul Petroºani atacantul
Viorel Vancea, în schimbul lui plecând
portarul Racolþea. ªi lotul se prefigura ca
unul promiþãtor. Sãndoi ºi Gicã Popescu,
dar ºi Nicolae Zamfir asigurau centrul apãrãrii. Lung, încã era titular ºi la echipa reprezentativã. Negrilã, Weissenbacher, Adrian Popescu, Irimescu, Ciurea, Rada, Cioroianu, Vancea, Geolgãu ºi ªtefan Stoica
chiar aveau valoare. Se câºtigã un turneu

internaþional la Varna, cu douã victorii (2-1
cu Sredeþ Sofia ºi 1-0 cu Cernomoreþ Varna), apoi un turneu la Petroºani, „Cupa
Minerului”, dar se pierde finala în Cupa
Drobeta 2000, aflatã la a 12-a ediþie, în faþa
lui FC Olt (1-3), ceea ce punea deja pe gânduri. Cum dubla cu C. D. Chavez, în primul tur al Cupei UEFA, ediþia 1987-1988,
nu a fost avantajoasã, Universitatea Craiova fiind eliminatã (3-2 ºi 1-2), supãrarea
suporterilor s-a resimþit, pe toatã durata turului campionatului. Bucuriile unor oameni
triºti erau tot mai puþine. Cu rezultate oscilante. C. D. Chavez s-a scufundat în turul
urmãtor, în faþa celor de la FC Honved Budapesta (5-2 scorul general), maghiarii impunându-se prin 2 victorii (1-2 ºi 1-3). În
turul trei au ieºit ºi ei afarã fiind eliminaþi
de Panathinaikos (6-7 scor general -, dupã
5-2 ºi 1-5), dar asta nu mai conteazã.

Impresarul lui Ronaldo ºi Mourinho,
pus sub acuzaþie pentru fraudã fiscalã
Jorge Mendes, impresarul lui
Ronaldo si Mourinho, a fost pus
sub acuzaþie pentru delict fiscal în
Spania fiind considerat omul din
spatele evaziunii de care sunt acuzaþi clientii sai. Celebrul impresar
de fotbaliºti a primit vestea în momentul în care a fost audiat în afacerea de fraudã fiscalã implicându-l pe clientul sãu, atacantul columbian Radamel Falcao. Jorge
Mendes a fost marþi dupã-amiazã
la tribunalul de instanþã din Pozuelo, periferie bogatã a Madridului
în care locuiesc mai multe staruri
ale fotbalului. Agentul a intrat în
tribunal fãrã sã facã nicio declaraþie. Potrivit unei surse judiciare, el a fost audiat dupã soþia argentinianã a lui Radamel Falcao,
Lorelei Dahiana Taron, convocatã doar ca martor. Desemnat de
mai multe ori „cel mai bun agent
din lume”, titlu decernat cu oca-

zia galei Globe Awards, portughezul de 51 de ani a fost convocat
pentru o audiere cu porþile închise, ocazie cu care i-au fost aduse
la cunoºtinþã acuzaþiile care-l vizeazã. Mai mulþi clienþi ai Gestifute, firma lui Jorge Mendes, sunt
vizaþi de anchete pentru fraudã
fiscalã. Potrivit „Football Leaks”,
care a analizat mii de documente
despre practicile fiscale ale fotbaliºtilor, Mendes este în centrul
unei reþele de firme paravan ºi de
conturi offshore, ce au avut ca
scop reducerea cheltuielilor fiscale
ale acestor sportivi, cel puþin a
sumelor importante provenite din
publicitate ºi drepturile de imagine. Vedeta lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, un apropiat al lui
Mendes, este ultimul fotbalist vizat de justiþia spaniolã pentru aceste presupune inginerii fiscale care
au trecut prin Insulele Virgine bri-

tanice, Irlanda, Panama, Elveþia.
Ronaldo va fi audiat în vederea
unei inculpãri pe 31 iulie la Pozuelo, pentru o presupusã fraudã fiscalã de 14,7 milioane de euro. Radamel Falcao, de la AS Monaco,
este bãnuit de o fraudã fiscalã de
aproximativ 5,66 milioane de euro,
reprezentând venituri legate de exploatarea drepturilor sale de imagine când evolua la Atletico Madrid în 2012 ºi 2013. Aceastã afacere seamãnã izbitor cu alte proceduri. Fabio Coentrao, Ricardo
Carvalho, Angel Di Maria sau Jose
Mourinho au fost cu toþii vizaþi de
parchetul spaniol pentru presupune fraude fiscale legate de drepturile lor de imagine. Înfiinþatã în
1996, cu sediul în Portugalia, firma Gestifute dezminte categoric
orice inginerie fiscalã. Potrivit revistei germane Der Spiegel, care
a obþinut documentele „Football

Leaks”, Jorge Mendes ºi-ar fi ajutat clienþii sã ascundã de fisc cel
puþin 185 de milioane de euro, reprezentând venituri din sponsorizare. Mendes ar fi folosit, printre
altele, firma irlandezã Multisports
& Image Management (MIM), citatã în mai multe anchete vizân-

du-i pe clienþii sãi, printre care Falcao. Portughezul, ce apare rar în
public, are, potrivit revistei Forbes, un portofoliu de clienþi cu o
valoare de 727 de milioane de dolari, adicã valoarea contractelor
sale cu clienþi în 2016, el primind
comisioane de 10%.

Spania - Germania este finala Euro Under 21 Tragerea la sorþi pentru noul sezon
Anglia ºi Germania, cele douã
mari rivale ale continentului, s-au
întâlnit marþi seara la Tychy ºi din
nou a fost spectacol. Meciul, unul
pe muchie de cuþit, s-a decis la penalty-uri, unde britanicii au cedat în cele din
urmã. Selke a deschis
scorul pentru nemþi în
minutul 35, dar Gray a
egalat pânã la pauzã
(min. 41). Abraham i-a
adus pe englezi în avantaj imediat dupã reluarea meciului (min. 50),
dar aceºtia n-au putut
þine de scor pânã la final. Platte a egalat în minutul 70 ºi s-a intrat în
prelungirile care n-au
adus nimic. La penaltyuri, deja-vu! Nemþii au

ratat primii, dar Abraham ºi apoi
Redmond, jucãtor legitimat la Southampton, au întors “favorul” ºi
Germania va juca finala, în timp
ce britanicii trebuie sã mai exerse-

ze la acest capitol. În cealaltã semifinalã, Spania n-a oferit nicio
ºansã Italiei, ibericii prinzând finala dupã un sec 3-1. Saul Niguez,
mijlocaºul lui Atletico Madrid, a
marcat toate golurile
(min. 53, min. 65 ºi
min. 74) echipei sale
ºi a ajuns la cinci reuºite din tot atâtea
ºuturi pe poartã trimise la acest European
de tineret gãzduit de
Polonia. Pentru italieni
a marcat Bernardeschi
(min. 62) iar Gagliardini a fost eliminat
(min. 58) pentru cumul de cartonaºe galbene. Finala va avea
loc mâine, de la ora
21.45, la Cracovia.

al Ligii I va avea loc pe 7 iulie

Tragerea la sorþi pentru viitoarea ediþie de campionat va avea loc la
sediul LPF, pe data de 7 iulie, de la ora 11.00. Comitetul Executiv al FRF
a stabilit programul viitorului sezon competiþional. Ediþia de campionat
2017 - 2018 va debuta în weekend-ul din 15-16 iulie 2017 ºi se va încheia pe 3 iunie 2018. Echipele din Liga 1 vor intra în noua ediþie de Cupã a
României în data de 25 octombrie, iar finala se va disputa pe 27 mai.
Programul viitorului sezon competiþional:
15/16 iulie 2017- debutul noului sezon de Liga 1.
25 octombrie 2017- 16-imi Cupa României.
16/17 decembrie 2017- ultima etapã din 2017, runda cu numãrul 22.
3/4 februarie 2018 - se va relua campionatul, etapa a 23-a.
24/25 februarie 2018- ultima etapã
din sezonul regulat, a 26-a.
3/4 martie 2018- etapa 1 din playoff/play/out.
12/13 mai 2018- ultima etapã din
play-off.
27 mai 2018- finala Cupei României.
2/3 iunie 2018- ultima etapã din play-out.
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