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Când opoziþiaCând opoziþiaCând opoziþiaCând opoziþiaCând opoziþia
are susþinereaare susþinereaare susþinereaare susþinereaare susþinerea
lui... Victor Ponta!lui... Victor Ponta!lui... Victor Ponta!lui... Victor Ponta!lui... Victor Ponta!

Liderul social-democraþilor Liviu
Dragnea, a þinut ieri, în Parlament,
la votul de învestiturã a noului gu-
vern, condus de Mihai Tudose, un
discurs de circumstanþã, cam moa-
le, deºi l-a vrut tonic ºi mobilizator.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu asta înþeleg, Popescule: de
ce pe hoþii care au furat milioane,
trebie sã-i þinem în puºcãrii pe ba-
nii  noºtri?
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Eco Sud îºi încordeazã din nouEco Sud îºi încordeazã din nouEco Sud îºi încordeazã din nouEco Sud îºi încordeazã din nouEco Sud îºi încordeazã din nou
muºchii. Ce face Primãria Craiovamuºchii. Ce face Primãria Craiovamuºchii. Ce face Primãria Craiovamuºchii. Ce face Primãria Craiovamuºchii. Ce face Primãria Craiova

Doljul este, de ieri, sub Cod Portocaliu de
caniculã, pânã pe 1 iulie, inclusiv, iar meteo-
rologii nu exclud posibilitatea emiterii unui
Cod Roºu în Oltenia ºi Muntenia, întrucât se
anticipeazã cã temperaturile vor ajunge la va-
lori de 40 – 42 de grade Celsius ºi, posibil,
izolat, pânã la 43 de grade. Autoritãþile sunt în
alertã maximã, fiind instituite puncte de prim-
ajutor în toatã Craiova, deºi principala reco-
mandare a specialiºtilor este evitarea depla-
sãrilor între orele 11.00 ºi 18.00, dar ºi restric-
þii de circulaþie pentru autovehiculele cu masã
mai mare de 7,5 tone pe timpul zilei. La nive-
lul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj a fost activatã Grupa Operativã, iar
celelalte instituþii cu atribuþii în monitorizarea
ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã ce pot
apãrea în aceste condiþii extreme vor asigura
permanenþa de la sediul instituþiilor proprii.
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4,5 milioane4,5 milioane4,5 milioane4,5 milioane4,5 milioane
de euro pentrude euro pentrude euro pentrude euro pentrude euro pentru
Casa Dianu! S-aCasa Dianu! S-aCasa Dianu! S-aCasa Dianu! S-aCasa Dianu! S-a
semnat contractulsemnat contractulsemnat contractulsemnat contractulsemnat contractul
de finanþarede finanþarede finanþarede finanþarede finanþare
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Legea salarizãrii unitare a fost
publicatã în Monitorul Oficial

Legea salarizãrii unitare a fost
publicatã, miercuri searã, în Mo-
nitorul Oficial dupã ce preºedin-
tele Klaus Iohannis a promulgat-
o, tot în cursul zilei de miercuri.
Administraþia Prezidenþialã a
transmis cã preºedintele “susþine
necesitatea de creºtere a venituri-
lor salariale, în mod sustenabil,
pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai al românilor. Este evident fap-
tul cã România are nevoie de un
cadru legislativ care sã introducã
ordine în sistemul public de sala-
rizare, astfel încât sã fie eliminate
inechitãþile ºi disfuncþionalitãþile
salariale. În acelaºi timp, Preºe-
dintele României susþine necesita-
tea unei creºteri sustenabile a sa-
larizãrii în sectorul bugetar, care
sã asigure motivaþiile adecvate ºi
performanþele necesare din partea
tuturor beneficiarilor”.

ªeful statului a amintit cã le-
gea este un proiect asumat, la ni-
vel guvernamental ºi parlamentar,
de cãtre PSD, ca parte esenþialã a
programului de guvernare. Iohan-
nis a atras însã atenþia “cã aspec-
tele problematice ale legii se im-
pun a fi corectate de Guvern ºi
Parlament de-a lungul perioadei
de aplicare a legii. Coaliþia aflatã
la guvernare are obligaþia sã se
asigure cã legea salarizãrii va pro-
duce rezultate conform promisiu-
nilor fãcute, fãrã a genera deze-
chilibre în economie ºi implicaþii
negative asupra bugetului public.
În acest sens, aplicarea legii tre-
buie corelatã cu angajamentele
României din Pactul de Stabilita-
te ºi Creºtere, în vederea pãstrãrii
deficitului bugetar sub pragul de
3% din PIB”.

“Aceastã lege ar trebui sã rezol-
ve problemele salariale existente în
sectorul public, fãrã sã creeze alte-
le. Orice ajustãri ulterioare, meni-
te sã asigure spaþiul bugetar desti-
nat salarizãrii, trebuie sã fie fãcute
în mod transparent, credibil ºi res-
ponsabil, fãrã a fi afectate alte sec-
toare importante pentru dezvolta-
rea economiei, respectiv investiþii-
le ºi proiectele de infrastructurã
asumate la nivel guvernamental’,
considerã preºedintele Iohannis.
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Pilonul II de pensii se va
desfiinþa, iar banii se vor
întoarce la cei care au cotizat,
aceºtia având posibilitatea de a
opta pentru bugetul asigurãrilor
sociale sau pentru pilonul III de
pensii, a declarat, ieri, Ionuþ
Miºa, dupã validarea sa în
funcþia de ministru al Finanþelor.
A apãrut imediat însã primul
diferend în coaliþie, Liviu
Dragnea afirmând cã aceasta ar
fi „o prostie”.

***
Cel târziu la 1 ianuarie 2018

va fi înfiinþatã o Bancã de
Dezvoltare ºi Investiþii”, preve-
de, între altele, noul program de
guvernare. La rândul sãu, CEC
Bank îºi va extinde aria de
acþiune pentru IMM-uri ºi în
domeniul agriculturii, astfel încât
instituþia sã poatã sã susþinã
programele naþionale dezvoltate
în parteneriat cu Guvernul
României, dar ºi pentru a putea
finanþa mult mai mult întreprin-
derile mici ºi mijlocii din IT,
turism, construcþii, servicii,
industria prelucrãtoare, meºteºu-
guri etc., precum ºi fermierii sau
pe cei care doresc sã investeascã
în agriculturã. În acest sens, mai
prevede programul, „CEC-ul îºi
va extinde reþeaua astfel încât la
1 ianuarie 2020 sã aibã o reþea
reprezentativã de filiale la nivel
rural”. Concomitent, statul
român va simplifica procedurile
pentru obþinerea garanþiilor
date de cãtre fondurile de
garantare existente în prezent.
Aceste fonduri de garantare, la
rândul lor, vor fi capitalizate
pentru a putea susþine programe-
le publice incluse în programul
de guvernare.

Guvernul TGuvernul TGuvernul TGuvernul TGuvernul Tudose a depusudose a depusudose a depusudose a depusudose a depus
jurãmântul la Palatul Cotrocenijurãmântul la Palatul Cotrocenijurãmântul la Palatul Cotrocenijurãmântul la Palatul Cotrocenijurãmântul la Palatul Cotroceni

Noul Guvern Tudose a primit, ieri, votul de învestiturã în
Parlament. Vechii ºi noii miniºtri au fost audiaþi în procedurã

rapidã ºi au fost validaþi de comisii. Schimbãri majore au interve-
nit în programul de guvernare care vor afecta mediul de busi-

ness, astfel încât din ianuarie 2018 impozitul pe profit va fi
aplicat pe cifra de afaceri. 275 de aleºi au votat pentru susþinerea
Cabinetului Tudose, în timp ce 102 parlamentari au fost împotri-
va noului Guvern. Asearã, cei 26 de miniºtri au depus, pe rând,

jurãmântul la Palatul Cotroceni. Preºedintele a atacat dur
coaliþia de guvernare, spunând cã þara a fost dusã la crizã.

„Noi, românii, ºi dumneavoastrã
avem mare nevoie de un succes gu-
vernamentale. Au trecut abia ºase
luni de când ne-am întâlnit aici pen-
tru a învesti un guvern PSD-ALDE,
dupã ce au fost câºtigate alegerile
de aceastã coaliþie. O formulã scur-
tã care ar caracteriza aceste prime
ºase luni din mandatul coaliþiei ar
putea suna: Aþi bãgat þara în crizã,
fiindcã nu aþi ºtiut sã guvernaþi. Cã
a fost vina fostului premier, care nu
s-a pus singur acolo, dar nu a ºtiut
sã plece singur, sau a altcuiva, nu e
o analizã pe care trebuie sã o fac eu
sau românii, e analizã pe care aþi
fãcut-o sau o veþi face în coaliþie”,
le-a spus membrilor noului cabinet,
Klaus Iohannis. ªeful statului a mai
declarat cã este o premierã chiar ºi
dãrâmarea propriului Guvern prin
moþiune.

Noul Cabinet este format din:
* Mihai Tudose — prim-ministru;
* Sevil Shhaideh — viceprim-ministru, ministrul Dezvoltãrii Regionale,

Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene;
* Graþiela Leocadia Gavrilescu — viceprim-ministru, ministrul Mediului;
* Ion-Marcel Ciolacu — viceprim-ministru;
* Carmen Daniela Dan — ministrul Afacerilor Interne;
* Teodor Viorel Meleºcanu — ministrul Afacerilor Externe;
* Adrian Tuþuianu — ministrul Apãrãrii Naþionale;
* Ionuþ Miºa — ministrul Finanþelor Publice;
* Tudorel Toader — ministrul Justiþiei;
* Petre Daea — ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale;
* Liviu-Marian Pop — ministrul Educaþiei Naþionale;
* Lia-Olguþa Vasilescu — ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale;
* Mihai-Viorel Fifor — ministrul Economiei;
* Toma-Florin Petcu — ministrul Energiei;
* Alexandru-Rãzvan Cuc — ministrul Transporturilor;
* Ilan Laufer — ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat;
* Florian-Dorel Bodog — ministrul Sãnãtãþii;
* Lucian Romaºcanu — ministrul Culturii ºi Identitãþii Naþionale;
* Adriana-Doina Panã — ministrul Apelor ºi Pãdurilor;
* Lucian Puiu Georgescu — ministrul Cercetãrii ºi Inovãrii;
* Lucian ªova — ministrul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale;
* Marius-Alexandru Dunca — ministrul Tineretului ºi Sportului;
* Mircea-Titus Dobre — ministrul Turismului;
* Andreea Pãstîrnac — ministrul pentru Românii de Pretutindeni;
* Gabriel Petrea — ministrul Consultãrii Publice ºi Dialogului Social;
* Viorel Ilie — ministrul pentru Relaþia cu Parlamentul;
* Rovana Plumb — ministrul delegat pentru Fonduri Europene;
* Victor Negrescu — ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Totodatã, preºedintele Klaus Io-
hannis a criticat dur, la depunerea ju-
rãmântului de cãtre Cabinetul Tudo-
se, mãsurile noi din programul de gu-
vernare, cerând Executivului mai
multã predictibilitate.

Premierul Mihai Tudose a decla-
rat, ieri, cã dupã jurãmântul de la Co-
troceni va merge la Palatul Victoria
pentru a prelua guvernarea de la fos-
tul ºef al Executivului Sorin Grindea-
nu. “Astãzi (n.r. – ieri), dupã jurãmânt,
mã voi duce la Palatul Victoria pen-
tru acest act de predare-primire. În-
cepând cu seara aceasta pânã mâine
dimineaþã la ora 9:00 toatã lumea tre-
buie sã fie la muncã. Mergem sã pre-
luãm Guvernul nu sã ne certãm, sã
ne jucãm”, a declarat Mihai Tudose,
întrebat dacã va lãmuri cu Sorin Grin-
deanu problema Fondului Suveran
de Investiþii.

Noul program de guvernare: Firmelor li se vor percepe
cel mult 50 de taxe, populaþiei – maximum 10

Noul program de guverna-
re 2017-2020 prevede, între al-
tele, „includerea tuturor legi-
lor care vizeazã domeniul eco-
nomic într-un pachet legisla-
tiv unitar ce va fi pus gratuit la
dispoziþia tuturor agenþilor
economici ºi persoanelor fizi-
ce care desfãºoarã activitãþi
independente”. În acelaºi pro-
gram mai este prevãzutã elimi-
narea din acest pachet legisla-
tiv a tuturor prevederilor con-
trare (care se bat cap în cap)
precum ºi reducerea numãrului
de articole ºi capitole cu peste
jumãtate din numãrul actual
sunt condiþii obligatorii.

Codul legislativ va purta
numele „Codul Economic al
României” ºi va conþine Codul
Fiscal, Codul de Procedurã
Fiscalã, Legea de Înfiinþare a Socie-
tãþilor Comerciale, Legea Evaziunii
Fiscale ºi toate celelalte legi cu ca-
racter economic. Codul Economic al
României va fi dezbãtut în semes-
trul al doilea al anului 2017, cu pa-
tronatele, cu asociaþiile oamenilor de
afaceri ºi cei care desfãºoarã activi-
tãþi independente în toate ramurile
economiei, cu sindicatele, dar ºi cu
ONG-uri, autoritãþi publice locale,
alte autoritãþi publice interesate,
asociaþii ale cetãþenilor, firme de
consultanþã interne ºi internaþiona-
le, toatã clasa politicã.

„Codul Economic al României,
odatã dezbãtut ºi asumat de toþi cei
care vor participa la îmbunãtãþirea
lui, prezentaþi mai sus, va fi pus în
dezbatere parlamentarã începând cu
septembrie 2017. Odatã aprobat de
Parlamentul României, Guvernul va
cere un moratoriu celorlalte forþe
politice din parlament, prin care
nicio formaþiune politicã sã nu mai
iniþieze propuneri legislative privind
modificarea noului Cod Economic al

României, pentru cel puþin o perioa-
dã de 5 ani de zile”, se mai aratã în
program. Adoptarea Codului Econo-
mic al României se va face cel târziu
la 1 iulie 2018.

Începând cu 1 ianuarie 2018, nu-
mãrul taxelor, tarifelor si comisioa-
nelor în România nu va fi mai mare
de 50, iar pentru populaþie vor exis-
ta cel mult 10 taxe, se aratã în noul
program de guvernare 2001-2020. În
cele 10 taxe ce revin populaþiei sunt
incluse contribuþiile de asigurãri
sociale de sãnãtate (CASS), contri-
buþiile pentru pensii ºi asigurãri so-
ciale (CAS), impozitul pe venit, im-
pozitul pe teren, impozitul pe bunuri
imobile, impozitul pe maºinã, con-
tribuþia de solidaritate ºi vignieta.
„Toate celelalte taxe, tarife ºi comi-
sioane vor fi eliminate”, prevede
programul.

Pentru agenþii economici, numã-
rul taxelor fiscale ºi nefiscale va fi
de maxim 40. Pentru a reuºi ducerea
la îndeplinire a acestor mãsuri, Gu-
vernul va prezenta public, cel târziu

la 1 septembrie 2017, nomenclatorul
taxelor din România. Totodatã, se
vor prezenta la acea datã ºi care sunt
taxele, tarifele ºi comisioanele ce vor
fi eliminate.

„Vom extinde cota 5% de TVA
pentru vânzarea de locuinþe (cele cu
o suprafata mai mica de 120 mp), ºi
pentru inputuri în agriculturã, înce-
pând cu 1 ianuarie 2018”, se aratã în
document.

Programul prevede ºi înfiinþarea
unei direcþii aflate în subordinea pri-
mului-ministru, care va urmãri redu-
cerea numãrului agenþiilor ºi insti-
tuþiilor aflate în subordinea Guver-
nului. Aceeaºi instituþie va mai avea
ca atribuþii impunerea ºi urmãrirea
aplicãrii unei prevederi legislative
prin care, începând cu 1 ianuarie
2019, sã nu mai existe nicio taxã care
sã nu poatã fi plãtitã online.

Pânã la 1 ianuarie 2018, vor fi fã-
cute publice strategia de reorgani-
zare a instituþiilor statului ºi calen-
darul de implementare a acestei
strategii.



cuvântul libertãþii / 3vineri, 30 iunie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Relaþia contractualã tumultoasã
dintre municipalitate ºi Eco Sud,
care a existat pânã acum, se conti-
nuã pe mai departe. Dupã mulþi ani
de negocieri, un proces în instanþã
ºi mii de file pline cu argumente ºi
dãri de seamã, prezenþa unui pro-
iect de hotãrâre pe ordinea de zi a
CLM Craiova, de ieri, ar fi pãrut cã
este un prim pas în rezolvarea aces-
tei probleme ºi toatã lumea este cât
de cât mulþumitã. Numai cã nu a
fost deloc aºa. Proiectul respectiv
nu a mai apucat sã intre la dezba-
teri, reprezentanþii Executivului
anunþându-i pe consilieri cã îºi re-
trage iniþiativa de la vot.

De ce a fost retras
proiectul

Autoritãþile au motivat aleºilor
locali cã, de miercuri ºi pânã joi,
ziua votului, a intervenit ceva. Re-
prezentaþii Eco Sud s-au rãzgândit
ºi au scris, din nou, Primãriei soli-
citându-i sã amâne luarea unei de-
cizii în consiliu deoarece nu mai sunt
de acord cu anumite aspecte. „Prin
Adresa nr. 1.453, SC Eco Sud a
solicitat amânarea adoptãrii unei
hotãrâri cu privire la aspectele men-
þionate la puncte 5-10 din proiect,
astfel încât societatea sã-ºi poatã
exprima, în acest interval de timp,
argumentele în faþa comisiilor de
specialitate ale Primãriei Craiova ºi
sã evite adoptarea unei hotãrâri ne-
legale. De asemenea, s-a solicitat de
cãtre SC Eco Sud aprobarea punc-
telor 1, 4 ºi 11, cuprinse în proiec-
tul de hotãrâre privind admiterea
parþialã a cererii de majorare a tari-
fului de depozitare în depozitul eco-
logic Mofleni. Având în vedere cã
între punctele 1, 4, 11 ºi cele pen-
tru care se propune amânarea ad-
optãrii unei hotãrâri de consiliu lo-
cal existã o interdependenþã, în sen-
sul cã punctele amânate vor influ-
enþa sau nu, în funcþie de rezultatul
analizei ce se va efectua, am apre-
ciat cã este necesarã retragerea
acestui punct de pe ordinea de zi”,
a comunicat Consiliului Nelu Pîr-
vu, directorul Direcþiei Juridice a
Primãriei Craiova.

Nu e nevoie
de invitaþii speciale

Consilierul municipal PSD Bian-
ca Predescu a lãsat sã se înþeleagã
faptul cã SC Eco Sud ar fi putut
sã vinã ºi anterior la ºedinþele co-
misiilor de specialitate pentru a-ºi

Telenovela Eco Sud dispune încã de rezerve
pentru noi ºi noi episoade. Când s-ar fi pãrut cã,
în sfârºit, s-a ajuns la o înþelegere cu administra-
torul depozitului de la Mofleni pe marginea preþu-
lui pe tona de gunoi depozitat, autoritãþile locale

au intervenit ºi au retras proiectul de hotãrâre de
pe ordinea de zi, înainte ca aleºii locali sã mai

apuce sã-l dezbatã mãcar. Motivaþia: din nou, SC
Eco Sud nu este de acord cu preþul ºi a mai gãsit
argumente cu care vrea sã renegocieze. Rãspun-

sul municipalitãþii: noi nu ne grãbim!

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

susþine interesele, unde se ºtie cã
nu este nevoie de invitaþie pentru a
putea participa. Ori reprezentanþii
Eco Sud nu au fãcut acest lucru,
de unde se poate trage concluzia
cã nu societatea nu este aºa de in-
teresatã pe cât ar trebui în rezol-
varea acestei probleme. Alesul lo-
cal Bianca Predescu a solicitat, prin
urmare, Executivului Primãriei ca,
în mãsura în care i se face vreo
adresã scrisã cu privire la soluþia
de astãzi, sã se facã ºi menþiunea
cã prezenþa la comisiile de specia-
litate ale Primãriei se face volun-
tar. „Dacã nu au putut sã vinã, nu
era un motiv pentru a solicita re-
tragerea. Participarea la dezbateri-
le comisiilor de specialitate, ca ºi
participarea la dezbaterile plenului
CLM se face în urma votului, dar
prezenþa nu se face pe bazã de in-
vitaþie. Dacã aveau un interes, ve-
neau”, a tras concluzia prof. univ.
dr. Bianca Predescu.

Acuzatã de pasivi-
tate, municipalita-
tea mizeazã pe
responsabilitate

Mihail Genoiu, primarul Craio-
vei, a spus cã interesul în ceea ce
priveºte majorarea tarifului a gu-
noiului depozitat este, în primul
rând, al societãþii Eco Sud, care
trebuie sã îºi asume ºi timpul ce
curge în defavoarea sa, dar cã Pri-
mãria Craiova a acceptat solicita-
rea din motive de corectitudine.
„Ei (n.r. – Eco Sud) sunt cei care

au solicitat ºi care au acuzat de
pasivitatea Primãria, a existat ºi un
proces în acest sens vizavi de îna-
intea de cãtre CLM Craiova a unei
propuneri de majorare de preþ.
Solicitarea firmei Eco Sud de a
retrage de pe ordinea de zi ºi de a
veni, sub o formã sau alta, cu ar-
gumente suplimentare nu ne afec-
teazã pe noi cu nimic, ba, dimpo-
trivã este un timp pierdut în defa-
voarea lor. Dar este o solicitare,
dânºii vor sã mai vinã cu argumen-
te în comisii, nu avem nimic îm-
potrivã. Practic, noi nu avem nici
o grabã în acest sens decât sã
avem mare grijã ca ceea ce facem
sã facem cu mare atenþie ºi res-
ponsabilitate”, a transmis consilie-
rilor Mihail Genoiu.

Poziþia Primãriei
Craiova: Preþul este
bine fundamentat

Legat strict de majorarea de ta-
rif, primarul Mihail Genoiu a þinut
sã precizeze cã preþul de 19,51 de
euro pe tonã, fãrã TVA, este bine

fundamentat, fiind stabilit în urma
mai multor analize ºi calcule. „Este
pentru prima datã în istoria aces-
tui contract când solicitarea de
majorare de preþ este transmisã
cãtre CLM pe baza unei funda-
mentãri. Pe mine nu mã interesea-
zã tot ce s-a întâmplat în istorie,
cum s-au votat tarifele în anii an-
teriori, dar ce pot sã vã spun e cã,
de data aceasta, tariful are o fun-
damentare clarã. Adicã cei care aþi
lucrat în producþie ºi aveþi studii
economice, ºtiþi clar cum aratã o
calculaþie de preþ. Deci, tarifarea
aceasta este justificatã pe capitole
de cheltuieli, cu absolut tot ce este
necesar. Din acest moment, faþã
de tariful pe care noi îl vom apro-
ba, se pot raporta toate creºterile,
majorãrile sau diminuãrile de tarif
în continuare, pentru cã se pot
compara elemente de preþ: creºte
salariul minim, compari salariul din
calculaþia de preþ cu cheltuielile de
salarizare; creºte TVA-ul, compari
cu TVA-ul; cresc cheltuielile cu
energia electricã, la fel. Se com-
parã pe capitole. La ora acesta este

definitivatã o fundamentare a pre-
þului de cãtre departamentul Eco-
nomic ºi am considerat necesarã
introducerea ei în CLM spre avi-
zare, sub o formã sau alta, nemai-
existând o acuzaþie de pasivitate”.

Poziþia Eco Sud:
Tariful acoperã doar
20% din cheltuieli

Prezentã la ºedinþã, Roxana Ma-
nea, director executiv Eco Sud, a
explicat, dupã încheierea plenului,
cã societatea nu a fãcut nici o ce-
rere cãtre Primãria Craiova pentru
retragerea de pe ordinea de zi a pro-
iectului de hotãrâre, cu care era de
acord, dar pe anumite capitole. În
opinia celor de la Eco Sud, proble-
ma o constituie, totuºi, chiar tariful
de depozitare, de 19,51 de euro pe
tonã, propus de municipalitate, pe
care îi considerã prea mic ºi pe
marginea cãruia se doreºte o nouã
negociere. „Preþul de 19 euro pe
tonã reprezintã 20% din ceea ce noi
am solicitat ºi nu acoperã toate chel-
tuielile. Propunerea noastrã a fost
de 26 de euro, plus TVA. Sperãm
cã vom relua discuþiile cu primãria
ºi vom ajunge la o concluzie, pen-
tru cã sunt argumente în plus faþã
de ceea ce a fost prezentat în ra-
port. Am luat la cunoºtinþã ieri, sunt
contra-argumente pe care dorim sã
le prezentãm mai departe”, a preci-
zat directorul Eco Sud.

Trebuie specificat faptul cã, prin
proiectul de hotãrâre de ieri, cererea
de majorare a tarifului de depozitare
a deºeurilor a Eco Sud se admitea
parþial. Concret, municipalitatea a
fost de acord cã trebuie sã existe o
majorare a tarifului, de pânã la 19,51
euro pe tonã, adicã cu doi euro, dar
nu a fost de acord ºi cu celelalte
solicitãri care au venit din partea
administratorul ºi pe care reprezen-
taþii municipalitãþii au gãsit de cuviinþã
cã trebuie sã fie evidenþiate în cu-
prinsul proiectului de hotãrâre, dar
propuse pentru a fi respinse.

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova

Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.Eco Sud îºi încordeazã din nou muºchii.
Ce face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria CraiovaCe face Primãria Craiova



4 / cuvântul libertãþii vineri, 30 iunie 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

De asemenea, bãrbatul ar fi postat înre-
gistrãri cu atacuri ºi execuþii ale grupãrii,
sãvârºite prin decapitare ºi împuºcare, pen-
tru a le face cunoscute ºi pentru a câºtiga
noi adepþi. S-a mai stabilit cã acesta ar fi
cules informaþiile în scopul transmiterii sau
punerii lor la dispoziþia unei entitãþi teroriste
salafiste ºi pro-jihadiste dintr-un stat al Uni-
unii Europene, bãnuitã cã ar avea legãturã
cu persoanele care au revendicat atentatele
teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015.

Purtãtorul de cuvânt al Serviciului Român
de Informaþii, Ovidiu Marincea, a precizat,
pentru MEDIAFAX, cã suspectul este un
cetãþean român de 39 de ani care a intrat în
atenþia SRI încã din 2015, “având indicatori

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi, Substanþe Pericu-
loase ºi Poliþiei Municipiului Craio-
va au fãcut, ieri-dimineaþã, douã
percheziþii domiciliare la locuinþele
lui Neamþu Vãduva, de
27 de ani, din Craiova,
unde au descoperit
arme ºi muniþii deþinu-
te ilegal.

Astfel, poliþiºtii cra-
ioveni au identificat ºi
ridicat în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor trei
pistoale, cal. 9 mm,
neletale, precum ºi
118 cartuºe neletale,

 Având în vedere atenþionãrile
meteorologice, Inspectoratul Teri-
torial de Muncã Dolj a avut pro-
gram prelungit, în zilele de 28 ºi
29 iunie, cu publicul, pânã la ora
19.30, orar care va fi aplicat ºi pe
30 iunie. „O echipã formatã din in-
spectori de muncã asigurã perma-
nenþa pentru evenimentele din do-
meniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã. Mãsura de prelungire a
programului a fost luatã de con-
ducere instituþiei, astfel încât de-
plasarea populaþiei la sã poatã fi
fãcutã ºi în afara intervalelor orare
cu temperaturi extreme ridicate.
Nu sunt singurele mãsuri luate de
noi ºi vom atrage atenþia tuturor
angajatorilor sã ia mãsuri pentru
protecþia salariaþilor”, a precizat
Adina Boboº, purtãtor de cuvânt
al Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj.

Mãsuri care trebuie puse în
practicã

Ca urmare a temperaturilor
crescute în ultimele zile ºi a pro-
gnozei pentru perioada urmãtoa-
re, Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj face o serie  de reco-
mandãri agenþilor economici ºi
instituþiilor publice. „Sunt consi-
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Þinta sa ar fi fost Baza Militarã Mihail Kogãlniceanu din Constanþa
Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate Piteºti

ºi procurorii D.I.I.C.O.T. Piteºti au efectuat trei percheziþii domicili-
are pe raza judeþului Argeº, pentru prinderea unui bãrbat bãnuit de
sãvârºirea de infracþiuni de terorism, anunþã IGPR. Procurorii spun
cã, începând cu luna noiembrie a anului 2016, bãrbatul (39 ani) ar fi
utilizat mai multe conturi personale pe o reþea de socializare prin
intermediul cãrora ar fi postat ºi distribuit fotografii cu sigla grupãrii
teroriste DAESH. Acesta a fost reþinut de procurori.

specifici unei persoane aflate într-o etapã
foarte avansatã de radicalizare”. “Este o per-
soanã auto-radicalizatã. Procesul de radica-
lizare a avut loc într-un stat european, deci
în afara României, pe o perioadã de mai mulþi
ani. Cel în cauzã a aderat la o grupare în
favoarea organizaþiei teroriste DAESH”, a
precizat Ovidiu Marincea.

SRI precizeazã cã suspectul s-a mani-
festat prin activitãþi de propagandã tero-
ristã, derulate în mediul relaþional ºi on-
line, în favoarea organizaþiei teroriste
DAESH, la care ºi-a declarat adeziunea.
“Concret, cetãþeanul ºi-a exprimat în re-
petate rânduri intenþia ºi a încercat sã con-
vingã ºi alte persoane de a se deplasa în

Siria pentru a se alãtura organizaþiei tero-
riste DAESH”, aratã SRI.

Bãrbatul avea domiciliul în Lunca Cor-
bului, însã locuia în Muºãteºti, potrivit pro-
curorilor, el urmând sã fie dus la sediul DII-
COT Piteºti, pentru audieri. Verificãrile sunt
fãcute sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor
de promovare a unui mesaj prin propagan-
dã sãvârºitã prin orice mijloace, în public,
cu intenþia de a instiga la sãvârºirea unei
infracþiuni de terorism ºi culegerea sau de-
þinerea, în scopul transmiterii, ori punerea
la dispoziþie de date ºi informaþii despre
obiective vizate de o entitate teroristã.

Surse judiciare au declarat, ieri, cores-
pondentului MEDIAFAX cã bãrbatul sus-
pectat de terorism s-ar fi convertit la Is-
lam în 2015, când era în închisoare în
Franþa. Aceleaºi surse spun cã bãrbatul s-
a aflat în detenþie în Franþa în acea pe-
rioadã, dupã ce ar fi comis mai multe fur-
turi. El s-a fi deplasat, în primãvara anului
2015, în zona Bazei Militare româno-ame-
ricane Mihail Kogãlniceanu, din Constan-
þa, pentru a studia cãile ºi punctele de ac-
ces, precum ºi modalitatea în care acest
obiectiv este îngrãdit. (Mediafax)
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unor percheziþii în Craiovaunor percheziþii în Craiovaunor percheziþii în Craiovaunor percheziþii în Craiovaunor percheziþii în Craiova
Poliþiºtii craioveni au descins, ieri-dimineaþã, în baza manda-
telor de percheziþie emise de instanþã, la locuinþele unui

craiovean de 27 de ani, bãnuit de deþinere de arme ºi muniþii
ilegal. Oamenii legii au descoperit ºi ridicat trei pistoale ºi 118
cartuºe cumpãrate ºi introduse ilegal în þarã din Bulgaria, pe

numele tânãrului fiind întocmit dosar penal pentru nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþiilor ºi contrabandã calificatã.

acelaºi calibru. Din cer-
cetãrile efectuate s-a
stabilit cã armele ºi mu-
niþia au fost cumpãra-
te, fãrã drept, de tânãr,
pe 23 iunie a.c., din
Republica Bulgaria ºi,
în aceeaºi zi, craiovea-
nul de 27 de ani a in-
trodus armele ºi muni-
þia în România ilegal,
ascunse în portbagajul
unui autoturism.

 „În cauzã se conti-
nuã cercetãrile faþã de
craiovean sub aspectul
comiterii infracþiunilor
de nerespectarea regi-

mului armelor ºi muniþiilor ºi con-
trabandã calificatã, armele ºi mu-
niþia fiind reþinute de poliþiºti”, ne-
a declarat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã
al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Inspectorii de muncã
vor controla totul

Este venitã, deja, canicula, iar autoritãþile din dome-
niu au asigurat mãsuri de prevenire a cauzelor provo-
cate de cãldura excesivã. În ultima ºedinþã ordinarã a
Colegiului Prefectural Dolj, subprefectul de Dolj,
Cristian ªovãilã, a atras atenþia asupra mãsurilor care
trebuie asigurate ºi a fãcut cunoscute, prin colaborarea
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, punctele de Prim
Ajutor, în perioada de varã. Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj vine cu propriile mãsuri ºi va monitoriza
activitatea agenþilor economici din teritoriu.

derate temperaturi critice extreme
cele de peste 37 de grade Celsius.
În aceste zile, angajatorii trebuie
sã asigure urmãtoarele condiþii
minimale: reducerea intensitãþii ºi
ritmului activitãþilor fizice; asigu-
rarea ventilaþiei la locurile de mun-
cã; alternarea efortului dinamic cu
cel static; alternarea perioadelor de
lucru cu cele  de repus în locuri
umbrite, prin curenþi de aer; asi-
gurarea apei minerale adecvate 2/
4 litri/schimb/persoanã; asigura-
rea echipamentului individual de

protecþie; asigurarea de duºuri”,
a mai spus Adina Boboº.

Aceasta a completat: «În pe-
rioada 26- 30 iunie s-a desfãºurat
Campania Naþionalã privind iden-
tificarea ºi combaterea muncii ne-
declarate ºi respectarea prevede-
rilor legale privind timpul de lu-
cru  ºi securitatea ºi sãnãtatea în
muncã, la societãþi comerciale
care au ca obiect de activitate
„protecþie ºi gardã”. Au fost 20
de angajatori controlaþi. Verificã-
rile pe aceastã linie vor continua
în toate zilele aflate sub avertizare
de disconfort termic, în special la
angajatorii din domenii sensibile:
prestãri servicii, servicii de pazã,
construcþii, spãlãtorii auto, mani-
pulare mãrfuri, transporturi ºi în-
treþinere drumuri. Le reamintim
angajatorilor cã nerespectarea pre-
vederilor legale atrage amenzi con-
travenþionale cuprinse între 1.500
ºi 2.500 de lei».

CRISTI PÃTRU
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Ne aºteaptã un sfârºit de sãptã-
mânã fierbinte în Dolj. Asta pentru
cã, de ieri, judeþul se aflã sub aten-
þionare Cod Portocaliu de caniculã,
pânã sâmbãtã, 1 iulie, inclusiv. Mai
mult, Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a anunþat cã
nu este exclusã emiterea unui Cod
Roºu de caniculã pentru zona Olte-
niei, întrucât temperaturile ar putea
ajunge pânã la 43 de grade. Astfel,
potrivit ANM, astãzi (30 iunie), va-
lul de cãldurã va persista ºi se va
accentua în cea mai mare parte a
þãrii, iar indicele temperaturã-ume-
zealã (ITU) va depãºi pragul critic

de 80 de unitãþi.
În sudul Banatului, în cea mai

mare parte a Olteniei, Munteniei,
Dobrogei ºi în sudul Moldovei dis-
confortul termic va fi deosebit de
accentuat ºi se vor înregistra
frecvent temperaturi maxime de
37…39 de grade. În Lunca Du-
nãrii, izolat, vor fi valori de 40 de
grade, iar minimele nocturne se
vor situa în general peste 20 de
grade. Sâmbãtã, 1 iulie, discon-
fortul termic va fi deosebit de
accentuat, iar valul de cãldurã va
persista în cea mai mare parte a
þãrii ºi se va accentua semnifica-
tiv în regiunile extracarpatice. In-
dicele temperaturã-umezealã
(ITU) va depãºi pragul critic de
80 de unitãþi. În Oltenia, Munte-
nia, Dobrogea ºi în cea mai mare
parte a Moldovei disconfortul ter-
mic va fi deosebit de accentuat ºi
se vor înregistra frecvent tempe-
raturi maxime de 37…40 de gra-
de, mai ridicate în Câmpia Româ-
nã, pânã la 43 de grade.

Doljul „fierbe” la peste 40 de grade!Doljul „fierbe” la peste 40 de grade!Doljul „fierbe” la peste 40 de grade!Doljul „fierbe” la peste 40 de grade!Doljul „fierbe” la peste 40 de grade!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doljul este, de ieri, sub Cod Portocaliu de canicu-
lã, pânã pe 1 iulie, inclusiv, iar meteorologii nu

exclud posibilitatea emiterii unui Cod Roºu în Olte-
nia ºi Muntenia, întrucât se anticipeazã cã tempera-
turile vor ajunge la valori de 40 – 42 de grade Cel-
sius ºi, posibil, izolat, pânã la 43 de grade. Autoritã-
þile sunt în alertã maximã, fiind instituite puncte de
prim-ajutor în toatã Craiova, deºi principala reco-
mandare a specialiºtilor este evitarea deplasãrilor

între orele 11.00 ºi 18.00, dar ºi restricþii de circula-
þie pentru autovehiculele cu masã mai mare de 7,5

tone pe timpul zilei. La nivelul Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj a fost activatã

Grupa Operativã, iar celelalte instituþii cu atribuþii
în monitorizarea ºi gestionarea situaþiilor de urgen-
þã ce pot apãrea în aceste condiþii extreme vor asigu-

ra permanenþa de la sediul instituþiilor proprii.

Puncte de prim
ajutor în Craiova

Pentru cã, în ciuda avertizãri-
lor, de fiecare datã sunt craioveni
care nu þin cont de temperaturile
extreme ºi ies afarã, riscând sã
devinã victime ale caniculei, Pri-
mãria Municipiului Craiova a
anunþat cã, în perioada 29 iunie
2017 – 1 iulie 2017, devin funcþi-
onale 15 puncte de prim ajutor
temporare (din spaþii publice) ºi
permanente, unde se va asigura
apã potabilã pentru persoanele
care intrã sã se adãposteascã, va

fi pusã la dispoziþie o linie telefo-
nicã pentru anunþarea urgenþelor,
scaune ºi/sau fotolii ºi se va asi-
gura asistenþã medicalã zilnic, în
intervalul orar 10.00 – 18.00, prin
Serviciul Public Management Spi-
tale, Cabinete Medicale ºi Creºe
din Municipiul Craiova.

Puncte de prim ajutor tem-
porare:

1. Prefectura Dolj – sala
video                        

2. Primãrie – Palace – strada
Al.I. Cuza nr. 1         

3. Piaþa Centralã – punct
sanitar                     

4. Asistenþã Socialã – Cartier
Lãpuº                  

5. Asistenþã Socialã – Cartier
Craioviþa Nouã    

Puncte de prim ajutor perma-
nente:

1. Craiova, str. Olteþ nr. 5 –
cabinete medici de familie

2. Craiova, str. Vlad Þepeº nr.2
– cabinete medici de familie

3. Craiova, str. Siretului nr.13 –

cabinete medici de familie
4. Craiova, str. Cocoº nr.8 –

cabinete medici de familie
5. Craiova, str. Nicolae Titules-

cu nr. 44  – cabinete medici de
familie

6. Craiova, str. Prelungirea
Horia nr. 2 – cabinete medici de
familie

7. Craiova, str. Brazda lui
Novac, bl. 56, parter – cabinete
medici de familie

8. Craiova, Calea Bucureºti, bl.
N1b, parter – cabinete medici de
familie

9. Craiova, str. Dr. M. Cãnciu-
lescu, bl. I39, parter – cabinete
medici de familie

10. Craiova, str. Lãpuº, bl. F11,
parter – cabinete medici de familie

11. Craiova, str. Rovine, bl.
G28, parter – cabinete medici de
familie

12. Craiova, str. Valea Roºie, bl.
6vechi, parter – cabinete medici de
familie

13. Craiova, Craioviþa Nouã,
str. Magnoliei, bl. 160G, parter –
cabinete medici de familie

14. Craiova, Micropoliclinicã
Craioviþa Nouã – cabinete medici
de familie

15. Craiova, Cernele, str. C.
Gherghina, nr. 62 – cabinete
medici de familie

Recomandãri
pentru protecþia
populaþiei în pe-
rioada canicularã

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat cã, de ieri, a fost
activatã Grupa Operativã, la sediul
unitãþii, iar celelalte instituþii cu atri-
buþii în monitorizarea ºi gestiona-
rea situaþiilor de urgenþã vor asi-
gura permanenþa de la sediul insti-
tuþiilor proprii. În plus, pompierii,
dar ºi cadrele medicale, insistã asu-
pra unor mãsuri pe care populaþie
trebuie sã le respecte în perioada
canicularã. Astfel, deplasãrile
sunt recomandate în primele
ore ale dimineþii sau seara, pe

cât posibil prin zone umbrite,
alternând deplasarea cu repausul,
în spaþii dotate cu aer condiþionat
(magazine, spatii publice); trebuie
evitate aglomeraþiile, expunerea la
soare, efortul fizic intens între orele
11.00-18.00; trebuie purtate haine
lejere, subþiri, deschise la culoare,
pãlãrii ºi ochelari de soare; se con-
sumã 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu
prea reci, apã, sucuri naturale din
fructe ºi ceaiuri cãlduþe (soc, mu-
ºeþel, urzici); fructe ºi legume (pe-
pene, prune, roºii) sau iaurt (echi-
valentul unui pahar cu apã); mân-
caþi echilibrat ºi variat insistând pe
produsele cu valoare caloricã
micã; trebuie evitate bãuturile ce
conþin cofeinã (cafea, ceai, cola)
sau zahãr (sucurile carbogazoase)
în cantitate mare; alimentele cu un
conþinut sporit de grãsimi, în spe-
cial de origine animalã.

Este interzis consumul de alco-
ol pentru cã deshidrateazã ºi trans-
formã pe oricine într-o potenþialã
victimã a caniculei. Persoanele
care suferã de diferite afecþiuni îºi
vor continua tratamentul, conform
indicaþiilor medicului. Este foarte
util ca în perioada canicularã sã se
consulte medicul curant, în vede-
rea adaptãrii schemei tera-
peutice la condiþiile exis-
tente. Pentru ameliorarea
condiþiilor la locul de mun-
cã se va reduce intensita-
tea ºi ritmului activitãþilor
fizice, se va alterna efortul
dinamic cu cel static ºi al-
ternarea perioadelor de lu-
cru cu perioadele de re-
paus, în locuri umbrite ori
ventilate corespunzãtor.

Vehiculele
mari, trase
pe dreapta
între orele
12.00 ºi 20.00

ªi tot de ieri, reprezen-
tanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj
au instituit, între orele
12.00 ºi 20.00, restricþii de

circulaþie pentru autovehiculele cu
o masã autorizatã mai mare de 7,5
tone în tot judeþul Dolj. Mai exact,
camioanele ºi TIR-urile sunt trase
pe dreapta, în perioada canicularã.
„În baza atenþionãrii meteorolo-
gice emise de ANM, se interzice
temporar circulaþia vehiculelor cu
masa totalã maximã autorizatã mai
mare de 7,5 tone pe autostrãzile ºi
drumurile naþionale din judeþele
afectate de caniculã, cu excepþia
transportului de persoane, trans-
porturilor de animale vii ºi de pro-
duse perisabile, a vehiculelor care
participã la intervenþii în caz de
forþã majorã, transporturilor fu-
nerare, transporturilor poºtale ºi a
celor de apã îmbuteliatã, etc. Pen-
tru a se pune în aplicare aceste re-
stricþii poliþiºtii rutieri din Dolj,
împreunã cu lucrãtori din cadrul
I.S.C.T.R., vor acþiona ºi vor fi
prezenþi în trafic, pe sectoarele de
drum pe care au fost instituite re-
stricþiile de circulaþie, dar vor ac-
þiona ºi pentru evitarea aglomerã-
rilor ºi asigurarea fluenþei trafi-
cului rutier, filtre rutiere fiind in-
stituite la intrarea ºi ieºirea din
Craiova”, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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Liderul social-democraþilor Liviu
Dragnea, a þinut ieri, în Parlament, la
votul de învestiturã a noului guvern,
condus de Mihai Tudose, un discurs de
circumstanþã, cam moale, deºi l-a vrut
tonic ºi mobilizator. „Este într-adevãr o
premierã în politica româneascã, ºi nu
numai, ca majoritatea sã schimbe pre-
mierul învestit”. ªi în principiu avea
dreptate deplinã. Numai cã a continuat
în aceeaºi cheie afirmând: „Este pentru
prima oarã când se întâmplã ºi spun cu
toatã convingerea cã este un lucru bun”.
Mulþi s-au frecat la ochi nãuciþi, neîn-
þelegând mare lucru: dupã aproape o lunã
de crizã politicã descumpãnitoare, cu
consecinþe economice evidente, singu-
rul lucru recomandat era o riguroasã
justificare a demersului politic între-
prins. A fost el hazardat sau nu? Fiind-

Când opoziþia are susþinerea lui... VCând opoziþia are susþinerea lui... VCând opoziþia are susþinerea lui... VCând opoziþia are susþinerea lui... VCând opoziþia are susþinerea lui... Victor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!
MIRCEA CANÞÃR

cã însuºi Liviu Dragnea a avut o mare
dificultate de surmontat: aceea de a di-
socia activitatea propriu-zisã a premie-
rului Sorin Grindeanu – cãruia i s-a re-
tras încrederea politiciã –, de aceea
restul miniºtrilor guvernului, majorita-
tea dintre aceºtia evaluaþi ca necores-
punzãtori, dar reinvestiþi. Apoi, un mem-
bru al fostului guvern, trântit pe motive
de incompetenþã, sau poftim, lipsã de
performanþã, a devenit premier, garan-
tat fiind ca o competenþã profesionalã.
Sunã straniu. Logica ne încurcã în a
înþelege astfel de subtilitãþi discursive.
Dar sã admitem buna intenþie a lui Liviu
Dragnea. A scãpat de Sorin Grindeanu,
nu fãrã mari eforturi, nu fãrã... noroc.
Numai cã, recent, un nou câmp de lup-
tã a fost deschis ºi este vorba de cel
reprezentat de fostul sãu aliat, pânã nu

demult, Victor Ponta, ºi lângã acesta
Sorin Grindeanu, care ameninþã cu dez-
vãluiri. Ce s-a întâmplat în „subteranul”
relaþiilor de pseudo-prietenie ºi „colabo-
rare” dintre Victor Ponta ºi Liviu Drag-
nea numai Dumnezeu ºtie. Fronda depu-
tatului Victor Ponta nu este una „diletan-
tã”, ci a unui fost premier ºi lider al par-
tidului de guvernãmânt, condus acum de
Liviu Dragnea. Sã nu omitem cã Victor
Ponta venea de la tineretul social-demo-
crat ºi în rândul actualilor parlamentari,
pe cale de consecinþã, are mulþi foºti
prieteni sau camarazi. Sigur, Victor Ponta
duce un rãzboi de gherilã, destul de în-
dârjit, ºi, dacã nu are aderenþa de altãda-
tã la media, are în schimb multe infor-
maþii, despre ceea ce nu ar trebui spus
chiar „în gura mare”. Nu puþini din oa-
menii sãi de încredere nu îl urmeazã deo-

camdatã, dar toatã aceastã disputã febrilã
nu poate avea decât efecte negative pen-
tru PSD. Pe care Adrian Nãstase l-ar dori
„reideologizat”. Observaþie interesantã.
Cu 275 de voturi „pentru”, guvernul
Tudose a trecut. Dacã guvernarea ero-
deazã, dintotdeauna, încrederea electo-
ratului, social-democraþii îºi vãd acum
vulnerabilizate, încet-încet, ºi flancuri-
le, ºi nu de opoziþie, care abia se reaºea-
zã, ci de frondiºti, de luat în seamã. Atent
calibrat ni s-a pãrut discursul liderului
UDMR, Kelemen Hunor, care a atras
atenþia asupra instituirii impozitului pe ci-
fra de afaceri, cu care nu va fi de acord.
Una pesta alta... s-a ajuns la mal. Cu gu-
vernarea. ªi dacã ceva trebuie reþinut din
cele întâmplate este cã s-a traversat un
moment de cumpãnã cumplitã. Despre
care se va mai discuta multã vreme.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj au anun-
þat cã, miercuri, la sediul Postu-
lui de Poliþie Periºor s-a prezen-
tat Mãdãlin Adam, de 23 de ani,
din localitate, care a predat poli-
þiºtilor o borsetã în care se aflau
peste 10.000 lei, carduri bancare
ºi acte de identitate.

Tãnãrul de 23 de ani le-a po-
vestit poliþiºtilor faptul cã, în ace-
eaºi zi, în timp ce se afla la o sta-
þie de alimentare carburant unde
lucreazã, în apropiere de locali-
tatea Periºor, a gãsit borseta pe
unul dintre rafturi. În momentul
în care a observat cã în interior
se aflã o sumã atât de mare de
bani, nu  a stat pe gânduri ºi a
predat poliþiºtilor doljeni toate

A predat poliþiºtilor o borsetãA predat poliþiºtilor o borsetãA predat poliþiºtilor o borsetãA predat poliþiºtilor o borsetãA predat poliþiºtilor o borsetã
cu peste 10.000 de lei gãsitã în PECO

bunurile gãsite, care au demarat
imediat investigaþiile, ºi în scurt
timp au reuºit sã identifice per-
soana care l-a pierdut.

 Este vorba de o femeie de 41
ani, din Bãileºti, care a primit ves-
tea cu mare bucurie, promiþând cã
va avea mult mai multã grijã pe
viitor, mai ales cã banii îi erau ne-
cesari pentru rezolvarea unor pro-
bleme personale. Femeia de 41 de
ani era în drum spre Craiova ºi a
oprit la PECO de unde ºi-a cum-
pãrat o sticlã de apã, iar pe fondul
neatenþiei a uitat borseta pe raft.

Poliþiºtii l-au felicitat pe Mã-
dãlin pentru fapta sa, ºi sperã ca
astfel de gesturi sã fie un model
ºi pentru alte persoane.

CARMEN ZUICAN
Mai exact, Teatrul Naþional a

solicitat sprijin financiar pentru
organizarea primei ediþii a festiva-
lului, în vederea promovãrii eveni-
mentului în media localã ºi naþio-
nalã ºi realizarea materialelor de
comunicare aferente. Acest festi-
val se adreseazã regizorilor de tea-
tru absolvenþi în anul universitar
2017, studenþilor regizori din ulti-
mul an de studiu ai Facultãþilor de
Teatru din România, Bulgaria, Ser-
bia, Ungaria, Republica Moldova ºi
se va desfãºura sub formã de com-
petiþie, devenind o importantã ram-
pã de lansare pentru absolvenþii
specializãrii regie de teatru.

“Ca sprijin financiar, Consiliul
Judeþean Dolj propune acordarea

Consilierii judeþeni îi susþin
pe tinerii regizori

Consilierii judeþeni au
votat ieri, în ºedinþa ordina-
rã, 13 proiecte de hotãrâre.
Unul dintre acestea, trecut
cu vot în unanimitate, a fost
cel legat de încheierea unui
protocol de cooperare între
Consiliul Judeþean Dolj ºi
Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova în
vederea organizãrii Festiva-
lului Internaþional al Tineri-
lor Regizori „Theater
Networking Talents”.

sumei de 10 mii de lei pentru pro-
movarea Festivalului Internaþional
dedicate Tinerilor Regizori în me-
dia localã ºi naþionalã ºi realizarea
materialelor de comunicare”, a
spus Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
Spitalul Leamna se pregãteºte

de acreditare
Alte douã proiecte au vizat Spi-

talul de Pneumoftiziologie Leam-
na. Primul a avizat aprobarea
rectificãrii bugetului de venituri ºi

cheltuieli, iar cel de-al doilea, apro-
barea modificãrii statului de func-
þii. În vederea acreditãrii de cãtre
Autoritatea Naþionalã de Monito-
rizare ºi Control a Spitalelor, uni-
tatea mai sus menþionatã a solici-
tat Consiliului Judeþean Dolj
49.000 lei, sumã necesarã pentru
dotarea instituþiei cu o serie de
obiecte de inventor, de la truse de
urgenþã, la rãcitor, defibrilator,
maºinã industrial de spãlat vase,
pânã la targã cu roti ºi barã de
protective pentru pacienþi.

Totodatã, conducerea Spitalului
a solicitat ºi modificarea statului de
funcþii aprobat de Hotãrârea Con-
siliului Judeþean Dolj nr. 60/2017.
Mai exact, se propune pãstrarea
aceluiaºi numãr de posturi, dar cu
condiþia modificãrii unui post de
economist, gradul profesional I,
studii superioare din cadrul Servi-
ciului Contabilitate – Tehnic, Infor-
matic în economist, gradul profe-
sional IA, studii superioare, ca ur-
mare a promovãrii titularului postu-
lui în gradul profesional imediat
superior celui deþinut.

MARGA BULUGEAN



cuvântul libertãþii / 7vineri, 30 iunie 2017 educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Prof. univ. dr. ing. Dan Seliº-
teanu a subliniat câteva aspecte
importante în legãturã cu acest
program de burse ºi premii, numit

Performanþa studenþilor craioveni,Performanþa studenþilor craioveni,Performanþa studenþilor craioveni,Performanþa studenþilor craioveni,Performanþa studenþilor craioveni,
premiatã de QFORpremiatã de QFORpremiatã de QFORpremiatã de QFORpremiatã de QFORTTTTT

Studenþii Facultãþii de Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã – Universi-
tatea din Craiova, care au avut rezultate
merituoase la concursuri internaþionale,
au fost, ieri, premiaþi de partenerul

QFORT / Casa Noastrã.  Evenimentul
s-a desfãºurat la Sala de Consiliu a uni-
tãþii de învãþãmânt superior. Cinci din-
tre aceºti studenþi vor primi câte 1.500
de lei, iar ceilalþi trei, câte 1.000 de lei.

Premiaþii Facultãþii de Automaticã:
1. Pãstae Laurenþiu Marian,  Locul I, Concurs internaþional Re-

nesas, Nuremberg, Germania, 2017
2. Tilincã Ionuþ-Alexandru, Locul I, Concurs internaþional Re-

nesas, Nuremberg, Germania, 2017
3. Nichiþelea Teodor Constantin, Locul I, Concurs internaþional

NXP CUP EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017 ºi Locul II, Con-
curs internaþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania, 2017

4. Truicã Anca-Cecilia, Locul I, Concurs internaþional NXP CUP
EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017 ºi Locul II, Concurs in-
ternaþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania,

5.  Mîþã Marius-Cãtãlin, Locul I, Concurs internaþional NXP CUP
EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017,  Locul II, Concurs inter-
naþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania,

6. Unguritu Maria Geanina, Locul II, Concurs internaþional NXP
CUP EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017 ºi Locul III, Con-
curs internaþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania,

7. Ciucã Oana-Mihaela, Locul II, Concurs internaþional NXP CUP
EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017 ºi Locul III, Concurs in-
ternaþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania,

8. Cîrciumariu Dragoº-Andrei, Locul II, Concurs internaþional NXP
CUP EMEA SouthEast Europe, Bucureºti, 2017 ºi Locul III, Concurs
internaþional NXP CUP EMEA Finals, Munchen, Germania, 2017

QFORT IT, program dezvoltat în
parteneriat cu  compania Casa
Noastrã/Q FORT, la eveniment fi-
ind prezent ºi directorul societãþii,

Toni Popa. „Astãzi este o zi deo-
sebitã, pentru cã premiem câteva
echipe care au obþinut premii in-
ternaþionale la concursuri de presti-
giu, marea majoritate desfãºurân-
du-se în Germania. Am fost spriji-
niþi în dezvoltarea acestui program
de sponsorizare de cãtre conduce-
rea Universitãþi. Prin acest program
derulãm burse pentru studenþii de
performanþã fiind acceptaþi 16 stu-
denþi cu rezultate foarte bune, cu
medii între 9.50 ºi 10.00. Avem 24
de burse sociale pentru studenþi
care au rezultate bune la învãþãtu-
rã ºi oferim de asemenea, 6 burse
pentru doctoranzii ºi post-docto-
ranzi, în speranþa cã vor dezvolta
câteva proiecte de cercetare inte-
resante. În afara acestor burse,
existã ºi programul ProElite, des-
fãºurat prin intermediul infrastruc-
turii INCESA ºi iatã astãzi, avem
de oferit 8 premii echipelor care
au obþinut rezultate la concursuri-
le internaþionale”, a precizat pro-
fesorul Seliºteanu.

„Pentru studenþi este
o oportunitate specialã”

Radu Constantinescu, prorec-
torul Universitãþii din Craiova, a
spus cã pentru pregãtirea acestui
program a fost nevoie de mai bine
de douã luni, fiind o ofertã neaº-
teptatã care bãtea de mai mulþi ani
la porþile Universitãþii ºi pe care
într-un final, conducerea Univer-
sitãþii a reuºit sã o valorifice. „Prin
acest program se urmãreºte încu-
rajarea tinerilor cu abilitãþi ºi com-
petenþe deosebite în domeniul  IT,
ideea programului fiind aceea de a
transforma zona aceasta într-o
zonã IT la fel de puternicã precum
alte regiuni din þarã. Este o ambiþie
formidabilã pe care reprezentanþii
QFORT/Casa Noastrã o au ºi pen-
tru care nu putem decât sã le mul-
þumim. Pentru voi ( studenþi) este
o oportunitate specialã. IT-ul pre-
supune o pregãtire intensã, dar ca
sã vã asiguraþi aceastã pregãtire tre-
buie sã aveþi ºi o anumitã liniºte ºi
confort financiar, pe care cu ajuto-
rul partenerilor noºtri  putem acum
sã vi-l oferim”, a subliniat prof. univ.
dr. Radu Constantinescu.
„Cred cã municipiul nostru este
mult peste Iaºi, mult peste Cluj”

La înmânarea diplomelor a luat
parte ºi Toni Popa, directorul com-
paniei Q FORT/ Casa Noastrã, care
i-a felicitat pe toþi studenþii pre-
mianþi ºi a explicat cum a evoluat
de-a lungul anilor acest proiect.
„Acum 11 ani, compania noastrã a
luat decizia sã susþinã ºi sã premie-
ze performanþa. Fondul atunci era
foarte mic ºi am decis cu ocazia
împlinirii a 180 de ani de activitate

a Colegiului Carol I sã oferim bur-
se decât elevilor premianþi de la
acest Colegiu. Proiectul a continuat
an de an, în ultimii ani am bãtut la
porþile Universitãþii ºi am încercat
sã susþinem în special zona de IT,
pentru cã PIB-ul României este
susþinut cel mai bine de zona IT.
Sã nu uitãm unde este Clujul. Ve-
dem acum cã Iaºul dintr-o datã este
considerat pol IT ºi cred cã muni-
cipiul nostru este mult peste Iaºi,
mult peste Cluj ºi acesta este mo-

mentul sã trecem ºi noi în faþã.
Anul acesta atât putem, dar spe-
rãm ca la anul sã majorãm fondul
de premiere. A trebuit sã gãsim va-
rianta bunã ºi pentru noi ºi pentru
Universitate dar ºi pentru studenþi
ca sã susþinem cercetarea, sã sus-
þinem performanþa. Astãzi, noi
avem 1070 de angajaþi ºi estimãm
ca la anul sã avem undeva la 1700
de salariaþi ºi 80% din activitate
este export”, a explicat reprezen-
tantul QFORT.

Geanina Maria Unguritu, studentã Master, anul I:
„Rezultate sem-

nificative am obþinut
la Concursul Inter-
naþional NXP CUP
EMEA SouthEast
Europe, locul II, la
calificarea pe Sud-
Estul Europei, care
a avut loc la Bucu-
reºti ºi locul III la
finala europeanã,
care s-a desfãºurat
în Germania. Com-
petiþia a fost strân-
sã, au participat
echipe de la universitãþi din întreaga Europã. Proba a constat în con-
struirea unei maºinuþe, care a trebuit sã parcurgã un traseu. Maºinu-
þa care parcurgea în timpul cel mai scurt traseul era câºtigãtoare. Am
lucrat la acest proiect cam un semestru. Este un concurs dificil, dar
am experienþa anului trecut ºi m-a ajutat foarte mult. În Germania,
locul I l-a obþinut echipa din Polonia, iar la Bucureºti au câºtigat
colegii mei, adicã, tot o echipã de la Universitatea din Craiova”.

Teodor Constantin Nichiþelea, student Master, anul I:
„Am participat la

mai multe concur-
suri, iar cel la care
am reuºit sã obþin un
premiu important se
numeºte  NXP CUP
EMEA SouthEast
Europe ºi a constat
în construirea unei
maºinuþe inteligente
care a fost capabilã
sã urmãreascã un
traseu pe care noi nu
îl ºtiam înainte, a
fost construit la faþa
locului, dar ºtiam din ce material este construit. Maºina a trecut prin
mai multe stagii în care a trebuit sã dezvoltãm partea hardware ºi am
adãugat componente pe parcurs ce am constatat cã avem nevoie ºi în
final a durat aproximativ 4 luni. Competiþia a fost destul de strânsã.
Prima etapã s-a desfãºurat în România, fiind faza regionalã ºi  a strâns
mai multe þãri. Echipa mea a locul I. Apoi, a fost urmãtoarea fazã –
europeanã, care s-a desfãºurat la Munchen, unde am luat locul II”.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, lim-
ba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre progra-
melepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excep-
þie, 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 întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Pentru a veni în sprijinul pãrin-
þilor ºi al copiilor, Grãdiniþele cu
program prelungit din Craiova vor
asigura activitatea ºi pe perioada
vacanþei de varã. «Este vorba de-

Pentru iulie ºi august, 23 de grãdiniþe
din Craiova îi aºteaptã pe copii

spre programul „În vacanþã la grã-
diniþã”, care se va derula în perioa-
da 1 iulie –31 august. În acest
sens, grãdiniþele cu program pre-
lungit din Craiova vor încheia un

protocol de colaborarea cu grãdi-
niþele partenere din zonã; vor afiºa
informaþii necesare pentru pãrinþi,
privind programul normal de
funcþionare, a condiþiilor de des-
fãºurarea a activitãþii; vor desfã-
ºura activitãþi  specifice vacanþei
de varã, potrivit programului ori-
entativ propus», a precizat prof.
Cristina Maria Ciocoiu, inspec-
tor pentru Învãþãmânt pentru Edu-
caþie Timpurie,în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

În luna iulie, sunt disponibile
Grãdiniþele „Iedera”, „Cãsuþa pi-
ticilor”, „Elena Farago”, „Petra-
che Poenaru”, „Nicolae Roma-
nescu”, „Sf. Ana”, „Cãsuþa fer-
mecatã”, „Eden”, „Cãsuþa cu

poveºti”, „Curcubeul copiilor”,
„Castelul fermecat”, „Floarea al-
bastrã”, „Phoenix”. În august sunt

prinse „Traian Demetrescu”, „Ion
Creangã”, „Sf.Lucia”, „Otilia Ca-
zimir”, „Paradisul copiilor”,
„Dumbrava Minunatã”, „Voini-
ceii”, „Pinocchio”, „Piticot” ºi
„Floarea soarelui”. Va fi o varã
fierbinte, dar educaþia copiilor nu
trebuie sã înceteze.

«Sigur, va fi foarte greu, dar
prin protocoalele de colaborare ne
vom descurca. Este în interesul
tuturor sã ajungem la o înþelegere.
Atât noi, cât ºi prietenii de la „Floa-
rea soarelui” vom scoate la capãt
ºi aceastã varã ºi nu credem cã
vom avea mari probleme», a spus
prof. Georgeta Dãogariu, direc-
tor al Grãdiniþei „Phoenix”.

CRISTI PÃTRU
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Fost sediu al ªcolii de Artã
„Cornetti”, revendicat
de proprietari ºi degradat
de vremuri

Monument de arhitecturã, situat
pe strada „24 Ianuarie” nr. 4, Casa
Dianu a fost construitã la începu-
tul secolului al XX-lea ca locuinþã
pentru familia Dianu – un neam de
moºieri numeros ºi binecunoscut
în Craiova vremii, care a dat ºi o
serie de intelectuali (magistraþi,
profesori ºi scriitori – fraþii Con-
stantin N. Dianu ºi Dumitru N.
Dianu, Costel Dianu, Romulus Dia-
nu), dar ºi comercianþi (Ioan Dia-
nu). În 1955, casa a fost naþiona-
lizatã, iar din 1964 pânã în 2008 –
an în care a ajuns în proprietatea
moºtenitorilor, care o revendica-
serã în 2001 – a fost sediul ªcolii
de Artã „Cornetti”.

Începând cu 2013, Casa Dianu
a intrat în proprietatea Consiliului
Judeþean Dolj, de anul trecut aflân-
du-se sub administrarea Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia

«Este un moment istoric nu doar pentru Craiova ºi
regiunea noastrã, ci pentru întreaga culturã naþionalã.
Este un moment istoric pentru cã aceastã instituþie
care se înfiinþeazã astãzi, prin semnarea acestui con-
tract de finanþare, este unicã: va adãposti bunuri cul-
turale din domeniul artistic sau literar produse în afara
României în cei 45 de ani de comunism de la noi. Ele
sunt recuperate astfel, fiind extrem de necesare pen-
tru reconstituirea culturii noastre naþionale.

Acest Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc va avea
douã direcþii. La baza lui vor sta donaþiile academicie-
nilor Dan Berindei ºi Dinu C. Giurescu. În plus – o
spun în premierã – vom avea o importantã zonã de
Drept, constituitã prin donaþia familiei Stãnoiu, care
are o bibliotecã extrem de importantã. Dupã moartea
soþului, care a fost judecãtor, Rodica Stãnoiu – fostul
ministru al Justiþiei – ne-a vizitat, luna trecutã, ºi a

4,5 milioane de euro pentru Casa Dianu!4,5 milioane de euro pentru Casa Dianu!4,5 milioane de euro pentru Casa Dianu!4,5 milioane de euro pentru Casa Dianu!4,5 milioane de euro pentru Casa Dianu!
S-a semnat contractul de finanþareS-a semnat contractul de finanþareS-a semnat contractul de finanþareS-a semnat contractul de finanþareS-a semnat contractul de finanþare

Contractul de finanþare pentru un amplu proiect ce va pune în
valoare un monument de arhitecturã al Craiovei ºi, în egalã

mãsurã, un important fond de carte, documente ºi manuscrise,
donat de academicienii Basarab Nicolescu, Dan Berindei, Dinu C.
Giurescu ºi alte personalitãþi ale culturii române, a fost semnat,

ieri, între reprezentanþii Consiliului Judeþean Dolj (autoritate
contractantã) ºi Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia (autoritate de management). Este vorba despre consoli-

darea ºi restaurarea Casei Dianu, imobil administrat de Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi care urmeazã sã

adãposteascã Muzeul Cãrþii ºi Exilului Românesc. Viitoarea
instituþie va avea spaþii de lecturã ºi multimedia ºi de petrecere

a timpului liber, precum ºi sãli de concerte ºi expoziþii pentru
adulþi ºi copii. Implementat prin Programul Operaþional Regio-
nal 2014-2020, pe o perioadã de 48 de luni de la data semnãrii,

proiectul are o valoare nerambursabilã de aproximativ 4,5
milioane de euro, cofinanþarea Consiliului Judeþean Dolj fiind de
circa 200 mii euro. Momentul a fost apreciat de preºedintele Ion

Prioteasa ca „foarte important pentru Consiliul Judeþean ºi
judeþul Dolj” ºi „istoric pentru întreaga culturã naþionalã” de

managerul Bibliotecii „Aman”, Lucian Dindiricã.

Casa Dianu, viitor Muzeu al Cãrþii ºi Exilului Ro-
mânesc, va intra într-un amplu proces de renovare
ºi reabilitare în valoare de 20.725.094,82 RON prin
Programul Operaþional Regional (POR), Axa priori-
tarã 5: Îmbunãtãþirea mediului urban ºi conservarea,
protecþia ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cul-
tural, Domeniul major de intervenþie 5.1: Restaura-
rea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural,

precum ºi crearea/modernizarea infrastructurilor co-
nexe. Contribuþia financiarã a Consiliului Judeþean
Dolj este în valoare de 2%, restul sumei fiind asigu-
ratã prin fonduri europene nerambursabile. Terme-
nul de execuþie ºi implementare efectivã a proiectu-
lui este previzionat pentru o perioadã de 48 de luni.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” este
beneficiarul întregului proiect.

Aman”. Imobilul, care dispune de
demisol, parter ºi mansardã, nu se
mai aflã azi în circuitul public, din
cauza stãrii de degradare în care
se gãseºte. Pentru a-i reda strãlu-
cirea ºi funcþionalitatea, Consiliul
Judeþean Dolj ºi Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
au fãcut eforturi în ultima vreme,
reuºind obþinerea finanþãrii pentru
reabilitarea clãdirii ºi, apoi, orga-
nizarea în interiorul ei a unui Mu-
zeu al Cãrþii ºi Exilului Românesc.

Muzeul va reuni cele
mai valoroase fonduri de carte
ºi documente pe care
le deþine biblioteca

Muzeul va reuni cele mai valo-
roase fonduri de carte ºi docu-
mente pe care le deþine bibliote-
ca, majoritatea intrate în posesia
instituþiei în anii trecuþi. Lucrãrile
ºi toate celelalte materiale donate
de academicianul Basarab Nico-
lescu, manuscrisele ºi documen-
tele lui Mircea Eliade, nu mai pu-
þin de 28 de dosare cuprinzând

lucrãri în manuscris, dactilogra-
me ºi, cel mai important, singu-
rele file în limba românã (112) ale
Jurnalului pentru anii 1959-1962,
vor fi, de asemenea, parte din
colecþia noului muzeu.

Acestora li se vor adãuga do-
naþiile academicienilor Dan Berin-
dei ºi Dinu C. Giurescu, dar ºi ma-
nuscrisele ºi corespondenþa pro-
venind din biblioteca lui Vintilã Ho-
ria de la Madrid, o colecþie valo-
roasã de carte cu profil ºtiinþific
ºi religios donatã de IT4S, repre-
zentat de Magda Stavinschi, pre-
ºedinte al Asociaþiei pentru Dialo-
gul dintre ªtiinþã ºi Teologie din
România ºi, mai recent, arhiva lui
Paul Barbãneagrã, respectiv Leo-
nid Mãmãligã, ultimii doi repre-
zentanþi de marcã ai exilului ro-
mânesc din Paris.

Ion Prioteasa:
„Se înnobileazã Craiova
cu o nouã instituþie de culturã”

„Un moment foarte important ºi
fast pentru Consiliul Judeþean Dolj

ºi pentru judeþ: un nou proiect eu-
ropean, de 4,5 milioane de euro,
ne-a reuºit ºi suntem foarte bucu-
roºi pentru acest lucru”, a decla-
rat, ieri, la semnarea contractului
de finanþare, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
„Prin acest proiect dorim sã pu-
nem în valoare o casã deosebitã
din centrul Craiovei, care a aparþi-
nut unei vechi familii boiereºti ºi
care a fost construitã la sfârºit de
secol XIX – început de secol XX,
într-o perioadã de mare eferves-
cenþã pentru Craiova – momentul
primarului Nicolae Romanescu.
(…) Astfel, se înnobileazã Craio-
va cu o nouã instituþie de culturã:
un Muzeul al Cãrþii ºi Exilului
Românesc, având în vedere cã re-
prezentanþii Bibliotecii Judeþene au
reuºit sã aducã în Craiova docu-
mente foarte importante din strãi-
nãtate ºi persoane care vorbesc
despre aceastã perioadã istoricã ºi
culturalã”, a mai spus Ion Priotea-
sa, adãugând cã este nevoie de un
proiect naþional pentru ca toate
aceste vechi case de patrimoniu sã
fie salvate ºi puse în valoare.

Marilena Bogheanu:
„Va exista o perioadã
suficientã de implementare,
sperãm sã gãsim ºi specialiºtii”

Marilena Bogheanu, director
al Agenþiei pentru Dezvoltare Re-

gionalã Sud-Vest Oltenia – auto-
ritate de management pentru Pro-
gramul Operaþional Regional
(POR) 2014-2020, gestionat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei publice –, a
menþionat cã proiectul are o va-
loare nerambursabilã de aproxi-
mativ 4,5 milioane de euro, iar
cofinanþarea Consiliului Judeþean
Dolj este de 2% din valoarea to-
talã a cheltuielilor eligibile, adicã
circa 200 mii euro.

 „Casa Dianu este o clãdire su-
perbã, cu o arhitecturã excepþio-
nalã, ºi era pãcat sã nu fie pusã în
valoare. Mai mult, prin ce se va
realiza acolo se va reuºi conser-
varea memoriei istorice ºi cultu-
rale a regiunii noastre. Va exista o
perioadã suficientã de implemen-
tare a proiectului, sperãm sã gã-
sim ºi specialiºtii – pentru cã re-
staurarea presupune foarte mare
atenþie la detaliile arhitectonice. În
principiu, lucrãrile se referã la
consolidare, la demisol, parter ºi
mansardã – care va fi transfor-
matã într-o zonã interactivã –, la
restaurare ºi la dotãrile necesare.
Pentru cã va fi un muzeu interac-
tiv, vom avea echipamente moder-
ne, iar copiii vor putea mult mai
uºor sã afle despre istoria neamu-
lui nostru folosind touchscreen-
urile ºi plasmele”, a subliniat Ma-
rilena Bogheanu.

Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”:
hotãrât sã doneze întreaga bibliotecã Bibliotecii
„Aman”, pentru a face parte din acest muzeu. Apoi,
din exil avem toate acele fonduri pe care le-am recu-
perat, dar ºi altele, care sunt în curs de recuperare.
Pânã acum avem constituite fondurile Basarab Nico-
lescu, Mircea Eliade (istoricul Cristian Bãdiliþã ne-a
promis cã ne va dona tot mobilierul de la Paris al lui
Mircea Eliade, în cazul în care acest muzeu va exis-
ta), Vintilã Horia, Leonid Mãmãligã.

Tot în premierã vã spun cã dl. Basarab Nicolescu l-
a convins ºi pe regizorul Andrei ªerban, stabilit la New
York, sã-ºi doneze toatã corespondenþa ºi arhiva adu-
natã în cei 50 de ani de exil. Totodatã, suntem în tra-
tative avansate cu douã asociaþii româneºti, din Cana-
da ºi din Statele Unite ale Americii, continuatoare ale
unor asociaþii din perioada exilului, pentru un viitor
transfer de documente inedite la Craiova».
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Canalele de irigaþii din judeþul
Dolj însumeazã 273 km, din care
au fost umplute cu apã, pânã în
prezent, canale în lungime de 50
km. Pânã la aceastã datã au fost
încheiate contracte pentru o supra-
faþã de 3.154 ha. MADR este opti-
mist ºi reaminteºte cã, „pentru anul
2017, Agenþia Naþionalã pentru
Îmbunãtãþiri Funciare (ANIF) are
pregãtite pentru irigat amenajãri în
suprafaþã de 820.000 ha”. La nivel
naþional, ANIF are solicitãri pen-
tru aplicarea udãrilor din partea
beneficiarilor pentru o suprafaþã de
325.787 ha ºi a fost irigatã o su-
prafaþã de 94.943 ha, din care uda-
rea pentru 61.377 ha, dupã cum
urmeazã: judeþul Dolj – 9062 ha,
jud. Olt – 2.584 ha , jud. Ialomiþa
– 8.273 ha, jud. Galaþi – 2.711 ha,
jud. Bacãu – 27 ha, jud. Vaslui 358
ha, jud. Brãila – 28.183 ha, jud.
Teleorman – 595 ha, jud. Buzãu –
491 ha, jud. Iaºi – 4.889 ha, jud.
Prahova – 34 ha, jud. Timiº – 300
ha, jud. Cãlãraºi – 1.553 ha, jud.
Tulcea – 960 ha, jud. Constanþa –
1.264 ha, jud. Covasna – 93.
ANIF suportã cheltuielile pânã la
staþiile de punere sub presiune
Pe mandatul ministrului Petre

Daea, în comunicatul de presã al
MADR, se precizeazã cã „pentru
asigurarea apei pentru irigat au fost
puse în funcþiune 67 staþii de pom-
pare ºi repompare, 138 de staþii de
punere sub presiune ºi a fost in-
trodusã apa pe 1.230 km canale”.

Facem precizarea cã în Moni-
torul Oficial al României nr. 421
din 7 iunie 2017 a fost publicatã
Legea nr.133/2017 pentru modifi-
carea ºi completarea Legii îmbu-
nãtãþirilor funciare nr. 138/2004,
republicatã, pentru modificarea ºi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Dolj: Apã de irigat doar pe 18%Dolj: Apã de irigat doar pe 18%Dolj: Apã de irigat doar pe 18%Dolj: Apã de irigat doar pe 18%Dolj: Apã de irigat doar pe 18%
din lungimea canalelordin lungimea canalelordin lungimea canalelordin lungimea canalelordin lungimea canalelor

Sistemul de irigaþii Sadova-Corabia a fost executat în
perioada 1969-1973 ºi acoperã bazinul hidrografic
Dunãrea pe raza judeþelor Olt ºi Dolj, în suprafaþã netã
totalã de 71.775 ha, din care 52.725 ha în judeþul Dolj,
restul de 19.050 în Olt. ANIF, prin sucursala Dunãre
Jiu, a repus în funcþiune aceastã amenajare, prin inter-
mediul cãreia s-a irigat intens, pânã în anul 2009, când,
exista subvenþia pentru irigaþii, dupã acest an suprafa-
þa irigatã scãzând pânã la câteva sute de hectare.
Trebuie precizat, totodatã cã, pânã în anul 2017, când
apa a devenit gratuitã, se iriga prin puþuri executate de
fermieri, ceea ce genera costuri foarte mari.

completarea Ordonanþei de urgen-
þã a Guvernului nr. 82/2011 privind
unele mãsuri de organizare a acti-
vitãþii de îmbunãtãþiri funciare.

Potrivit acestui act normativ,
cheltuielile aferente asigurãrii unui
nivel optim al apei pentru irigaþii
la staþiile de punere sub presiune
ºi la alte puncte de livrare ale be-
neficiarilor, respectiv ale organi-
zaþiilor utilizatorilor de apã pentru
irigaþii ºi/sau ale federaþiilor de
organizaþii ale utilizatorilor de apã
pentru irigaþii se suportã din bu-
getul Agenþiei Naþionale de Îmbu-
nãtãþiri Funciare.

Se aºteaptã cât mai multe
contracte

Se apreciazã cã aceastã mãsurã
va stimula beneficiarii în vederea
încheierii de noi contracte multia-
nuale/sezoniere de livrare a apei ºi
de lansare de comenzi de livrare a
apei, ceea ce va conduce la creº-
terea suprafeþelor agricole care se
irigã. În acest sens, conducerea
Direcþiei pentru Agriculturã Jude-
þeanã Dolj întreprinde diligenþe pe
teren pentru a convinge fermierii
sã semneze contracte de livrare a
apei. Nu este deloc uºor. Unii din-
tre agricultori s-au axat mai mult
pe prestãri servicii, neinteresându-
i dacã titularii terenurilor agricole
irigã culturile sau nu. Doljul are o
suprafaþã agricolã de 586.266 ha.
Din aceasta, suprafaþa arabilã este
de 489.729 ha. Aceastã suprafaþa
este cuprinsã în sector privat în
procent de 97,6% adicã 478.120
ha, iar în sectorul de stat 2,4%
adicã 11.609 ha, din care staþiuni
de cercetare 5.530 ha.

Irigaþiile, un pariu anevoios
Dacã privim peste cele 16 filia-

le judeþene care fac obiectul ulti-
mei statistici a A.N.I.F., constatãm
cã Doljul este pe locul 4 în clasa-
ment la total suprafaþã irigatã ºi
volumul de apã livratã. Dar, dacã
raportam aceastã ultimã suprafaþã
la cea irigatã în prezent, de circa
3.154 ha, constatãm cã procentul
irigat din totalul suprafeþei agrico-

le doljene este infim. În vara tre-
cutã, cea mai mare parte a terenu-
rilor irigate era în beneficiul Fede-
raþiei Nedeia-Mãceºu, cu aproxi-
mativ 36.000 ha. Urma Federaþia

Calafat-Bãileºti cu 17.500 ha.
O altã sursã de irigare o

constituie puþurile de apã de
adâncime gestionate de Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova. Dar ºi aici numãrul
contractelor este cu puþin pes-
te cifra 10. Ca în fiecare an,
reprezintã circa o treime din
cât irigã secþia judeþeanã Dolj
a ANIF.

Seceta a atras pierderi
agricole foarte mari

S-a estimat cã, din 1980
pânã în 2011, România a su-

ferit pierderi anuale medii legate de
vreme în sumã de 8.452 milioane
de dolari (0,26 procente din PIB),
din care 34% au fost legate de se-
cetã. Riscurile principale cu care
se confruntã România pe termen
scurt ºi mediu constau într-o creº-
tere semnificativã în temperatura
anualã medie, o scãdere a precipi-

taþiilor ºi o ocurenþã generalã de
evenimente climatice extreme. Sec-
torul agricol ar fi afectat cel mai
mult de inundaþii, secete sau alte
evenimente climatice adverse. Mo-
delele meteorologice extreme vor
declanºa o mai mare volatilitate în
producþia agricolã, preþurile ali-
mentelor ºi veniturile fermelor.
Seceta pedologicã extremã ºi se-
verã din zonele de sud ºi est ale
României, coroboratã cu consumul
ridicat de apã în perioada iulie-au-
gust, conduc la o rezervã de apã
din sol, situatã de multe ori, sub
punctul de ofilire pe întinse supra-
feþe agricole. În aceste zone sece-
ta agricolã complexã este un feno-
men climatic de hazard care indu-
ce cele mai grave consecinþe care
s-au înregistrat vreodatã în agri-

culturã. Secetele pot dura de la
câteva zile pânã la câteva luni,
având ca rezultat o variabilitate ri-
dicatã a producþiei agricole, mai ales
în regiunile cu vulnerabilitate ac-
centuatã, în prezent, ºi cu un po-
tenþial de adaptare redus, afectând
rezultatele întregului an de produc-
þie agricolã ºi având consecinþe
negative asupra aprovizionãrii cu
alimente ºi economiei naþionale.

Riscuri cu care se confruntã
OUAI-urile

În Dolj, sunt 5 sisteme de iriga-
þii, analizate din punct de vedere a
viabilitãþii economice de cãtre
MADR. Astfel: Nedeia Mãceºu cu
un total de 55.387 ha, din care
37.915 ha sunt viabile pentru irigat;
Cetate Galicea Mare cu 38.053
ha total, dar 32.873 ha viabile;
Bistreþ Nedeia Jiu cu 12.326 ha,
cu tot atâtea viabile; Calafat Bãi-
leºti 54.134 ha total ºi viabile eco-
nomic; Sadova Corabia 71.775 ha.
Sã vedem cât din aceastã suprafaþã
va fi irigatã în urmãtoarea perioa-
dã, mãsurând astfel capacitatea de
decizie ºi acþiune a ANIF.

Trebuie amintit cã riscurile cu
care se confruntã OUAI-urile de
pe raza Doljului sunt multiple. Uti-
lizatorii nu vor sau nu îºi permit
sã contribuie la programe de in-
vestiþii. Fie degradarea infrastruc-
turii de irigat va duce la o scãde-
rea a interesului utilizatorilor pen-
tru sistemul de irigat. În conse-
cinþã, existã presupunerea, deloc
de neglijat, ca OUAI-urile sã de-
vinã inactive ºi sã procedeze la
predarea infrastructurii preluate în
administrare sau, mai grav, o vor
lãsa sã se degradeze. Nu este ex-
clus sã aparã ºi fenomenul de in-
solvenþã a unora dintre OUAI-uri.
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Guvernul german considerã cã
este nepotrivit ca preºedintele
turc Recep Tayyip Erdogan sã
participe la un miting în Germa-
nia, în timpul summitului G20 de
la Hamburg din 7-8 iulie, a anun-
þat ieri ministrul german de Ex-
terne, Sigmar Gabriel. Sigmar
Gabriel a precizat cã Turcia a
cerut în mod oficial permisiunea
pentru ca Erdogan sã se adrese-
ze cetãþenilor turci care locuiesc
în Germania, în ciuda unei reco-
mandãri cãtre Ankara de a nu
formula aceastã cerere. “Am
transmis Turciei cã o astfel de
apariþie în Germania nu este po-
sibilã ºi nu este o idee bunã. Avem
justificare constituþionalã pentru
o astfel de mãsurã. Germania este o þarã des-
chisã, dar nu intenþionãm sã permitem pãtrun-
derea unor conflicte din alte þãri, care sã ne
afecteze populaþia”, a spus Gabriel. Relaþiile din-
tre Germania ºi Turcia rãmân tensionate. Cele
douã þãri sunt partenere NATO, dar Germania
a decis recent sã îºi mute avioanele din baza
aerianã turcã de la Incirlik. Totodatã, la înce-
putul acestui an, Germania ºi Olanda au blocat

ªTIRI

ªTIRI

Angela Merkel: Acordul

climatic de la Paris este

ireversibil ºi nu este negociabil
Cancelarul german Angela

Merkel a declarat, ieri, cã
Uniunea Europeanã este
“mai decisã decât oricând”
sã asigure succesul Acordului
de la Paris privind schimbã-
rile climatice. Într-un
discurs susþinut în cadrul
Parlamentului de la Berlin,
cancelarul a declarat cã
Uniunea Europeanã este în
totalitate decisã sã-ºi respecte
angajamentele luate prin
semnarea acestui acord.
“Acordul de la Paris este
ireversibil ºi nu este negocia-
bil”, a declarat Merkel, în
contextul în care Donald
Trump, preºedintele SUA, a
decis retragerea Statelor
Unite din Acordul climatic
de la Paris. Germania va fi
gazda unui summit al
liderilor grupului celor mai
mari 20 de economii ale
lumii (G20), programat sã
aibã loc în perioada 7-8
iulie, la Hamburg. Merkel a
mai declarat cã se aºteaptã
la summitul G20 ca discuþii-
le pe tema problemelor
climatice sã nu fie uºoare.
La summit urmeazã sã
participe ºi preºedintele
american Donald Trump.

Forþele irakiene au capturat

moscheea din Mosul unde Stat

Islamic ºi-a proclamat aºa-zisul

califat
Forþele irakiene au

capturat moscheea din
Mosul unde organizaþia
teroristã Stat Islamic ºi-a
proclamat aºa-zisul califat
acum trei ani, a anunþat
ieri armata irakianã. Marea
Moschee al-Nuri din Mosul
reprezintã o victorie simboli-
cã pentru forþele irakiene,
care se luptã de peste opt
luni pentru a recuceri
oraºul Mosul, cel care a
reprezentat capitala de facto
a Stat Islamic în Irak.
Sãptãmâna trecutã, mili-
tanþi ai Stat Islamic au
aruncat în aer moscheea al-
Nuri, în condiþiile în care
trupele guvernamentale
ajunseserã foarte aproape.
Edificiul este faimos pentru
minaretul sãu înclinat,
numit al-Hadba (Cocoºa-
tul), care dateazã din seco-
lul al XII-lea. Forþele irakie-
ne, sprijinite de o coaliþie
condusã de SUA, sunt
angajate în prezent într-o
ofensivã de proporþii care
vizeazã înlãturarea Stat
Islamic din oraºul Mosul.
Violenþele din Irak s-au
intensificat în 2014, când
organizaþia teroristã a
capturat vaste teritorii din
nordul ºi vestul þãrii.

Reprezentanþi ai Guvernului de la Sofia au
declarat cã produsele alimentare vândute de marile
companii multinaþionale în Bulgaria conþin ingre-
diente diferite faþã de produsele identice vândute
în Austria ºi Germania. Ministrul bulgar al Agri-
culturii, Rumen Porozhanov, a declarat, în faþa

Miniºtrii Apãrãrii din statele
membre NATO au discutat, ieri,
la Bruxelles, despre subiecte pre-
cum situaþia din Afganistan, ata-
curile cibernetice ºi terorismul, a
anunþat secretarul general al
NATO, Jens Stoltenberg. Stolten-
berg a anunþat cã în cadrul sum-
mitului NATO de luna trecutã au
fost luate decizii privind creºte-

Germania blocheazã organizareaGermania blocheazã organizareaGermania blocheazã organizareaGermania blocheazã organizareaGermania blocheazã organizarea
unui miting al preºedintelui Tunui miting al preºedintelui Tunui miting al preºedintelui Tunui miting al preºedintelui Tunui miting al preºedintelui Turcieiurcieiurcieiurcieiurciei

la summitul G20 de la Hamburgla summitul G20 de la Hamburgla summitul G20 de la Hamburgla summitul G20 de la Hamburgla summitul G20 de la Hamburg

mai multe evenimente ale oficialilor turci care
doreau sã se adreseze alegãtorilor din diaspora,
înainte de referendumul privind schimbãrile con-
stituþionale din Turcia. În urma acestei decizii,
Recep Tayyip Erdogan i-a numit “naziºti” pe
liderii europeni. Ministrul german de Externe
ºi-a manifestat îngrijorarea privind securita-
tea pe durata summitului G20 de la Hamburg,
care va avea loc în perioada 7-8 iulie. “În ace-

laºi timp cu summitul G20,
nu avem efectivele de poliþie
care sã ofere securitatea ne-
cesarã pentru ca domnul Er-
dogan sã se adreseze cetãþe-
nilor turci”, a mai spus Ga-
briel. Summitul G20 de la
Hamburg se va desfãºura în
contextul în care oficialii Uni-
unii Europene ºi-au exprimat
în repetate rânduri îngrijora-
rea cu privire la situaþia drep-
turilor omului în Turcia ºi la
situaþia politicã, dupã tentati-
va eºuatã de loviturã de stat
de anul trecut. În urma aces-
teia, mii de oameni, inclusiv
jurnaliºti ºi activiºti, au fost
arestaþi. Referendumul din 16

aprilie din Turcia privind reformele constituþi-
onale privind trecerea la un sistem prezidenþi-
al, a generat, de asemenea, dezamãgire ºi dez-
aprobare în cadrul UE. De cealaltã parte, Tur-
cia urmãreºte sã obþinã un progres în discuþii-
le privind acordul de uniune vamalã cu Uniu-
nea Europeanã, precum ºi sã propunã organi-
zarea unui referendum pentru reintroducerea
pedepsei cu moartea în Turcia.

Afganistan, atacurile cibernetice ºi terorismul,
pe agenda discuþiilor miniºtrilor Apãrãrii din NATO

rea rolului Alianþei în lupta împo-
triva terorismului. Preºedintele
american Donald Trump a acuzat
statele membre NATO cã nu con-
tribuie corespunzãtor la bugetul
organizaþiei. Jens Stoltenberg a
precizat cã ieri nu s-a discutat
doar aspectul financiar, “dar ºi
capacitãþile ºi contribuþiile la mi-
siunile ºi operaþiunile NATO, mã

aºtept sã înregistrãm progrese”.
Stoltenberg a mai precizat cã
NATO va continua sã-ºi consoli-
deze prezenþa în Marea Neagrã ºi
în Afganistan, iar rolul Alianþei
Nord-Atlantice va fi de pregãtire
a forþelor afgane. “Ceea ce facem
acum nu este sã desfãºurãm ope-
raþiuni de luptã, ci sã ajutãm af-
ganii sã lupte ºi sã-ºi asume în-

treaga responsabilitate pentru se-
curitatea în propria þarã”, a decla-
rat Jens Stoltenberg. În privinþa
creºterii activitãþilor militare în
Marea Balticã, Stoltenberg a spus:
“Suntem transparenþi atunci când
vine vorba de exerciþiile noastre
ºi facem un apel cãtre Rusia sã
manifeste transparenþã în ceea ce
priveºte exerciþiile lor”.

Guvernul de la Sofia: Alimentele vândute în Bulgaria conþin
ingrediente diferite faþã de cele vândute în Germania

reporterilor cã testele efectuate în laboratoare au
demonstrat cã, în ºapte din cele 31 de produse
testate, au fost identificate ingrediente diferite faþã
de cele comercializate în vestul Europei. Toto-
datã, potrivit lui Porozhanov, experþii au desco-
perit cã 16 produse sunt vândute la preþ mult

mai mare în Bulgaria, cel mai sãrac stat euro-
pean. “Cu siguranþã acest aspect cauzeazã an-
xietate. Standardele duble sunt un fapt”, a preci-
zat ministrul Agriculturii. El a refuzat sã nomina-
lizeze companiile sau produsele la care a fãcut
referire. Polonia, Slovacia, Cehia ºi Ungaria au
criticat în ultimul timp mai multe companii ce
furnizeazã produse alimentare, spunând cã nu
este etic ca produsele vândute sub acelaºi brand
sã fie de calitate inferioarã în unele state. Poroz-
hanov a afirmat cã Guvernul bulgar îºi va inten-
sifica eforturile în interiorul UE pentru a pune
capãt acestor practici. El a adãugat cã Bulgaria
va trimite rezultatele testelor cãtre Comisia Eu-
ropeanã. Declaraþiile au fost fãcute în contextul
în care autoritãþile bulgare au efectuat, în luna
mai, o rundã de teste pe diferite produse. Con-
sumatorii se plâng de faptul cã produsele acelo-
raºi branduri au o calitate inferioarã în Bulgaria,
comparativ cu cele din alte state ale UE. În acest
sens, nu s-au fãcut multe progrese deoarece le-
gislaþia UE nu prevede o reglementare clarã în
aceastã privinþã, ea prevâzând doar ca ambalaje-
le sã conþinã o listã clarã a ingredientelor.
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu pre-

vederile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant corespun-
zãtor funcþiilor contractuale si a cri-
teriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost modifi-
cat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi
Servicii Dolj  organizeazã concurs
la sediul din Craiova, str. Constantin
Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a 6
(sase) posturi vacante în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã
de paznic in cadrul Serviciului Pazã.
Concursul pentru ocuparea postu-
lui vacant va consta în 3 etape suc-
cesive, dupã cum urmeazã: - selec-
þia dosarelor de înscriere – 17.07.2017
ora 12.oo; - proba scrisã  - 20.07.2017
ora 10,oo; - interviul – 25.07.2017 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelaºi Re-
gulament-cadru, în vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: a) are cetãþe-
nia românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului Econo-
mic European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; d) are
capacitate deplinã de exerciþiu; e) are
o stare de sãnãtate corespunzãtoa-
re postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnatã definitiv pentru sãvâr-
ºirea unei infracþiuni contra umani-
tãþii, contra statului ori contra auto-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
ºite cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: - stu-
dii medii/generale, atestat speciali-
tate agent de securitate; Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 14.07.2017, ora 16.00,
la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã
ºi Servicii Dolj din Craiova, str. Con-
stantin Lecca, nr. 32. Informaþii su-
plimentare ºi bibliografia se pot ob-
þine de la Direcþia Judeþeanã de Pa-
zãþ ºi Servicii Dolj ºi Compartiment
Resurse Umane-persoanã de con-
tact, Berceanu Laura, la telelefon
0251/415.841.

Bãnicã Silviu Costinel titular al
proiectului “Construire locuinþe co-
lective P+6E” anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul “Construire lo-
cuinþe colective P+6E” propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, Bu-
levardul Dacia, nr. 60H, jud. Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj din Mu-
nicipiul Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între
orele 8:00 - 16:30 ºi vineri între orele
08:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare
în terman de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 05.07.2017.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vin-
de prin licitaþie publicã cu strigare urmã-
toarele bunuri: - automãturatoare DJ
20SAL- 1 buc – 11561 lei - autostropi-
toare DJ 09 SAL – 1 buc - 5336 LEI - au-
tobasculantã Dj 05 ZHV- 1 buc – 4891 lei
- autocisternã DJ 06 JKF - 1 buc -5780
lei - autogunoierã DJ 05 XUO -1buc–
4446 lei - remorcã- 8 buc – 2446 lei - ta-
hograf – 1 buc- 31 lei - lamã deszãpezire
– 2 buc – 4446 lei - lamã deszãpezire –1
buc – 3557 lei - presã balotat – 1 buc –
2223 lei - aproximativ 13850 kg metal re-
zultat din 277 containere zincate cu ca-
pacitatea de 1,1 mc, cu preþul de 0,45 lei/
kg - aproximativ 5951 kg plastic rezultat
din  872 europubele de 120 litri ºi 240
litri,cu preþul de 0,35 lei/kg - aproximativ
2000 Kg deºeu metalic rezultat din  pie-
se de schimb reziduale, cu preþul de 0,45
lei/kg. Bunurile pot fi vãzute la adresa:
Craiova,Str. Fluturi, nr.48(54). Licitaþia va
avea loc la sediul societãþii din str. Bres-
tei, nr. 129A, în data de 18.07.2017, orele
09,00. În caz de neadjudecare, licitaþia se
va repeta în datele de 25.07.2017 ºi
31.07.2017. Documente necesare: copie
C.I, iar pentru firme copie CUI, copie certi-
ficat înregistrare ORC, autorizaþie mediu
ca pot prelua deºeuri de plastic ºi metali-
ce, cerere participare. Relaþii:
0251.412.628, 0251.414.660, 0251/422733,
persoanã de contact Cârciu Daniel.

Sãvoiu Emanoil-Alexandru, titular
al proiectului „Amenajamentul fondu-
lui forestier proprietate privatã ce apar-
þine persoanei fizice Sãvoiu Emanoil-
Alexandru - U.P. I Sãvoiu Emanoil-Ale-
xandru, judeþele Dolj, Gorj ºi Vâlcea”,
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a Avizului de
mediu pentru proiectul menþionat ºi
declanºarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate
fi consultatã la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Gorj, din mun. Târ-
gu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni
pânã joi între orele 9 – 11. Observaþii/
comentarii ºi sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Gorj, în termen de
18 zile de la data publicãrii anunþului.
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FINANCE INVEST SA, cu sediul

în Mun.Craiova, str. Mihai Viteazul,
nr.16A, jud.Dolj, prin administratorul
unic, convoacã în conformitate cu
prevederile Lg. 31/1990 R, la sediul
societãþii, Adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor în data de 04.08.2017,
ora 10.00, cu urmãtoarea ordine de zi:
-punerea în discuþie privind alegerea
administratorului unic al societãþii; -
diverse. Materialele ºi documentele
referitoare la adunare pot fi consulta-
te la sediul societãþii din str.Mihai Vi-
teazul, nr.16A începand cu data con-
vocãrii. Informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon
0251.413.368, sau fax 0251.419.702. În
cazul în care AGOA nu este statutarã,
aceasta va avea loc în data de
05.08.2017, ora 10.00, în acelaºi loc ºi
cu aceeaºi ordine de zi.

NISTOR Ionuþ Narcis, Nistor
Cristina, Bãnuþoiu Stan, Bãnuþoiu
Marinela Mihaela, titulari ai proiectu-
lui: „Construire platformã betonatã,
amplasare cort evenimente, cort eve-
nimente, imobil P+M, împrejmuire
teren, bazin etanº vidanjabil, puþ fo-
rat apã, intrare în legalitate; sistema-
tizare verticalã, construire piscinã ºi
vestiare, amenajare parc ºi plajã”
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- Avizare fãrã acord
de mediu, pentru proiectul propus a
fi amplasat în oraº Dãbuleni, str.Uni-
rii, nr.166, jud.Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare (în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ), pânã la data de 05.07.2017.

Admitere la Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor este locul celor care vor sã înveþe
cum sã devinã antreprenori de succes. Absolvenþii de liceu se pot înscrie în perioada 14-25
iulie 2017, iar admiterea se face în funcþie de media de la bacalaureat. Facultate oferã o
gamã largã de specializãri în Craiova, dar ºi în Drobeta-Turnu Severin.

Craiova:
Management-46 locuri buget, 49 locuri taxã, 125 taxã ID
Marketing-32 locuri buget, 18 locuri taxã
Economia Comerþului, Turismului ºi Serviciilor-37 locuri buget, 23 locuri taxã
Informaticã Economicã-46 locuri buget, 14 locuri taxã
Statisticã ºi Previziune Economicã - 21 locuri buget, 9 locuri taxã
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune-61locuri buget, 59 locuri taxã, 50 taxã ID
Economie ºi Afaceri Internaþionale-34 locuri buget, 16 locuri taxã
Economie ºi Afaceri Internaþionale (în englezã) - 24 locuri buget, 6 locuri taxã
Finanþe ºi Bãnci-62 locuri buget, 38 locuri taxã, 50 taxã ID
Finanþe ºi Bãnci (în englezã) -16 locuri buget, 9 locuri taxã
Drobeta-Turnu Severin:
Management-18 locuri buget, 12 locuri taxã
Administrarea Afacerilor-19 locuri buget, 11 locuri taxã
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune-24 locuri buget, 16 locuri taxã
Finanþe ºi Bãnci-23 locuri buget, 17 locuri taxã
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi Administra-

rea afacerilor: Finanþe, Bãnci, Piaþa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanþã fiscalã,
Expertizã contabilã, Administraþie publicã centralã ºi localã, IT, Comerþ, Turism, Servicii,
Afaceri internaþionale, Marketing.

Toate detaliile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova,
ºi pe site-ul Facultãþii: http://feaa.ucv.ro

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.
Caut menajerã pentru curã-
þenie apartament în Craiova,
de douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.
Angajez persoane cu expe-
rienþã în domeniul restaurã-
rii 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 avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã 3 camere, bucã-
tãrie, baie ºi toate utilitãþile,
teren 1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau 0749/
129.000.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 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 Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. 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. Te-
lefon: 0723/013.004.
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan Comu-
na ªimnicul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/107.765.

Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 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 schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vând FORD ESCORD 1300
cm an fabricaþie 1983 nume-
re noi, carte identitate pentru
piese Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

Vând AUTOTURISM EPO-
CÃ I.M.S. M 461, an fabri-
caþie 1974 tip armatã C. I.
Telefon: 0722/555.880 dupã
ora 15.00; 0736/728.876
ora 7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii. Te-
lefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe ar-
curi. 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 folo-
sit, maºinã de spãlat Alba
Lux cu încãlzire apã, maºi-
nã de cusut Ileana. Telefon:
0351/ 464.563.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 30 iunie 2017

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

Semnãtura:..........................................

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.Admitere la Facultatea de ªtiinþe Sociale

În perioada10.07.2017-18.07.2017, absolvenþii de liceu se pot în-
scrie la Facultatea de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova. Can-
didaþii au la dispoziþie 120 de locuri la buget ºi 325 de locuri la taxã.
În plus, facultatea dispune de cinci locuri, la buget, pentru candida-
þii de etnie rromã. Media de admitere va reprezenta 100% media de
la bacalaureat.

Specializãrile Facultãþii:
Istorie: 20 de locuri la buget, 1 loc buget rrom, 29 de locuri cu taxã
Relaþii internaþionale ºi studii europene: 20 de locuri la buget, 1 loc

buget rromi, 54 de locuri cu taxã
Asistenþã socialã: 17 locuri la buget, 1 loc buget rromi, 82 de locuri

cu taxã
Filosofie: 19 locuri la buget ºi 31 de locuri cu taxã
Sociologie: 22 de locuri la buget, 1 loc buget rromi, 77 de locuri cu

taxã
ªtiinþe politice: 22 de locuri la buget, 1 loc buget rromi, 52 de locuri

cu taxã
Absolvenþii Facultãþii de ªtiinþe Sociale pot lucra în muzeografie,

arheologie, administraþie publicã, asistenþã publicã, istorie, învãþãmânt
preuniversitar, ºtiinþe politice, filosofie, mass-media, cercetare ºtiinþi-
ficã, politicã, învãþãmânt universitar, diplomaþie, comnicare, cerceta-
re de piaþã, relaþii publice, sociologie, organizaþii non-guvernamenta-
le, resurse umane.

Toate detaliile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/
user/UniversitateCraiova, ºi pe site-ul Facultãþii:

http://stiintesociale.ucv.ro/admitere.html

Vând TV Color Orion ieftin ºi
urgent. Telefon: 0758/454.216.
VÂND capre româneºti, preþ
negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Lãmâi, dafin aromat pretabil
restaurantelor, televizor color.
Telefon: 0351/422.179.
VIN de buturugã, 2 butoaie
salcâm, aparat sudurã. Te-
lefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un auto-
matizor APOLLO 3WF - 2,6
nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Tele-
fon: 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 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de albine
(stupi puternici). Telefon:
0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/70/
75 cm – 150  lei, polizor elec-
tric 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 fã-
cute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electri-
cã 200 lei, epilator HOME-
DICS ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.

Vând bicicletã copii 2-6 ani,
expresor cafea – 80 lei,cadru
bicicletã 30 lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2
picioare schelã metalicã.
Telefon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg. cru-
ce albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei, tele-
vizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.

Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, 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, com-
binã 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 nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

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

PIERDERI
Soc. Coop. Consum Cãlã-
raºi anunþã pierderea certifi-
catului constatator nr.35726/
09.06.2004 emis de ONRC
Dolj. Se declarã nul.
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• FC Barcelona îl doreºete ne-
spus pe Marco Verratti - prioritate
absolutã- dar clubul catalan are ºi
alte piste, în cazul unui eºec în
negocierile cu PSG. Potrivit cotia-
nului catalan “Sport”, vizaþi sunt
mijlocaºul lui Manchester
United, Ander Herrera, dar ºi
atacantul lui Leicester, Riyad
Mahrez.

• Cotidianul spaniol AS a
lansat un sondaj privind adu-
cerea lui Kylian Mbappe la
Real Madrid ºi 75% dintre
intervievaþi îl preferã lui Ga-
reth Bale. Antrenorul lui AS
Monaco, Leonardo Jardim,
sperã sã conserve “pepita”.

• Juventus Torino are, potrivit
Gazzetta dello Sport, douã þinte
estivale: Danilo ºi Bernardeshi. Pen-
tru Danilo, Real Madrid cere 20 de
milioane de euro ºi “Bãtrâna Doam-
nã” oferã 13 milioane. Iar pentru
atacantul lui Fiorentina, Juventus
oferã 35 de milioane plus bonusuri.

Alb-albaºtrii, învinºi la limitãAlb-albaºtrii, învinºi la limitãAlb-albaºtrii, învinºi la limitãAlb-albaºtrii, învinºi la limitãAlb-albaºtrii, învinºi la limitã
de campioana Bulgarieide campioana Bulgarieide campioana Bulgarieide campioana Bulgarieide campioana Bulgariei

Primul „11” al Craiovei a fost
format din: Calancea - Vlãdoiu,
Popov, Kelic, Briceag - Mateiu,
Screciu - Gustavo, Bãluþã, Bancu
- Ivan. Ludogorets a folosit ur-
mãtoarea formula de joc: Santos
- Cicinho, Plastun, Terziev, Vasi-
lev -  Campanharo, Dost, Vura -
Quixada, Keºeru, Paulo

Pe o ploaie mãruntã, alb-albaº-
trii au început în atac partida cu
bulgarii, reuºind sã îºi creeze douã
ocazii importante încã din debut.
În minutul 24, Alex Mateiu a con-
semnat una dintre cele mai mari
ratãri ale primei pãrþi: acesta a
ºutut puternic de la aproximativ
30 de metri, însã execuþia mijlo-
caºului a trecut puþin pe lângã vin-
clul porþii adverse. Nici una din-
tre echipe nu a reuºit sã treacã în
avantaj pe tabelã în primele 45 de
minute. Tehnicianul Devis Man-
gia a efectuat la pauzã douã mo-
dificãri în componenþa echipei,
astfel cã de la vestiare au ieºit ur-
mãtorii fotbaliºti: Calancea – Di-
mitrov, Barthe, Kelic, Briceag -
Mateiu, Screciu - Gustavo, Bãlu-
þã, Bancu - Ivan.

Cea mai mare ocazie a partidei
a venit în minutul 52. Andrei Ivan
a lovit bara transversalã a porþii
lui Santos, printr-o execuþie fru-
moasã din apropierea careului ad-
vers. Alb-albaºtrii au continuat în
aceeaºi notã ofensivã, exercitând
tot mai multã presiune asupra por-

þii bulgare. Alb-verzii au obþinut,
însã, un penalty în minutul 86,
Cosmin Moþi reuºind sã transfor-
me lovitura de la 11 metri cu o
execuþie pe centrul porþii. Tabela
de marcaj nu s-a mai modificat
pânã la finalul partidei, astfel cã
ªtiinþa a pierdut la limitã în cel de
al doilea amical, scor 0-1. Pe par-
cursul reprizei secunde au mai fost
realizate zece schimbãri în com-
ponenþa echipei. Au ieºit în minu-
tul 60 Kelic, Gustavo, Ivan, Ban-
cu, Screciu, Briceag, Mateiu, Bã-
luþã ºi Calancea, în locul lor in-
trând Hreniuc, Buzan, Burlacu,
Bãrbuþ, Jurj, Drãghici, A. Popes-
cu, Petre ºi L. Popescu. Ultima
schimbare a meciului a fost efec-
tuatã în minutul 82: Radu Bîrzan
l-a înlocuit pe vârful Burlacu.

La finalul partidei Alexandru
Bãluþã a declarat: „Mã bucur cã
am reuºit sã fac un joc destul de
bun. Zic cã a fost un joc reuºit,
în special în prima reprizã. Sunt
de pãrere cã am reuºit sã punem
în practicã tot ce am pregãtit la
antrenamente. Suntem pe un
fãgaº bun, am început sã fim mai
organizaþi, mai disciplinaþi tactic
ºi eu zic cã se vede asta în teren.
Avem forþã de atac. Eu unul mã
simt foarte bine fizic, iar uºor
uºor ne punem ºi mai bine la
punct cu pregãtirea fizicã. Rezul-
tatul conteazã mai puþin. Trebuie
sã ne pregãtim în continuare ºi

sã ne gândim la ce avem de fã-
cut în campionat. Nu am vãzut
golul lor. Am înþeles cã a fost un
penalty. A fost o greºealã din care
trebuie sã învãþãm cu toþii, chiar
dacã în a doua reprizã au intrat
cei mici. Au ºi ei de învãþat, dar
ºi noi avem de învãþat. Trebuie
sã ne punem la punct în conti-
nuare cu ceea ce am greºit ºi data
viitoare sã nu mai facem greºeli.”

La rândul sãu, antrenorul Uni-
versitãþii Craiova, Devis Mangia,
se declarã mulþumit de nivelul pe
care îl are echipa sa în acest mo-

ment al pregãtirii. “Au fost multe
lucruri pozitive. Spun acest lucru
deoarece eu cred cã am lucrat
foarte bine pânã acum. Echipa a
fãcut astãzi un meci bun împotri-
va unui adversar foarte puternic
care este calificat în preliminariile
Champions League. Am avut o
primã reprizã foarte bunã. Pot
spune chiar cã timp de 60 de mi-
nute am jucat bine. Dupã a apãrut
o scãdere normalã în joc, având
în vedere cã am introdus în teren
mai mulþi jucãtori tineri. S-a vã-
zut lipsa lor de experienþã, mai ales

în faþa unui adversar de un nivel
înalt. Tinerii au calitate, însã de aici
trebuie sã munceascã, sã creascã
ºi sã acumuleze experienþã, iar ex-
perienþa se câºtigã în astfel de par-
tide. Echipa munceºte ºi se obser-
vã cã rãspunde foarte bine la ce-
rinþele staff-ului tehnic, dar trebu-
ie sã muncim în continuare. Lu-
dogorets este o echipã foarte bunã.
Sunt campionii Bulgariei, o echipã
care joacã în preliminariile Ligii
Campionilor, care a jucat în gru-
pele Ligii, iar asta înseamnã cã sunt
o formaþie puternicã”.

Universitatea Craiova a fost învinsã la limitã
de campioana Bulgariei, PFC Ludogorets Razgrad,
în cel de al doilea amical din stagiul de pregãtire

centralizat din Austria.

Universitatea Craiova -Universitatea Craiova -Universitatea Craiova -Universitatea Craiova -Universitatea Craiova -
posibil amical cu Dinamo Kiev

Marcel Popescu, preºedintele
clubului Universitatea Craiova, ne-
a confirmat, ieri, diligenþele pe care
le face pentru perfectarea unei
partide de verificare cu Dinamo
Kiev, vicecampioana Ucrainei.
Meciul ar urma sã se dispute pe
data de 6 iulie a.c, înaintea reve-
nirii în þarã a echipei din stagiul
de pregãtire din Austria. Dinamo
Kiev începe campionatul pe 16
iulie a.c, cu noul antrenor pe ban-

Mercato: Mercurialul
atinge cote alarmante!

• Bãtãlia verii: Mbappe. Unde va
juca Kylian Mbappe în sezonul vii-
tor? Le Parisien susþine cã duelul
se duce între PSG ºi AS Monaco,
actualul club al prodigiosului atacant.
Dupã toate aparenþele, Florentino

Perez, preºedintele lui Real Madrid,
nu dovedeºte un entuziasm debor-
dant în transferul revelaþiei europe-
ne din sezonul recent încheiat.

• L’Equipe susþine cã Olivier
Giroud, curtat de Marseille, Lyon
ºi West Ham, nu va pleca de la
Arsenal pentru mai puþin de 30 de

milioane de euro.
• Arsenal a trimis o ofertã de 35

de milioane de euro clubului AS
Monaco pentru cumpãrarea inter-
naþionalului francez Thomas Le-
mar, pe care îl doreºte cu orice

preþ. Clubul din Principat a
respins propunerea.

• În Anglia, Everton l-a
cumpãrat pe internaþionalul
Michael Keane (Burnley) pen-
tru 28,5 milioane de euro,
contractul acestui expirând în
acest an. Clubul sãu forma-
tor, Manchester United, va
recupera din aceastã afacere
7 milioane de euro. Michael
Keane a fost o speranþã a se-

zonului încheiat. Potrivit Metro,
Manchester City este interesatã de
Kingsley Coman, în cazul eºecului
transferului lui Ousmane Dembe-
le, de la Dortmund. Chelsea, în
egalã mãsurã, ar dori înrolarea ata-
cantului francez de  la Bayern
Munchen.

ca tehnicã, Oleksandr Khatske-
vich, fost jucãtor al clubului kie-
vean, dar ºi selecþioner al Belaru-
sului pânã în 106. El îl înlocuieºte
pe fostul internaþional ucrainean
Serghei Rebrov. Se încearcã, de
asemenea, organizarea unei parti-
de de verificare cu o echipã aus-
triacã. Concomitent, conducerea
clubului studiazã mai multe piste
în vederea unor transferuri, care
nu pot fi momentan nominalizate.
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