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Când Angela
Merkel cedeazã!

Ce ar mai trebui înþeles? Dupã ce
ieri, 30 iunie a.c., Bundestagul a adop-
tat o lege privind mariajul homosexual
– între persoane de acelaºi sex –, cu o
largã majoritate: 393 voturi, contra
226. Au votat „pentru” deputaþii so-
cial-democraþi (SPD), verzii ºi Die Lin-
ke (Stânga Radicalã). S-au divizat con-
servatorii (CDU-CSU), o treime din-
tre aceºtia votând „pentru”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã o þinem tot aºa, peste
câþiva ani Popescule, o s-avem
mai mulþi români afarã decât în
þarã.

actualitate / 3

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” –
un proiect care realizeazã punþi între oameni ºi þãri

economie / pag. 6 ºi 7

Trecerea cu bac-ul
pe timpul nopþii
a fost sistatã
la PTF Bechet

eveniment / 4

Avem primar, ne mai
trebuie un viceprimar.
Consilierii opoziþiei au
ridicat, în plenul de
joi, problema numirii
celui de-al doilea vice-
primar al urbei, legea
prevãzând pentru mu-
nicipii de rang mare,
cum este Craiova, douã
posturi. Alãturi de
Adrian Cosman, prin
urmare, mai trebuie sã
fie desemnatã încã o
persoanã care sã î l
ajute pe primar sã ges-
tioneze problemele
oraºului. Rãspunsul
edilului Mihail Geniou
la aceastã chestiune a
sunat puþin ironic.
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Cei trei militari

morþi în accidentul

din Argeº aveau 38,

32 ºi 40 de ani
Potrivit unui comunicat

transmis de MApN, trei
militari români, plutonierul-
major Mihai Ionuþ Toma,
caporalul clasa a III-a Geor-
ge-Emilian Catanã ºi capora-
lul clasa a III-a Petre Cristian
Toader, au murit în acciden-
tul de joi searã, în apropierea
localitãþii Valea Urdei, din
judeþul Argeº. Plutonierul-
major Mihai Ionuþ Toma
avea 38 de ani ºi era necãsã-
torit. Era veteran al teatrelor
de operaþii, cu douã misiuni
executate în Afganistan, fiind
angajat al MApN din anul
2002. Caporalul clasa a III-a
Petre Cristian Toader era în
vârstã de 32 de ani, era
cãsãtorit ºi avea un copil.
Executase o misiune în
teatrul de operaþii din Afga-
nistan, fiind angajat al
MApN din anul 2008. Capo-
ralul clasa a III-a George-
Emilian Catanã, avea 40 de
ani, era angajat al MApN din
anul 2002. Era cãsãtorit ºi
avea un copil. În ceea ce
priveºte militarii rãniþi, toþi
sunt în stare stabilã ºi se aflã
internaþi în spitale militare.
Doi dintre ei se aflã în
îngrijirea medicilor de la
Spitalul Militar de Urgenþã
“Regina Maria” din Braºov,
unul la Spitalul Militar de
Urgenþã “Dr. Ion Jianu” din
Piteºti, iar ceilalþi ºase se
aflã, la ora difuzãrii comuni-
catului, în proceduri de tran-
sfer cãtre Spitalul Universitar
de Urgenþã Militar Central
“Dr. Carol Davila” din
Bucureºti. Premierul Româ-
niei a spus cã aºteaptã
expertiza tehnicã a vehiculu-
lui în care au fost implicaþi
militarii ºi cã statul va fi
alãturi de rãniþi ºi de familii-
le celor decedaþi.
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“La sfârºitul anului 2009 ºi în-
ceputul anului 2010, inculpatul
Munteanu Ioan, în calitate de de-
putat în Parlamentul României ºi
preºedinte al organizaþiei judeþene
a unui partid politic, a pretins de
la un om de afaceri (martor în ca-
uzã) un procentaj de 5% din va-
loarea contractelor încheiate între
firma acestuia ºi o societate co-
mercialã cu capital majoritar de
stat. În schimbul acestor bani, in-
culpatul i-a promis martorului cã
va interveni pe lângã directorii so-
cietãþii beneficiare a contractelor,
faþã de care a pretins cã are influ-
enþã, pentru ca aceºtia sã facã de-
mersurile necesare deblocãrii plã-
þilor restante cãtre firma omului

„Prin introducerea acestor
mãsuri se creeazã o senzaþie de
crizã ºi panicã. Aceste lucruri
reflectã o disperare a Guvernu-
lui vizând deficitul bugetar,
cumva fireascã în condiþiile în
care grilele de salarizare prevãd
creºteri. Practic, senzaþia de
þarã campioanã a Uniunii Euro-
pene se transformã în senzaþia
de þarã aflatã în crizã”, a decla-
rat Florin Pogonaru, preºedin-
tele Asociaþiei Oamenilor de Afa-
ceri, într-o conferinþã de presã
comunã a Coaliþiei pentru Dez-
voltarea României ºi a liderilor
Camerelor de Comerþ bilaterale
ºi ai asociaþiilor de investitori
strãini.

În ceea ce priveºte creºterea

Deputatul PSD Ioan Munteanu, trimis în judecatã:Deputatul PSD Ioan Munteanu, trimis în judecatã:Deputatul PSD Ioan Munteanu, trimis în judecatã:Deputatul PSD Ioan Munteanu, trimis în judecatã:Deputatul PSD Ioan Munteanu, trimis în judecatã:
ar fi primit 400.000 euro în schimbul in influenþeiar fi primit 400.000 euro în schimbul in influenþeiar fi primit 400.000 euro în schimbul in influenþeiar fi primit 400.000 euro în schimbul in influenþeiar fi primit 400.000 euro în schimbul in influenþei

DNA Ploieºti l-a trimis în judecatã pe deputatul
PSD Ioan Muntenu, acesta fiind acuzat de trafic de

influenþã ºi spãlare de bani. Procurorii susþin cã ar fi
primit 400.000 de euro în schimbul intervenþiei
pentru deblocarea unor plãþi de cãtre o societate

comercialã cu capital majoritar de stat.

de afaceri”, transmite DNA.
Procentajul respectiv reprezen-

ta 400.000 euro, banii fiind pri-
miþi de parlamentar în trei tranºe,
din care 350.000 euro i-au fost
remiºi personal, spun procurorii.
“Pentru a disimula adevãrata na-
turã a provenienþei ultimei tranºe
de 261.373,40 lei (aproximativ
50.000 euro), în luna iulie a anu-
lui 2011, între societatea omului
de afaceri ºi o firmã administratã
de o rudã a inculpatului a fost în-
cheiat un contract fictiv de prestãri
servicii”, explicã DNA. Procuro-
rii au pus sechestru pe contul lui
Ioan Munteanu. Dosarul va fi ju-
decat de Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie.

Angajatorii, revoltaþi de prevederile economice
ºi fiscale din noul program de guvernare al PSD-ALDE

Reprezentanþii principalelor asociaþii de business
au ieºit ieri la rampã pentru a reacþiona vehement
faþã de intenþiile Guvernului – exprimate în noul
program de guvernare – de a schimba regimul de

impozitare, a supraveghea mai atent companiile ºi a
mãri continuu salariul minim pe economie.

continuã a salarilui minim pe
economie, liderii de business
cred cã aceastã mãsurã va duce
la „pustiirea zonelor sãrace”-
. „Dacã întrebaþi în Bucureºti ºi
în marile oraºe, sigur cã majo-
rarea salariului minim nu cre-
eazã probleme. Dar dacã mer-
geþi în oraºele mici ºi mai ales
în zonele sãrace, unde firmele
cu chiu cu vai plãtesc salarii
mici, acolo se creeazã o adevã-
ratã pustiire”, a spus Florin Po-
gonaru.

La rândul lor, experþii invitaþi
de cãtre asociaþiile de business
au arãtat cã România va fi în
imposibilitatea de a aplica unele
convenþii internaþionale, cum ar
fi cea de eviotare a dublei im-

puneri, dacã Guvernul va înlo-
cui impozitul pe profit cu cel pe
cifra de afaceri.

În opinia Consiliului Naþional
al IMM, firmele vor întâmpina
dificultãþi mari ca urmare a vii-
toarei treceri forþate de la im-
pozitul pe profit de 16% la im-
pozitul pe cifra de afaceri în
trepte, de 1-3%, care ar urma
sã fie extinsã de Guvernul Tu-
dose la toate societãþile con-
form noului program de guver-
nare. „Impozitul pe cifra de afa-
ceri va genera dificultãþi majo-
re pentru întreprinderile noi ºi
pentru cele care investesc, blo-
când înfiinþarea ºi dezvoltarea
societãþilor comerciale. De ase-
menea, aplicarea unei cote di-
ferenþiale de impozit pe cifra de
afaceri, ce se va regãsi în pre-
þurile produsului final ºi poate
crea discrepanþe concurenþiale
importante, comparativ cu ce-
lelate state membre ale UE,
afectând direct volumul expor-
turilor”, a transmis Consiliul
Naþional al Întreprinderilor Mici
º i  Mij loci i  d in  România
(CNIPMMR).

De asemenea, creºterea sa-
lariului minim, având implicaþii
multiple la nivel macroecono-
mic, „este imperios necesar ca
înainte de adoptarea unei hotã-
râri în acest domeniu sã fie re-
alizate analize de impact, testul
IMM, fundamentãri, raportat la

criterii obiective, cu corelarea
creºterilor salariale cu produc-
tivitatea muncii, cu nivelul de
dezvoltare al economiei româ-
neºti, al fiecãrei regiuni ºi ju-
deþ, cu luarea în considerare a
diferenþelor dintre mediul urban
ºi rural, salariul minim vizând
toþi angajatorii, inclusiv cei din
sate ºi din zonele defavorizate
din România. Creºterile salaria-
le nu trebuie decise pentru sco-
puri politice, ci pe bazã de ana-
lize a multiplelor implicaþii la
nivel macroeconomic ºi funda-
mentãri obiective, pentru a asi-
gura optimizarea funcþionãrii
economiei ºi a pieþei muncii,
numai dupã ample negocieri în-
tre partenerii sociali, în scopul
ajungerii la un consens între
aceºtia”, aratã CNIPMMR.

Nivelul salariului minim brut
în România, în urmãtorii 4 ani,
va fi diferenþiat în funcþie de ni-
velul studiilor. Acesta va fi de
2.000 de lei în 2018, 2.200 de
lei în 2019 ºi 2.400 de lei în
2020 pentru cei cu studii me-
dii, potrivit noului program de
guvernare. Pentru cei cu studii
superioare, salariul minim va fi
de 2.300 de lei in 2018, 2.640
de lei în 2019 ºi 3.000 de lei în
2020. În fine, angajatorii recla-
mã cã noul program de guver-
nare pune o mare presiune asu-
pra mediului de afaceri ºi prin
alte prevederi.
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Când Angela Merkel cedeazã!Când Angela Merkel cedeazã!Când Angela Merkel cedeazã!Când Angela Merkel cedeazã!Când Angela Merkel cedeazã!
MIRCEA CANÞÃR

Ce ar mai trebui înþeles? Dupã ce
ieri, 30 iunie a.c., Bundestagul a ad-
optat o lege privind mariajul homo-
sexual – între persoane de acelaºi
sex –, cu o largã majoritate: 393
voturi, contra 226. Au votat „pen-
tru”  deputaþ i i  soc ia l -democraþ i
(SPD), verzii ºi Die Linke (Stânga
Radicalã). S-au divizat conservato-
rii (CDU-CSU), o treime dintre aceº-
tia votând „pentru”.  Cancelarul
Angela Merkel a votat „contra”, ar-
gumentându-ºi juridic gestul: „cã-
sãtoria, potrivit Constituþiei este
unirea unui bãrbat cu o femeie”.
Textul aprobat în Camera Inferioa-
rã a Parlamentului german stabileº-
te, de acum înainte, cã: „mariajul
este o înþelegere prin care douã per-
soane de sexe diferite sau de ace-
laºi sex, se unesc”. Deutsche Welle
susþine cã în Europa bântuie stafia
cãsniciei gay. Germania se alãturã,
acum, þãrilor din Europa care inten-

þ ioneazã sã legalizeze „mariajul
homo”. Angela Merkel se arãtase
favorabilã unui contract de viaþã co-
munã, instituit de guvernul SPD-
verzi al lui Gerhart Schroder, ple-
dând astfel împotriva discriminãrii
minoritãþilor sexuale. În rest,  se
poziþionase destul de prudent. Lide-
rul CDU, Volker Kauder, a reafir-
mat, în dezbatere, poziþia oficialã:
„Mariajul este unirea între un bãr-
bat ºi o femeie”. Cu toate acestea,
grupul conservator nu a mai votat
unitar. Noua lege, care trebuie va-
lidatã ºi de Camera Înaltã a Parla-
mentului pentru a intra în vigoare
pânã la f inele anului,  genereazã
multe dezbateri. La începutul sãp-
tãmânii Angela Merkel anunþase,
într-un interviu, cã lasã parlamen-
tarilor partidului sãu latitudinea de
a vota fãrã constrângeri. ªi asta din
motive politice. Fiindcã decizia SPD,
care se vrea relansat în campania

electoralã contra Angelei Merkel,
poate provoca o crizã guvernamen-
talã. Paradoxal, opinia publicã ger-
manã este favorabilã mariajului gay
în procent de peste 75%. Mai mult,
73% sunt dintre alegãtorii Angelei
Merkel, potrivit aceluiaºi sondaj.
Repetãm: pânã în prezent Uniunea
Creºtin Democratã (CDU) s-a opus
mariajului homosexual, ca de alt-
fel ºi aripa sa bavarezã, Uniunea
Creºtin-Socialã (CSU). Bisericile
germane se opun, in corpore, mo-
dificãrii noþiunii de cãsãtorie, în-
þeleasã prin tradiþie ca fiind o re-
laþie, de duratã, între un bãrbat ºi
o femeie. Suntem, oricum, depar-
te de valorile tradiþionale. Facem
o parantezã: sex-simbolul cinema-
tograf ie i  franceze ,  Alain Delon,
unul  dintre staruri le  frumuseþi i
masculine ale cinematografiei mon-
dia le ,  spunea recent  pe  canalul
France 2: „Ne-am nãscut pentru a

iubi femeia, pentru a-i face curte,
nu pentru a seduce un bãrbat ºi a
ne lãsa seduºi de el”. Abordãri de-
pãºite. La noi, dacã Germania le-
galizeazã „mariajul pentru toþi”, ce
s-ar putea întâmpla? Deocamdatã,
CCR a suspendat cauza privind cã-
sãtoriile între persoanele de ace-
laºi sex, pânã la primirea soluþiei
pronunþate de Curtea de Justiþie a
Uniuni i  Europene de la  Luxem-
burg, pentru clarificarea termenu-
lui de „soþi”. În iulie 2016, CCR
constatase cã propunerea legislati-
vã cetãþeneascã – semnatã de trei
milioane de cetãþeni – iniþiatã de
Coaliþia pentru Familie, depusã la
Senat, pentru revizuirea Constitu-
þiei, în sensul cã familia se înteme-
ieazã prin cãsãtoria dintre un bãr-
bat ºi o femeie, îndeplinea toate con-
diþiile. Cu toate acestea, admiterea
cãsãtoriilor între persoanele de ace-
laºi sex pare... tot mai aproape.

Inspectorul ºef al Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, general de brigadã
Constantin Florea a prezentat,
ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, o sintezã a activitãþilor
desfãºurate de cadrele unitãþii
în primele ºase luni ale acestui
an. Astfel, la nivelul judeþului,
IJJ Dolj a asigurat mãsurile de
ordine publicã la 210 manifes-
tãri publice, faþã de 360 în pe-
rioada similarã a anului 2016, în
schimb a crescut numãrul ma-
nifestaþiilor de protest de peste
3 ori în prima jumãtate a aces-

Bilanþ la IJJ Dolj pe primele ºase luni ale acestui an
Ieri, în cadrul unei conferinþe de presã organizatã

la sediul unitãþii, reprezentanþii Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi-au prezentat bilanþul
activitãþilor desfãºurate în primele ºase luni ale

acestui an. Misiuni multe, majoritatea în cooperare
cu alte forþe din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, duse la capãt cu succes, iar ca elemente de

noutate, comandantul IJJ Dolj a anunþat cã jandarmii
urmeazã sã fie dotaþi cu arme cu tranchilizant ºi

gloanþe de cauciuc, dar ºi dispozitive cu ultrasunete,
pentru imobilizarea animalelor periculoase.

tui an, faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut, pe fondul unor
nemulþumiri ale populaþiei. Un
alt domeniu important al activi-
tãþii IJJ Dolj îl constituie parti-
ciparea la misiuni de menþinere
a ordinii publice, atât indepen-
dent cât ºi în sistem integrat cu
poliþiºti din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, în municipiul Craiova cât
ºi în celelalte localitãþi din ju-
deþ. De asemenea, IJJ Dolj a în-
deplinit un numãr de 279 misi-
uni de menþinere a ordinii pu-
blice în zona instituþiilor de în-

vãþãmânt preuniversitar, dar ºi
cu ocazia diferitelor evenimen-
te ºcolare (examene) folosind
un efectiv de 604 jandarmi, ne-

fiind înregistrate evenimente
deosebite. „Ca o rezultantã di-
rectã a participãrii la toate
aceste misiuni, la nivelul jude-
þului Dolj, în primele ºase luni
ale acestui an, jandarmii dol-
jeni au constatat 159 infracþi-
uni cu 160 de autori, au apli-
cat 425 de amenzi contravenþi-
onale în valoare de 154.750 lei
ºi 292 de avertismente ºi au de-
pistat o persoanã urmãritã in-
ternaþional ºi alta urmãritã na-
þional. De asemenea, persona-
lul I.J.J. Dolj s-a implicat ac-
tiv ºi în organizarea ºi coordo-
narea activitãþilor cu caracter
preventiv - educaþional în in-
stituþiile de învãþãmânt preuni-
versitar, la nivelul unitãþii fi-
ind încheiate 30 de parteneria-
te ºi  au fost  desfãºurate în
aceastã perioadã 60 de acþiuni
în cadrul programelor proprii
de prevenire a violenþei în ºcoli
ori la competiþiile ºi jocurile

sportive”, a precizat general de
brigadã Constantin Florea.

Ca elemente de noutate, co-
mandantul IJJ Dolj a þinut sã
sublinieze cã jandarmii urmea-
zã sã fie dotaþi cu arme cu tran-
chilizant ºi gloanþe de cauciuc,
dar ºi dispozitive cu ultrasune-
te, pentru imobilizarea anima-
lelor periculoase, conform unui
act normativ recent adoptat ºi
i-a avertizat pe pescari cã a de-
venit interzis pescuitul pe timp
de noapte, respectiv între ore-
le 22.00 ºi 06.00. „Reamintim
tuturor cetãþenilor faptul cã
pot solicita sprijinul Jandarme-
riei prin apelarea Serviciului
Naþional Unic pentru Apeluri de
Urgenþã – 112 sau pot sesiza
cea mai  apropiatã  patrulã ,
atunci când sunt victimele unor
fapte antisociale sau sunt mar-
tori la sãvârºirea unor astfel de
fapte”, a mai spus comandan-
tul IJJ Dolj.
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Magistraþii de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) au
respins, joi, apelurile declarate de
Eugenia Carmen Marinescu, fos-
ta ºefã a Tribunalului Olt, de so-
þul ei, de avocatul Dumitru Cis-
maru, dar ºi de procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova,
menþinând pedepsele primite de
inculpaþi pe fond, la Curtea de
Apel Craiova: „Respinge, ca ne-
fondate, apelurile declarate de
cãtre Parchetul de pe lângã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie –
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
– Serviciul Teritorial Craiova ºi
de inculpaþii Marinescu Euge-
nia Carmen, Marinescu Iuliu Se-
verus ºi Cismaru Dumitru împo-
triva sentinþei penale nr. 184 din
23 septembrie 2016 a Curþii de
Apel Craiova – Secþia Penalã ºi
pentru cauze cu minori, pronun-
þatã în dosarul nr. 628/54/2015.
Cheltuielile judiciare ocaziona-
te de soluþionarea apelului de-
clarat de Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie – Direcþia
Naþionalã Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova
rãmân în sarcina statului.
Obligã apelanþii inculpaþi
la plata sumei de câte 600
lei, cu titlu de cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Definiti-
vã”, se aratã în hotãrârea in-
stanþei.

Trimisã în judecatã pe 5
mai 2015, de procurorii
DNA – Serviciul Teritorial
Craiova, pentru luare mitã,
trafic de influenþã, spãlare
de bani, în formã continua-
tã (5 acte materiale) ºi fals
în declaraþii în formã conti-
nuatã (4 acte materiale),
dupã ce ar fi primit, prin in-
termediari, 200.000 de euro

Societatea comercialã care asi-
gurã transbordarea mijloacelor de
transport cu BAC-ul între Româ-
nia ºi Bulgaria între porturile Be-
chet – Oreahovo, a informat In-
spectoratul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu, respectiv Ser-
viciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Dolj, cu privire la fap-
tul cã trecerea cu BAC-ul peste
fluviul Dunãrea între cele douã
state, se va efectua numai în in-

tervalul orar 07.00 – 21.00, fiind
suspendatã trecerea pe timpul
nopþii. Aceastã mãsurã a fost lua-
tã ca urmare a scãderii cotei flu-
viului Dunãrea, urmând ca, în
funcþie de evoluþia acesteia, sã se
reintre în programul normal. Pen-
tru fluidizarea traficului, poliþiºtii
de frontierã recomandã tranzita-
rea tuturor punctelor de frontie-
rã deschise traficului internaþio-
nal la graniþa cu Bulgaria ºi con-

sultarea aplicaþiei „Trafic Online”
disponibilã pe site-ul www.poli-
tiadefrontiera.ro, care prezintã o
medie a timpilor de aºteptare în
punctele rutiere de trecere a fron-
tierei pentru anumite intervale de
timp. Timpii de aºteptare sunt
actualizaþi în timp real, fapt ce
ajutã utilizatorul sã-ºi reconfigu-
reze traseul cãtre un punct de
frontierã ce înregistreazã valori
de trafic scãzute.
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Fosta ºefã a Tribunalului Olt, Eugenia

Carmen Marinescu, a fost condamnatã
definitiv la 8 ani de puºcãrie, dupã ce, joi,
29 iunie a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie i-a respins apelul declarat împo-
triva sentinþei de pe fond a Curþii de Apel
Craiova. Fostul magistrat a fost acuzat de
luare mitã, trafic de influenþã, spãlare de
bani, în formã continuatã (5 acte materi-

ale) ºi fals în declaraþii în formã continua-
tã (4 acte materiale), dupã ce ar fi primit,
prin intermediari, 200.000 de euro de la
membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis
Bercea Mondial, pentru eliberarea aces-
tuia. În acelaºi dosar, soþul ei a primit 3
ani de închisoare, iar avocatul Dumitru
Cismaru 3 ani ºi 6 luni închisoare, ambe-
le pedepse fiind cu executare.

de la membri ai familiei lui San-
du Anghel, zis Bercea Mondial,
pentru eliberarea acestuia, fosta
ºefã a Tribunalului Olt (suspen-
datã de la momentul reþinerii),
judecãtoarea Eugenia Carmen
Marinescu, a fost condamnatã,
pe 23 septembrie 2016, de ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova, la
o pedeapsã totalã de 8 ani închi-
soare cu executare. În acelaºi
dosar, soþul judecãtoarei, Iuliu
Severus Marinescu, a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoare cu
executare, iar avocatul Dumitru
Cismaru a primit 3 ani ºi 6 luni
închisoare, tot cu executare.

Trimisã în judecatã
în luna mai 2015

Reamintim cã, soþul judecã-
toarei, Iuliu Severus Marinescu,
ºi avocatul Dumitru Cismaru au
fost arestaþi preventiv pe 21 mar-
tie 2015, iar Carmen Marinescu
a ajuns în arestul IPJ Dolj pe 24

martie, dupã ce, pe 5 mai 2015,
la Curtea de Apel Craiova s-a în-
registrat dosarul în care soþii
Marinescu, avocatul Cismaru ºi
Ilie Bucã erau trimiºi în judeca-
tã de procurorii DNA Craiova.
Procuorii au susþinut cã judecã-
toarea, ajutatã de ceilalþi doi in-
culpaþi (cãrora li se adaugã un
altul, Ilie Bucã, persoanã fãrã
calitate specialã care ºi-a recu-
noscut faptele ºi a fost judecat
separat), a primit 200.000 euro
ca sã-l elibereze, în septembrie
2011, pe Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial. „Suspecta Mari-
nescu Eugenia Carmen, magis-
trat judecãtor, a pretins ºi a pri-
mit, prin intermediul inculpatu-
lui Cismaru Dumitru – avocat în
cadrul Baroului Olt, de la o per-
soanã denunþãtoare, suma de
200.000 de euro, pentru a dis-
pune cercetarea unui inculpat
din familia denunþãtorului în
stare de libertate ºi pentru a pro-

nunþa o soluþie pe fond favora-
bilã acestuia, respectiv de achi-
tare sau de condamnare la o pe-
deapsã neprivativã de libertate,
dar ºi pentru a interveni, în ace-
laºi scop, pe lângã ceilalþi ju-
decãtori care urmau sã judece
cauza. Suma de bani menþiona-
tã a fost primitã de avocatul

Cismaru Dumitru în douã
tranºe: 150.000 de euro,
înaintea termenului de ju-
decatã din data de 31 au-
gust 2011, când s-a dispus
pentru prima oarã înlocui-
rea mãsurii arestului pre-
ventiv cu mãsura obligãrii
de a nu pãrãsi localita-
tea ºi 50.000 de euro în
data de 20 septembrie
2011, judecãtorul Marines-
cu Eugenia Carmen amâ-
nând pronunþarea asupra
cererii de înlocuire a mã-
surii arestãrii preventive cu
mãsura preventivã a obli-
gãrii de a nu pãrãsi locali-
tatea ori þara pentru data
de 22 septembrie 2011,
când a ºi admis cererea for-
mulatã de inculpat”. La trei
luni dupã primirea ºpãgii,

procurorii spun cã judecãtoarea
ºi soþul ei, Iuliu Severus Mari-
nescu, au investit banii în trei
suprafeþe de teren ºi o casã (un
teren în suprafaþã de 703 mp ºi
o construcþie de 29 mp pe ace-
laºi amplasament, situat în Bãile
Olãneºti, un teren situat în loca-
litatea Corbu, judeþul Constan-
þa, în suprafaþã de 1250 mp, ºi
un teren intravilan de 600 mp
situat în municipiul Slatina),
douã dintre aceste achiziþii nefi-
ind menþionate în declaraþiile de
avere ale magistratului.

În ceea ce-l priveºte pe Ilie
Bucã, trimis ºi el în judecatã în
acest dosar pe 5 mai 2015, bãr-
batul ºi-a recunoscut faptele, a
cerut sã fie judecat în procedurã
simplificatã, astfel cã, pe 21 de-
cembrie 2015 Curtea de Apel
Craiova l-a condamnat, pentru
trafic de influenþã, la o pedeapsã
de 3 ani închisoare cu suspenda-
re. Procurorii DNA Craiova au
fãcut apel, iar pe 14 aprilie 2016s,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a admis apelul procurorilor ºi a
dispus ca inculpatul sã execute
pedeapsa primitã pe fond, hotã-
rârea fiind definitivã.
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Consilierii PNL au început
prin a critica graba cu care se
desfãºoarã ºedinþele CLM. Ale-
sul Marinel Florescu s-a plâns
cã totul pare cã este dat pe re-
pede înainte, când ar trebui sã
se profite de faptul cã toþi cei
27 de consilieri municipali se
întrunesc o singurã datã pe lunã
ca sã fie dezbãtute cât mai mul-
te probleme ale craiovenilor.
”Cu amãrãciune constat  cã

ºedinþele CLM se transformã,
pur ºi simplu, într-o aritmeticã
purã. Numãrãm voturi ºi atât.
Suntem într-o vitezã uluitoare,
nu ºtiu de ce ne grãbim, unde
ne grãbim ºi care este motivul
real. Ne întâlnim o datã pe lunã
sã discutãm problemele unui
oraº de 300.000 de locuitori ºi
ne grãbim sã trecem repede la
vot, sã numãrãm voturile de pe
partea stângã”, a spus Marinel
Florescu, consilier PNL. Inter-
pelarea sa nu a fost, în schimb,
comentatã în nici un fel, nici
pozitiv ºi nici negativ.

Opoziþia a dat lipsã
un viceprimar

Consilierii opoziþiei au sesi-
zat apoi lipsa celui de-al doilea
viceprimar din structura de
conducere a primãriei. Nu o

Se cautã cel de-al doileaSe cautã cel de-al doileaSe cautã cel de-al doileaSe cautã cel de-al doileaSe cautã cel de-al doilea
viceprimarviceprimarviceprimarviceprimarviceprimar

Avem primar, ne mai trebuie un vicepri-
mar. Consilierii opoziþiei au ridicat, în ple-
nul de joi, problema numirii celui de-al doi-

lea viceprimar al urbei, legea prevãzând
pentru municipii de rang mare, cum este
Craiova, douã posturi. Alãturi de Adrian
Cosman, prin urmare, mai trebuie sã fie

desemnatã încã o persoanã care sã îl ajute
pe primar sã gestioneze problemele oraºu-

lui. Rãspunsul edilului Mihail Geniou la
aceastã chestiune a sunat puþin ironic.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

datã, ci de douã ori, a interpe-
lat alesul local Flavius Sirop au-
toritãþile cu privire la acest as-
pect. Prima datã, consilierul
municipal a ridicat problema la
început de ºedinþã, când s-a
votat ordinea de zi, constatând
cã lipseºte un astfel de proiect
de hotãrâre pentru desemnarea
viceprimarului. ”Legea prevede
doi viceprimari, de ce sã lãsãm
postul vacant? Poate nu s-a în-

þeles coaliþia încã pe cine sã
desemneze ºi nu trebuie sã su-
fere cetãþenii Craiovei din lipsa
unui viceprimar din cauzã cã ei
nu ºi-au pus încã lucrurile în
ordine, nici la nivel naþional ºi
nici la nivel local. Aºa cã pro-
pun introducerea unui punct
peste ordinea de zi, alegerea ce-
luilalt viceprimar”.

Douã interpelãri pe
aceeaºi problemã

Propunerea sa nu a fost lua-
tã în seamã ºi s-a trecut la vot
pe ordinea de zi dinainte stabi-
litã. Sirop a revenit, în schimb,
cu întrebarea la punctul desti-
nat întrebãrilor ºi interpelãrilor.
ªi de aceastã datã, liberalul a
invocat cadrul legal, dar ºi ne-
cesitatea desemnãrii unui om
care sã lucreze în interesul cra-

iovenilor. ”Cea mai importantã
interpelare pe care vreau sã o
adresez este când vom alege un
viceprimar al Craiovei, când

vom avea aparatul complet? Ne
aflãm, dupã un an de guverna-
re localã PSD, în care s-au
schimbat trei primari, iatã s-a
terminat acum cu o rundã de
alegeri, haideþi sã completãm
aparatul administrativ al primã-
riei ºi sã trecem la treabã!”, ºi-
a îndemnat colegii consilieri Fla-
vius Sirop.

Genoiu, pus pe glume
cu liberalii

Venit pe final de ºedinþã,
când în salã se lãsase deja un
val greu de cãldurã ºi toatã lu-
mea era pe punctul de plecare,
rãspunsul primarului Mihai Ge-
noiu a sunat puþin ironic la
adresa opoziþiei. „Cu vicepri-
marul, sã înþeleg cã faceþi o
ofertã ceva? Cã vãd cã insis-
taþi foarte mult. Eu vã mulþu-

mesc, vã doresc un sfârºit de
sãptãmânã rãcoros!”, a trans-
mis, de la prezidiu, noul edil al
Craiovei, punând punct ºedin-
þei, dar ºi discuþiei pe acest
subiect. Cel de-al doilea vice-
primar al Craiova poate fi de-
semnat, dupã cum se ºtie, po-
trivit legii, doar din rândurile
celor 27 de consilieri munici-
pali ai acestei legislaturi, care
nu au fost înlocuiþi odatã cu
alegerea noului primar, aceºtia
urmând sã-ºi desfãºoare tot
mandatul.  Propuneri  pentru
aceastã funcþie poate sã facã,
în schimb, fiecare partid.

La PSD, lista de
candidaþi este mare

În CLM Craiova,  PSD ºi
ALDE au mers împreunã pânã
acum, desemnând un candidat
comun, în persoana lui Adrian
Cosman, membru PSD. Aºa se
face cã ºanse mari sunt, ºi de
aceastã datã, tot pentru cei din
tabãra social-democraþilor. Pe
listã, potrivit surselor noastre,
sun t  mai  mul þ i  candida þ i ,
membri vechi ai PSD Dolj, dar
ºi membri mai noi, între care
se va decide care va fi cel mai
potrivit pentru aceastã funcþie.
”Toþi au muncit pentru partid
ºi fiecare are ºansa lui, dar se

va face o analizã ºi se va deci-
de”, este principiul pe care so-
cial-democraþii sunt pregãtiþi sã
îl aplice în desemnarea persoa-
nei care va sta pe cel de-al doi-
lea fotoliu de viceprimar.

PNL nu îºi doreºte
aceastã funcþie

De cealaltã parte, la PNL Cra-
iova, se cunoaºte deja strategia
pe care se va merge. Luând în
calcul faptul cã nu deþin majo-
ritatea ºi cã propunerea oricum
nu ar trece la vot, liberalii au
luat decizia de a nu face nici o
nominalizare pentru funcþia de
viceprimar al Craiovei. ”Avem
mulþi oameni foarte bine pregã-
tiþi pentru aceastã funcþie, ori-
care dintre cei ºase consilieri
PNL, dar preferãm sã nu facem
nici o nominalizare. Interpela-
rea mea din plenul consiliului a
avut însã scopul de a urgenta
lucrurile, fiindcã nu este bine sã
mai lãsãm oraºul cu o condu-
cere incompletã”, a declarat
consilierul municipal, Flavius
Sirop. Conform legii, se vine cu
un proiect de hotãrâre pentru
desemnarea viceprimarului ºi,
în plenul consiliului, se fac no-
minalizãrile care se supun la
vot, votul fiind exprimat secret,
la cabinã.
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Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu  a subliniat
faptul cã, regiunea Olteniei fi-
ind una sãrãcã, ar trebui utili-
zate toate fondurile  europene
puse la dispoziþie de UE ºi ar
trebui sã profitãm de toate po-
sibilitãþile ºi oportunitãþile care
ar duce la dezvoltarea econo-
micã, asta însemnând automat,
ºi locuri de muncã. „Dacã aþi
mai urmãrit intervenþiile mele,
de foarte multã vreme, majori-
tatea sunt axate pe problemele
legate de economie ºi asta, pen-
tru cã, dezvoltarea economiei
poate aduce ºi restul de ceea
ce avem nevoie ºi despre care
vorbim foarte mult, despre edu-
caþie, despre sãnãtate, despre
servicii în general. Fãrã econo-
mie nu sunt locuri de muncã,
fãrã locuri de muncã nu putem
sã trãim. Din pãcate, în ultimii
douãzeci ºi ceva de ani, în re-
giunea noastrã nu prea s-au în-
tâmplat multe lucruri de acest
gen. Regiunea Olteniei este a 7-
a regiune ca sãrãcie din Euro-
pa. Putem sã fim „mulþumiþi”
pentru cã mai este una...ceva
mai sus decât noi, Regiunea
Nord-Est, fiind a V-a regiune
ca sãrãcie din Europa. Cu toa-
te fondurile structurale care s-
au introdus în România,  de
când suntem membri a Uniunii
Europene,  nu s-a  schimbat
mare lucru...” , a subliniat de-
putatul european.

„Noi nu avem
nevoie sã ne
legãm de
Capitalã, avem
nevoie sã ne
legãm de vest”

Viceliderul  EPP a atras aten-
þia ºi asupra modului în care s-
au cheltuit aceºti  bani europeni,
de foarte multe ori fãrã folos,
fãrã un studiu de impact iniþial.

Ieri, la Ramada Hotel din Craiova, s-a organizat  eve-
nimentul cu titlul „Erasmus pentru tinerii antrepre-
nori (EYE) ºi Ziua de informare Enterprise Europe
Network”.  Evenimentul a fost organizat de Biroul Eu-
roparlamentarului Marian-Jean Marinescu cu spri-
jinul Comisiei Europe ºi a inclus prezentarea a douã
programe UE care sprijinã antreprenorii. Reprezen-
tanþi ai CE, antreprenori români ºi strãini prezintã
experienþa obþinutã. Programul Erasmus pentru ti-
neri antreprenori este un program de mobilitate

A reamintit ºi despre faptul cã
Oltenia nu este legatã de Vest
prin nicio autostradã, iar Cra-
iova-Piteºti nu pare o soluþie
extraordinarã pentru regiunea
noastrã. „Aceste fonduri nu au
adus schimbarea pentru care
erau destinate. Este adevãrat, au
fost fonduri în regiune, dar
aproape neutilizate în direcþia
care trebuia. În primul rând,
vorbim de infrastructurã, ºi ºtiþi
foarte bine cã în celebrul Mas-
terplan pentru transport se pre-
vedere o autostradã care sã facã
legãtura Olteniei cu Vestul abia
prin 2030. Este o ruºine, asta
pot sã spun. Dacã o sã vã uitaþi
o sã constatþi acest lucru, însã
se tot vehiculeazã Craiova-Pi-
teºti, inutilã dupã pãrere mea,
pentru cã noi nu avem nevoie
sã ne legãm de Capitalã, avem
nevoie sã ne legãm de vest ºi
asta pentru cã, în curând, dacã

coridorul Budapesta- Belgrad –
Sofia se închide... ºi se lucrea-
zã la el, pe autostradã vom fi
izolaþi complet. Deci, totul stã
în capacitatea noastrã de a dez-
volta economia ºi pentru acest
lucru ar trebui sã dezvoltãm toa-
te oportunitãþile, toate posibili-
tãþile”, a conchis Marian Jean
Marinescu

„Eu consider cã
trebuie fãcutã
foarte multã
promovare a
acestui
program”

Deputatul european a expli-
cat de ce s-a implicat în aceas-
tã acþiune, de ce este foarte im-
portant, ca programul Erasmus
pentru tinerii antreprenori sã
fie cunoscut la nivelul regiunii

noastre ºi de ce trebuiesc încu-
rajþi câþi mai mulþi tineri sã par-
ticipe la proiect. „Am organizat
evenimentul pentru cã am avut
legãturã cu acest program în
Parlamentul European ºi pentru
cã participarea românilor este la
un nivel satisfãcãtor.  Mai mult,
la noi în regiunea nu este la ni-
velul la care regiunea l-ar cere,
pentru cã avem nevoie de tineri
care sã ºtie sã înceapã o aface-
re, o afacere în multe domenii,
pe care cred eu cã Oltenia le
poate ridica foarte mult. Mã re-
fer la agriculturã, la energie, la
turism, la înaltã tehnologie.
Sunt câteva domenii care ar
putea sã aducã beneficii foarte
mari pentru un antreprenor ºi
pentru toatã lumea, pentru cã
s-ar crea locuri de muncã. Am
organizat acest eveniment în co-
laborare cu Comisia Europeanã
ºi mulþumesc pentru acest spri-
jin ºi asta pentru cã de la înce-
put au fost alãturi de mine. Eu
consider cã trebuie fãcutã foar-
te multã promovare a acestui
program ºi asta mai ales în zona
noastrã, unde avem nevoie de
acest lucru. Am încercat sã
aducem exemple de bunã prac-
ticã, adicã persoane care au
participat în cadrul acestui pro-
gram, adicã, antreprenori noi,
dar ºi un antreprenor gazdã. O
gazdã care a primit pe cineva
din România ºi a prezentat pro-
gramul în Belgia...”, a mai spus
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

„Pe acest pilon
este construit
ºi optimismul
meu”

Invitat la eveniment,  ec.
Claudiu Vrînceanu a subliniat
faptul cã pentru a dezvolta Ro-
mânia este foarte important  sã
se realizeze cât mai multe  punþi
de legãturã. Iar în urmãtorii ani
ºi-a propus sã se dedice aces-
tui concept, pe mai multe zone.
“Pe acest pilon este construit ºi
optimismul meu pe care aº dori
sã-l împãrtãºesc cu dumnea-
voastrã. Unde vãd probleme, în-
tâlnesc ºi oportunitãþi ºi asta mã
face sã mã implic. De aceea, în
urmãtoarea perioadã o sã mã
gãsiþi implicat în mai multe pro-
iecte, atât de consultant, cât ºi
în zona socialã. Cred cã a con-
struit poduri este salvarea Ro-
mâniei, Am observant diferenþe
mari între multinaþionale ºi
start-up-uri. Sunt douã lumi di-
ferite…”, a completat Claudiu
Vrînceanu, în prezentarea sa.
Ceea ce trebuie menþionat este
faptul cã, invitatul a construit
în ultimele luni Start-Up Brid-
ge, proiect de internationaliza-
re a afacerilor româneºti lansat
de Fundaþia Romanian Business
Leaders (RBL). Claudiu Vrin-
ceanu a fost în perioada decem-
brie 2015-ianuarie 2017 Secre-
tar de Stat în cadrul Ministeru-
lui Economiei, cu atribuþii în
investiþii strãine (Invest Româ-
nia), IMM-uri, turism ºi relaþia
cu mediul de business. Anterior,
a dezvoltat ºi coordonat proiec-
tul online Wall-Street.ro. Cu o
experienþã profesionalã în busi-
ness ºi administraþie, a studiat
economia la Facultatea de Re-
laþii Economice Internaþionale
(ASE) ºi ªtiinþele Politice la
SNSPA. De asemenea, Claudiu
a încheiat în 2015 cursurile pro-
gramului de EMBA al Maastricht
School of Management.

“Favorizãm
acest schimb
de experienþã ºi
de cunoºtiinþe”

Programul a fost prezentat
în detaliu de cãtre Katerina
Nejdlova, directorul de pro-
gramme EYE, din cadrul Co-
misiei Europene. “Sã vedem ce
este Erasmus pentru tinerii an-
treprenori. Acest program a
fos t  conceput  împreunã cu
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paneuropean pentru antreprenori, iniþiat de CE în
2009. Programul oferã oportunitatea antreprenori-
lor aspiranþi sau nou-înfiinþaþi de a pleca într-o þarã
membrã a Uniunii Europene, pentru o perioada de 1-
6 luni, pentru a-ºi dezvolta competenþele antrepre-
noriale, prin organizarea unui schimb de experienþã
în afaceri cu un antreprenor cu experienþã. Reþeaua
Enterprise Europe Network este cea mai mare reþea
de suport pentru întreprinderile mici ºi mijlocii din
întreaga lume ºi activeazã în peste 60 de þãri.

Parlamentul European în 2009
ºi este o schema de schimb de
experienþã transfrontalier pen-
tru antreprenori. Antreprenori
care fie ºi-au început activita-
tea recent sau persoane care
doresc sã lanseze un proiect.
Le dã posibilitatea sã facã un
schimb de experienþã cu un an-
treprenor cu experienþã. Ofe-
rim o ºedere între 1 ºi 6 luni,
în þara gazdã ºi astfel favori-
zãm acest schimb de experienþã
ºi de cunoºtiinþe transfronta-
lier. Existã cinci etape. Trebu-
ie sã mergeþi pe pagina noastrã

de internet ºi sã faceþi o în-
scriere on line. Nu trebuie sã
prezentaþi foarte multe infor-
maþii, ci doar sã vã explicate
motivaþia, sã aveþi un CV ºi un
plan de afaceri. Aº vrea sã cla-
rific cã acst plan de afaceri nu
trebuie sã fie un plan de afa-
ceri comple, ca el cu care vã
duceþi la o bancã pentru a soli-
cita un împrumut. Nu. Acest
plan de afaceri trebuie sã ne
arate cã idea dumneavoastrã de
afaceri este una serioasã…”, a
subliniat directorul Comisiei
Europene.

16 proiecte
proprii, în
valoare de
peste 10
milioane de
euro

Asociaþia pentru Dezvolta-
re Durabilã Slatina este o or-
ganizaþie neguvernamentalã
care îºi desfãºoarã activitatea
începând cu anul 2002, având

ca obiectiv principal participa-
rea activã la îmbunãtãþirea con-
tinuã a calitãþii vieþii, la crea-
rea unor comunitãþi sustenabi-
le, la gestionarea eficientã a
resurselor, la valorificarea po-
tenþialului social, economic ºi
de inovare ecologicã, pentru
generaþiile prezente cât ºi pen-
t ru  cele  vi i toare ,  urmãrind
asigurarea prosperitãþii, coe-
ziunii sociale, conservarea me-
diului înconjurãtor.

Expertii Asociaþiei pentru
Dezvoltare Durabilã Slatina sunt
consultanþi experimentaþi si re-

cunoscuti la nivel regional ºi na-
þional în management de proiect,
recrutare ºi selecþie grupuri þin-
tã, consiliere ºi orientare pro-
fesionalã, mediere pe piaþa mun-
cii, dezvoltare personalã ºi coa-
ching, consultanþã antrepreno-
rialã, formare profesionalã, dez-
voltare comunitarã, egalitate de
ºanse ºi integrare socialã a gru-
purilor vulnerabile , servicii so-
ciale. “Asociaþia pentru Dezvol-
tare Durabilã are o experienþã
foarte mare în gestionarea pro-
iectelor finanþate, în promova-
rea ºi gestionarea parteneriate-
lor la nivel naþional ºi internaþi-
onal. Cei peste 15 ani de expe-
rienþã în dezvoltarea ºi imple-
mentarea de proiecte au înce-
put încã din perioda de preade-
rare, când valorificând oportu-
nitatea domeniului nou apãrut în
Romania – finanþãrile europene
- organizaþia s-a implicat serios
ºi din ce în ce mai profesionist
în domeniu. Astfel, aceastã ac-
tivitate s-a concretizat atât în
dezvoltarea ºi implementarea a
16 proiecte proprii, în valoare

de peste 10 milioane de euro cât
ºi în calitate de con-
sultant pentru terþ i
beneficiari din mediul
public ºi privat”, a
subliniat Maria Ale-
xandru Bãescu, re-
prezentant Asociaþia
pen t ru  Dezvol ta re
durabilã..

„Am
învãþat
cum se
poate
gestiona
un proiect
internaþional”

Patru antreprenori,
trei noi ºi o gazdã ºi-
au prezentat rând, pe
rând  exper ien þa  º i

proiectele: Eniko Szakacs; Ovi-
diu Bogdan Florea; Lorena
Andreea Urse ºi americanul,
stabilit la Bruxelles, Dean Joh-
nson .  Poveºti  extraordinare
pline de optimism, au emanat
curaj, determinare ºi încrede-
re. Afaceri noi, de succes, în-
cepute de trei tineri antrepre-
nori în domenii diferite: turism;
IT ºi  agricul turã  medicalã .
Ovidiu – Bogdan Florea, antre-
prenor nou a explicat în faþa
publicului cã experienþa Eras-
mus pentru tineri antreprenori
a însemnat pentru el cea mai
frumoasã experienþã de antre-
prenoriat. „Am învãþat foarte
multe despre managementul
unui birou de proiectare ºi une-
le idei le-am aplicat cu succes
în viitoarea companie din þarã
devenind distribuitor autorizat
în România al companiei soft-

ware CYPE. Am învãþat cum se
poate gestiona un proiect inter-
naþional, lucrând la proiectul de
calcul ºi detaliere structural la
o ºcoalã din Burkina Faso. Am
învãþat despre cultura catalanã,
prin intermediul antreprenoru-
lui gazda: arhitectura, artã, mu-
zicã, obiective turistice ºi zone
tradiþionale din Catalunya. Am
interacþionat în cadrul biroului
cu specialiºti din diferite dome-
nii: arhitecþi diplomaþi, arhitecþi
tehnici etc. ceea ce m-a ajutat
sã lucrez in echipa la proiecte
din Catalunya ºi din Africa. Pe
langa colaborarea din cadrul
programului “Erasmus pentru
tineri antreprenori”, s-a creat
o prietenie pe viata, ceea ce
pentru mine este una dintre
cele mai importante valori ale
acestui program”, a explicat tâ-
nãrul antreprenor.
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Claudiu Vrînceanu
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Cod roºu este anunþat astãzi
pentru aproape jumãtate din þarã,
inclusiv în judeþul Dolj. Tempe-
raturi extrem de ridicate ºi discon-
fort termic vor caracteriza tot par-
cursul zilei de astãzi. „Sâmbãtã,
1 iulie, în judeþele Dolj, Olt, Tele-
orman, Giurgiu, Ilfov, Cãlãraºi,
Ialomiþa, Galaþi, Brãila, Vaslui ºi
Iaºi, precum ºi în municipiul Bu-
cureºti ºi în zona joasã de relief a
judeþelor Vâlcea, Argeº, Dâmbo-
viþa, Prahova, Buzãu, Vrancea,
Bacãu ºi Neamþ, se vor înregistra
temperaturi maxime extreme com-
parabile cu recordurile absolute ale
perioadei, situate frecvent între 38
ºi 41 de grade, iar în sudul Olte-
niei ºi al Munteniei valorile termi-
ce vor urca spre 42...44 de gra-
de. Indicele temperaturã-umezealã
(ITU) se va situa frecvent, dupã-
amiaza, între 82 ºi 84 de unitãþi,
iar disconfortul termic va fi deo-
sebit de accentuat”, se aratã într-
un comunicat al Administraþiei
Naþionale de Meteorologie.

La nivelul Serviciului de Am-
bulanþã Dolj, situaþia pe ultimele
24 de ore aratã cã 53 de ambu-
lanþe au intervenit la cele 255 de
solicitãri telefonice. Statistic, este
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a emis o atenþionare Cod roºu de tempera-
turi extreme ºi disconfort termic pentru 19
judeþe ºi municipiul Bucureºti, valabilã as-
tãzi, între orele 10:00 – 21:00. Potrivit me-
teorologilor, în Dolj, se vor înregistra tem-
peraturi maxime extreme comparabile cu re-
cordurile absolute ale perioadei, situate
frecvent între 38 ºi 41 de grade, iar in sudul
Olteniei valorile termice vor urca spre 42-
44 de grade Celsius. Indicele temperaturã-

umezealã (ITU) se va situa frecvent, în
aceastã dupã-amiazã, între 82 ºi 84 de uni-
tãþi, iar disconfortul termic va fi deosebit
de accentuat. Ieri, ambulanþele au fost soli-
citate la 255 de cazuri, în creºtere cu o cin-
cime faþã de joi, 29.06.2017. Serviciul de
Ambulanþã Dolj este pregãtit sã intervinã
în timp optim la apelurile cetãþenilor ºi pre-
cizeazã cã, în ultimele 24 de ore, nu s-au
înregistrat decese cauzate de cãldura exce-
sivã ºi nici manifestãri de lipotimie (leºin).

o creºtere a solicitãrilor, cu 19%
faþã de ziua de joi, 29.06.2017.
Potrivit conducerii Serviciului de
Ambulanþã Dolj nu au existat, în
ultimul interval de timp, cazuri de
lipotimie (leºin) provocate de
temperaturile foarte mari. Dece-
se nici atât.

Sfaturi din partea
medicilor

În aceastã perioadã cu tempe-
raturi foarte ridicate, pentru pre-
venirea incidentelor, Ministerul
Sãnãtãþii recomandã populaþiei sã
urmeze sfaturile medicilor ºi sã
evite, pe cât posibil, expunerea
prelungitã la soare între orele
11:00 ºi 18:00 De asemenea, M.S.
solicitã serviciilor de ambulanþã
alertarea echipajelor ºi suplimen-
tarea acestora, acolo unde numã-
rul solicitãrilor este în creºtere.

În perioadele de caniculã este
recomandat consumul zilnic de li-
chide, între 1,5 – 2 litri de lichi-
de, fãrã a aºtepta sã aparã senza-
þia de sete. Este necesar un pahar
de apã sau echivalentul acestuia
la fiecare 15 – 20 de minute. Me-
dicii ne sfãtuiesc sã consumãm
fructe ºi legume proaspete – pe-

pene galben, roºu, prune, castra-
veþi, roºii – pentru cã acestea con-
þin o mare cantitate de apã. O dozã
de iaurt produce aceeaºi hidrata-
re ca ºi un pahar cu apã.

De evitat cofeina
ºi zahãrul

Medicii recomandã sã se con-
sume alimente proaspete din ma-
gazinele care dispun de instalaþii
frigorifice funcþionale de pãstra-
re a alimentelor. Se va evita con-
sumul alimentelor uºor perisabi-
le. Este obligatorie evitarea bãu-
turilor cu conþinut ridicat de co-
feinã – cafea, ceai, cola – sau de
zahãr – sucuri rãcoritoare carbo-
gazoase – deoarece acestea sunt
diuretice. Dacã este absolut ne-
cesar sã ne expunem la soare în-
tre orele amiezii trebuie sã folo-
sim o þinutã adecvatã: pãlãrii de
soare, haine lejere ºi ample, din

fibre naturale, de culori deschise.
Evitaþi activitãþile în exterior

care necesitã un consum mare de
energie – sport, grãdinãrit, etc –
ºi aveþi grijã de persoanele depen-
dente de dumneavoastrã – copii,
vârstnici, persoane cu dizabilitãþi
– oferindu-le, în mod regulat li-
chide, chiar dacã nu vi le solicitã.

Copiii trebuie protejaþi
cu mare atenþie

Recomandãrile pentru preve-
nirea apariþiei de îmbolnãviri în
rândul copiilor trebuie respecta-
te pentru a evita neplãceri, ce pot
deveni deosebit de grave. Pentru
sugari ºi copiii mici se recoman-
dã realizarea unui ambient cat mai
normal, ferit de cãldurã, umidi-
tate excesivã si curenti de aer.
Sistemul de alimentatie avut pânã
în acel moment nu trebuie modi-
ficat prin introducerea de alimen-
te noi în aceastã perioadã ºi se

va realiza hidratarea corespunzã-
toare, iar pentru sugari mama va
alãpta ori de cate ori sugarul so-
licitã. Copilul va fi imbrãcat le-
jer, cu hãinuþe din materiale tex-
tile vegetale comode ºi nu va fi
scos din casa decât în afara pe-
rioadelor caniculare din zi ºi,
obligatoriu, cu cãciuliþa pe cap.
Copiii vor primi apã platã sau apã
cu proprietãþi organoleptice co-
respunzãtoare, ceai foarte slab
îndulcit, fructele proaspete ºi
foarte bine spãlate.

La cel mai mic semn de sufe-
rinþã a copilului sau mamei, aceº-
tia se vor prezenta la medicul de
familie care va decide conduita

terapeuticã. O atenþie deosebitã
se va acorda condiþiilor de igienã
atât pentru copil, cât ºi pentru
mamã. Copilul va fi þinut cu hãi-
nuþe sau scutece curate ºi usca-
te, mama se va îngriji de igiena
riguroasã a pielii acestuia. În
acest sens copilul va fi îmbãiat
cel puþin odatã pe zi ºi obligato-
riu seara la culcare, iar în restul
timpului i se va face toaleta lo-
calã ori de câte ori este nevoie.

Pentru copiii aflaþi în tabere se
vor asigura condiþii corespunzã-
toare de cazare. Alimentele tre-
buie sã respecte riguros normele
de igienã ºi sã fie proaspete. Se
va avea grijã de hidratarea cores-
punzãtoare a acestora ºi vor fi
supravegheaþi, iar locul de joacã
va fi amplasat la umbrã, în afara
orelor de caniculã având capul
protejat de pãlãriuþe. Scãldatul,
acolo unde este cazul, va fi fã-
cut sub absoluta supraveghere a
însoþitorului.

Cum limitãm
creºterea
temperaturii
în locuinþe

Iatã ºi câteva sfaturi concrete
pentru a þine sub control tempe-
ratura din locuinþe. Închideþi fe-
restrele expuse la soare, trageþi
jaluzelele ºi/sau draperiile. Þineti
ferestrele închise pe toatã perioa-
da cât temperatura exterioarã este
superioarã celei din locuinþã.
Deschideþi ferestrele seara târziu,
noaptea ºi dimineaþa devreme,
provocând curenþi de aer, pe pe-
rioada cât temperatura exterioa-
rã este inferioarã celei din locuin-
þã. Stingeþi sau scãdeþi intensita-
tea luminii artificiale. Închideþi
orice aparat electro-casnic de
care nu aveþi nevoie.

Precipitaþii în Dolj,
prognozate
pentru mâine

Sub aspectul precipitaþiilor, în
Oltenia, vremea va fi cãlduroasã
în cea mai mare parte a intervalu-
lui, chiar canicularã între 26 iunie
ºi 1 iulie, când media temperatu-
rilor maxime se va situa între 34
ºi 37 de grade, iar a minimelor va
fi de 18...20 de grade. Ulterior,
temperaturile vor mai scãdea, iar
cele mai mici valori vor fi între 3
ºi 5 iulie, când media maximelor
va fi de 28...29 de grade, iar a mi-
nimelor de 14...15 grade. Proba-
bilitatea de apariþie a ploilor va fi
mai ridicatã în intervalele 27 – 29
iunie ºi 2 – 4 iulie.

La data de 30 iunie 2017, re-
zerva de apã în cultura grâului
de toamnã pe profilul de sol 0-
100 cm, se încadreazã în limite
satisfãcãtoare (AS) pânã la
apropiate de optim (ApO), pe
aproape întreg teritoriul agricol.
Conþinutul de umiditate din sol
se încadreazã în limite scãzute
(secetã pedologicã moderatã –
SM) ºi deosebit de scãzute (se-
cetã pedologicã puternicã – SP
ºi izolat extremã – SE) pe su-
prafeþe agricole extinse din Ol-
tenia ºi Dobrogea, local în sud-
vestul, sudul ºi centrul Transil-
vaniei, vestul, nordul ºi nord-
vestul Banatului, izolat în sudul
Criºanei, nord-estul Moldovei,
vestul ºi sud-vestul Munteniei.
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Certificatul de naºtere al Teatrului Na-
þional din Craiova se regãseºte în publi-
caþia „Vestitorul Românesc”, din 18 iulie
1850, care publica, sub semnãtura lui
Gheorghe Chiþu: „Ziua de 29 iunie 1850
se nota în analele Craiovei cu deschide-
rea Teatrului”. În acea zi au fost douã re-
prezentaþii, dupã cum nota acelaºi croni-
car, „douã comedii originale, Duelurile ºi
Piatra din casã, lucrate una de d. Costa-
che Caragiali ºi alta de d. V. Alecsandri”.

Fondatorii teatrului craiovean au fost
Costache Caragiali, refugiat din Bucureºti,
unde era suspect autoritãþilor pentru a fi
participat la revoluþia de la 1848, însoþit
de actorii C. Serghie ºi C. Mihãileanu. Te-
atru se mai jucase la Craiova ºi pânã
atunci, dar cei trei artiºti fac un reperto-
riu cu o trupã de actori stabilã ºi joacã
spectacole cu o anume ritmicitate la ºcoa-
la Lazaro-Oteteleºanu.

167 de ani de teatru, la Craiova167 de ani de teatru, la Craiova167 de ani de teatru, la Craiova167 de ani de teatru, la Craiova167 de ani de teatru, la Craiova
Teatrul Naþional din Craiova a sãrbãtorit, recent, 167 de ani de activita-

te în slujba culturii româneºti. Prin impresionanta sa istorie, prin continua
activitate de creaþie artisticã, probatã de numeroasele participãri la
festivaluri de renume mondial, Naþionalul craiovean este unul dintre

teatrele de elitã ale Europei. Instituþia – subordonatã direct Ministerului
Culturii – este singurul teatru din România care a fost decorat cu Ordinul
„Meritul Cultural” în rang de Comandor, „în semn de apreciere deosebitã

pentru realizãrile de excepþie ale colectivului TNC, care au fãcut din
aceastã instituþie culturalã una dintre cele mai renumite scene ale Româ-
niei”. Teatrul funcþioneazã în actualul sediu (strada „Al. I. Cuza” nr. 11)
din anul 1973, iar din 2005 poartã numele dramaturgului Marin Sorescu.

Membru al Convenþiei Teatrale Euro-
pene (CTE) din anul 1995, Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova este pri-
mul dintr-o þarã din Europa Centralã ºi
de Rãsãrit care intrã în componenþa aces-
tei asociaþii internaþionale de breaslã, im-
punându-se prin spectacolele sale în elita
miºcãrii teatrale româneºti ºi europene.
Este demn de menþionat cã la Bruxelles
teatrul craiovean era invitat, în 1996, sã-
ºi prezinte spectacolele în ciclul „Mari
Teatre ale Europei”. În mai 1997 faimoasa
revistã britanicã „The Stage” scria despre
TNC: „Te întrebi uneori dacã aceastã com-
panie nu este cea mai bine alcãtuitã, de la
Berliner Ensemble al lui Brecht, sau poa-
te de la Royal Shakespeare Company a
lui Peter Brook”.

De atunci, cu întreruperi dictate de
meandrele istoriei, Teatrul Naþional din
Craiova a fost prezent în rândul marilor

teatre ale lumii prin valoarea de prim rang
a spectacolelor produse aici ºi aclamate
pe marile scene internaþionale. Premiile
ºi distincþiile obþinute de-a lungul tim-
pului pe toate meridianele lumii la impor-
tante festivaluri internaþionale din stau
mãrturie: Edinburgh, Avignon, Holland
Festival (Amsterdam), Wiener Festwo-
chen (Viena), Theater Der Welt (Mun-
chen), Festivalul Shakespeare de la To-
kyo, Israel Festival (Jerusalem), Festi-

valul de Teatru al Americilor (Montre-
al), Festivalul Artelor (Melbourne), Fes-
tivalul Artelor Scenice (Sao Paulo), Fes-
tivalul Convenþiei Teatrale Europene
(Stockholm), Lincoln Center Festival
(New York) sau Festivalul Teatrul Naþi-
unilor (Seul). Naþionalul craiovean s-a
ilustrat în peste 160 de prezenþe la fes-
tivaluri internaþionale în ultimii 30 de ani,
unde a obþinut peste 50 de premii.

MAGDA BRATU

Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei – Casa
Bãniei îi aºteaptã pe copii ºi tineri, începând cu 1 iulie,
în fiecare sâmbãtã, sã descopere tainele lutului ºi
ceramicii tradiþionale în cadrul atelierului coordonat de
vestitul meºter popular ªtefan Truºcã (Oboga, Vâlcea).
Acesta va fi organizat în intervalul orar 9.00-12.00, în
spaþiul interactiv al instituþiei, din strada „Matei Basa-
rab” nr. 16, ºi „va implica, pe lângã activitãþi specifice
prelucrãrii/modelãrii lutului, realizarea de animale/
obiecte casnice (farfurii, cãni, vase etc.) ºi nararea de
poveºti despre lut / simbolurile picturii pe lut / obiectele
fabuloase realizate de marii maeºtri ai acestui meºteºug
tradiþional”. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, atelierele
–  care se vor derula în lunile iulie ºi august – au regim
gratuit, la ele putând participa preºcolari, ºcolari ºi
liceeni interesaþi de tehnica lutului ºi ceramicii. Înscrieri
ºi detalii – la numãrul de telefon 0351.444.030.

MAGDA BRATU

Canicula a fost punctul culminant,
ieri, la ultima probã de susþinere a Ba-
calaureatului. Cu mic, cu mare, pã-
rinþi, bunici, prieteni, cadre didacti-
ce au înfruntat cãldura ºi ºi-au aº-
teptat protejaþii. Se pare cã nici aceste
subiecte, indiferent de materie, nu au
fost foarte dificile, fiind de nivel „me-
diu”, lucru recunoscut chair de cãtre
tineri. „Au fost subiecte foarte acce-
sibile ºi cred cã se poate obþine o notã
peste 7,00. Am ales Biologia ºi mã
aºtept sã iau undeva în jurul notei 9,50
ºi sã merg în Anglia, pentru a urma
cursurile de „Management hotelier” ,
iar la Matematicã mi s-a pãrut ceva
mai greu” -  Horia Viºan; „Mie mi s-
a pãrut uºor, astãzi, la Logicã ºi argu-
mentaþie. Sunt convinsã cã voi lua
peste 9,00 la ultima probã ºi îmi do-
resc sã merg la Relaþii economice In-
ternaþionale, la Bucureºti” – Raluca
Diaconu, „A fost uºor ºi se poate lua
o notã mare. Cred cã mã duc undeva
spre 9,50, am ales Logica ºi, parcã,
a fost mai dificil la Istorie. Vreau sã
rãmân la Craiova ºi sã merg la Fa-
cultatea de Litere” – Anda Bãzãvan.

Eliminatul nu lipseºte
Impresii culese de la candidaþi, dar

prezentãm ºi un punct oficial. Cel mai
autorizat este cel al prof.  Monica
Leontina Sunã, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj

Meºteri iscusiþi
în modelarea lutului!

S-a încheiat Bacalaureatul,
se aºteaptã, cu speranþe, rezultatele

Ieri, a fost ultima zi de susþinere a examenului
de Bacalaureat, proba scrisã, la alegerea candida-
tului. În judeþul Dolj, au fost înscriºi peste 3.800 de
tineri care ºi-au arãtat disponibilitatea de a susþine
examenul, cele mai multe ssolicitãri fiind la Biolo-
gie, pe locul al doilea fiind Geografia. De aseme-

nea, au fost consemnate ºi 257 de absenþe, 261 de
echivalãri ºi, ca pe vremuri, când reclama era
„Nicio masã fãrã peºte!”, acum este „Nicio sesiu-
ne fãrã un eliminat!”, fiind înregistrat ºi un astfel
de caz, cu numai câteva minute înainte de termina-
rea examenului.

ºi preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat: „Au fost zile foarte cãl-
duroase ºi pot sã spun cã le-am asi-
gurat atât candidaþilor , cât ºi cadrele
didactice toate condiþiile. Pentru ulti-
ma probã, am avut 3.831 de înscriºi,
cei mai mulþi – 1.469 fiind la Biologie,
pe locul al doilea fiind Geografia, cu
1.033, iar la Logicã am avut 788 de
înscriºi. La Filosofie am avut un sin-
gur candidat, iar la Economie 27.
Pentru aceastã zi, au fost echivalate
261 de dosare ºi am înregistrat 257

de absenþe ºi douã cazuri speciale, ace-
leaºi din zilele precedente. Din pãca-
te, vorbim iar de un eliminat, de la
Cãlãraºi. Chiar ne gândeam cã am
ieºit cu succes din acest punct de
vedere, dar, cu câteva minute înain-
tea terminãrii examenului, tânãrul a
fost prins cu fiþuici asupra lui ”. Ca
o concluzie, nu au fost subiecte
foarte grele, iar aºteptãrile merg un-
deva spre 60%, dacã nu mai bine, pro-
centul de promovabilitate.

CRISTI PÃTRU
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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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Pe 30 iunie au fost afiºate re-
zultatele finale ale examenului de
Evaluare Naþionalã, obþinute de
cãtre absolvenþii clasei a VIII-a,
dupã ce au fost verificate ºi con-
testaþiile candidaþilor. „Avem, în
Dolj, o creºtere a procentajului de
promovabilitate, de la 69,97% la
70, 11%. Un lucru îmbucurãtor,
din punctul meu de vedere, este
creºterea a 510 medii, dupã con-
testaþii, iar, în minus, nu avem
decât 73 de cazuri. Cea mai mare
diferenþã, în plus, a fost de un
punct, de la 6,70 la 7,70, iar în

Peste 500 de medii au crescut,
dupã contestaþii, la Evaluarea

Naþionalã, în Dolj
minus de la 6,25 la 5,60. Am rã-
mas cu 11 medii maxime, dar
avem creºteri de note la fiecare
probã, însã mai multe vã putem
spune dupã centralizarea tuturor
datelor”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã,  inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. În perioada 3 - 6 iulie,
va avea loc completarea opþiuni-
lor pentru liceu; 4 – 7 iulie – veri-
ficarea fiºelor de cãtre pãrinþi; 12
iulie repartizarea computerizatã; 13
– 17 iulie – depunerea dosarelor.

CRISTI PÃTRU
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Majoritatea europenilor
doresc o protecþie mai efi-
cientã a frontierelor externe
ale Blocului comunitar, potri-
vit unui sondaj realizat de
Fundaþia Szazadveg în cele
28 de state membre ale Uni-
unii Europene. 77% dintre cei
chestionaþi considerã cã Uni-
unea Europeanã ar trebui sã
facã o treabã mai bunã pri-
vind protejarea frontierelor
externe. Potrivit fundaþiei
ungare, aceeaºi opinie a fost
exprimatã de 80-90% dintre
cetãþenii din Germania. Întru-
cât majoritatea covârºitoare
ºi-a exprimat dorinþa de a
rãmâne în Blocul comunitar, cei mai mulþi
cred cã Bruxelles-ul a abordat greºit una
dintre cele mai grave crize cu care s-a
confruntat UE în ultimii ani, anunþã Fun-
daþia Szazadveg. Întrebaþi despre discre-
panþele dintre venituri în statele membre

OIAC confirmã:

Gazul sarin, folosit

în atacul cu arme

chimice din Siria,

din aprilie
Organizaþia pentru Interzicerea

Armelor Chimice a confirmat
folosirea gazului sarin în cazul
atacului cu arme chimie din luna
aprilie, din nordul Siriei, în urma
cãruia zeci de civili au murit, se
afirmã într-un raport. Documentul,
care a fost trimis membrilor organi-
zaþiei, nu a fost însã fãcut public.
Pe data de 4 aprilie, oraºul Khan
Sheikhoun din nordul Siriei a fost
vizat de un atac aerian în care au
fost folosite arme chimice. Acestã
acþiune a provocat un rãspuns dur
din partea SUA care au acuzat
regimul Assad de folosirea de arme
chimie. Forþele americane au
efectuat un atac cu rachete de
croazierã asupra unei baze aeriene
siriene, de unde, potrivit Washingto-
nului, ar fi fost lansat raidul aeri-
an. Dupã o anchetã care a durat
mai multe luni, experþii din cadrul
OIAC au concluzionat cã oamenii,
dintre care unii au decedat, au fost
expuºi gazului sarin sau unei
substanþe asemãnãtoare cu sarinul.
Cel mai multe state occidentale au
acuzat regimul preºedintelui sirian
Bashar al-Assad cã ar fi folosit
arme chimice în cursul atacului din
aprilie, lucru negat categoric de
oficialii de la Damasc. Marþi,
Statele Unite au anunþat cã au
depistat la baza aerianã Shayrat
activitãþi catalogate drept pregãtiri
active ale Siriei pentru un posibil
nou atac cu arme chimic, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Pentagonu-
lui, cãpitanul Jeff Davis. Casa Albã
l-a avertizat pe preºedintele sirian
Bashar al-Assad cã va fi tras la
rãspundere dacã forþele siriene vor
lansa un nou atac cu arme chimice.
Ministrul britanic al Afacerilor
Externe, Boris Johnson, a declarat
ieri cã nu existã nicio îndoialã cã
regimul Bashar al-Assad este res-
ponsabil pentru atacul cu gaz sarin
din Siria din aprilie ºi a cerut
aducerea vinovaþilor în faþa justi-
þiei. “Aceastã confirmare nu poate
fi ignoratã. Analiza proprie a Marii
Britanii indicã faptul cã regimul
Assad a desfãºurat aproape sigur
acest atac abominabil. Eu nu am
nicio îndoialã. Responsabilitatea
exactã pentru folosirea gazului
sarin va fi stabilitã prin intermediul
unui mecanism comun de investiga-
þie, care urmeazã sã fie confirmat”,
a spus Boris Johnson. ªeful diplo-
maþiei de la Londra a cerut o
abordare durã în privinþa pedepsirii
celor vinovaþi pentru atacul chimic
din Siria. “Vom menþine iniþiativa
britanicã pentru a impune sancþiuni
persoanelor responsabile ... Persoa-
nele care folosesc arme chimice
asupra unor persoane nevinovate ar
trebui trase la rãspundere. Le cer
partenerilor internaþionali sã se
uneascã în jurul nevoii de a-i
pedepsi pe cei vinovaþi de aceastã
atrocitate”, a mai declarat Johnson.

O persoanã de sex feminin în vârstã
de 21 de ani a fost arestatã pe aeropor-
tul londonez Heathrow, sub suspiciunea
cã ar fi pregãtit atacuri teroriste, con-
form poliþiei, citate de The Independent.

Ahvaz, un oraº din sud-vestul Iranului,
a anunþat joi dupã amiazã cea mai ridicatã
temperaturã care a fost înregistratã vreo-
datã în aceastã þãrã: 127,4 grade Fahren-
heit, adicã 53 de grade Celsius. Mai mult,
aceasta ar putea sã fie temperatura record
de pe Pãmânt, dacã se adeveresc mãsurã-
torile celor de la Weather Underground, care
au stabilit ºi mai multe grade în termome-
tre: 54. Posibil cea mai mare temperaturã
înregistratã în iunie, pe Pãmânt: 54 grade
C, în Ahvaz. Studiu: Pânã la sfârºitul seco-
lului, temperaturile în Orientul Mijlociu vor
deveni prea mari pentru ca omenirea sã
supravieþuiascã. Etienne Kapikian, meteo-

Majoritatea europenilor dorescMajoritatea europenilor dorescMajoritatea europenilor dorescMajoritatea europenilor dorescMajoritatea europenilor doresc
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UE, 88% dintre respondenþi au spus cã
astfel de diviziuni sunt problematice, iar
peste jumãtate au afirmat cã diferenþele
sunt extrem de mari. Doar 24% dintre
respondenþi se aºteaptã ca mediul econo-
mic din Europa sã se îmbunãtãþeascã, în

timp ce jumãtate dintre eu-
ropeni considerã cã efortu-
rile de îmbunãtãþire a eco-
nomiei nu sunt suficiente. În
privinþa terorismului, jumã-
tate dintre europeni consi-
derã cã eforturile fãcute de
UE sunt inadecvate, iar 38%
considerã cã Bruxelles-ul îºi
face treaba. Doar 36% din-
tre persoanele chestionate
considerã cã soluþia la pro-
blema migraþiei este integra-
rea mai aprofundatã. Jumã-
tate dintre respondenþi au
afirmat cã, dacã UE este in-
capabilã sã rezolve proble-
mele, atunci statele membre

ar trebui sã aibã libertatea de a interveni
separat. Sondajul efectuat de Fundaþia
Szazadveg a vizat un eºantion de câte
1.000 de oameni din fiecare dintre cele
28 de state membre ale Uniunii Europe-
ne, în perioada 10 aprilie-31 mai.

rolog la MeteoFrance, a postat joi pe Twit-
ter informaþia potrivit cãreia în Ahvaz au
fost  53.7°C (128.7 grade Fahrenheit).
Kapikian spune cã temperatura este un re-
cord absolut naþional ºi este consideratã cea
mai mare înregistratã vreodatã în iunie, în
Asia Continentalã. Site-ul Weather Under-
ground a indicat însã cã temperatura în oraº
a urcat ºi mai mult, pânã la 54 de grade
Celsius, 129,2 grade Fahrenheit, la orele lo-
cale 4:51 ºi 5 pm. Dacã informaþiile sunt
reale, 129,2 este cea mai ridicatã tempera-
turã înregistratã vreodatã pe Pãmânt, în tim-
purile moderne. Christopher Burt, meteo-
rolog ºi istoric la Weather Underground, a

analizat extremele caniculare la nivel mon-
dial ºi a descoperit cã 129,2 grade Fahren-
heit în Mitribah, Kuwait, pe 21 iulie 2016 ºi
în Valea Morþii din California, în 30 iunie
2013, a fost cea mai mare temperaturã din
timpurile moderne. Oficial, Valea Morþii a
stabilit recordul pentru cea mai ridicatã tem-
peraturã, pe 10 iulie 1913, 134 grade Fa-
hrenheit (57 Celsius). Însã Burt aduce cri-
tici dure acestei mãsurãtori, concluzionând
cã nu este posibil aºa ceva dintr-o perspec-
tivã meterologicã ºi cã observatorul meteo
a comis erori la mãsurare.  Pentru ca Ah-
vaz sã bifeze oficial cea mai ridicatã tem-
peraturã, aceasta trebuie revãzutã de World
Meteorological Organization. Totul se în-
tâmplã la doar o lunã dupã ce în mai multe
zone din Orientul Mijlociu au fost înregis-
trate recordurile lunii mai. Pe 28 mai, în
Turbat, Pakistan, au fost 128.3 grade (53.5
Celsius), cea mai mare temperaturã din þarã
ºi record la nivel mondial, pe mai, potrivit
meteorologului Jeff Masters, de la Weat-
her Underground. Toate aceste recorduri
reprezintã un semnal de alarmã vizavi de
încãlzirea globalã. Un studiu al National
Academy of Sciences din 2016 spune cã
temperaturile tot mai mari se numãrã prin-
tre evenimentele meteo care pot fi cel mai
uºor conectate cu schimbãrile climatice
globale apãrute din cauza omului.  De ase-
menea, o altã cercetare, publicatã în 2015,
a Nature Climate Change, atrage atenþia cã
pânã la sfârºitul secolului temperaturile în
Orientul Mijlociu ar putea deveni prea mari
pentru ca omenirea sã supravieþuiascã.

Posibil cea mai mare temperaturã înregistratã
în iunie pe Pãmânt: 54 grade C în Ahvaz

Femeie, arestatã pe aeroportul Heathrow din
Londra, suspectatã cã ar fi pregãtit un atac terorist

Femeia, ce locuia în nordul capitalei, a
fost arestatã dupã ce a coborât dintr-o
aeronavã ce a aterizat din Istanbul, Tur-
cia. Aceasta este deþinutã în sediul unei
secþii de poliþie din sudul Londrei. În luna

mai, poliþia londonezã a arestat un bãr-
bat din acelaºi aeroport, fiind suspectat
de asemenea de infracþiuni teroriste. El
decolase tot dintr-un zbor ce aterizase din
oraºul turc, Istanbul.
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Anunþul tãu!
Aeroclubul României cu sediul

în Bucureºti, sector 1, B-dul Las-
cãr Catargiu, nr. 54, organizeazã
licitaþie publicã deschisã pentru în-
chirierea urmãtoarelor spaþii în in-
cinta Secþiei de Reparaþii ºi Întreþi-
nere de Bazã Craiova-Aeroclubul
României, este situat pe Calea
Bucureºti, Nr. 433, Jud. Dolj. -Te-
ren incintã având amplasatã o plat-
formã betonatã de 2662 mp,– des-
tinaþie –Teren pentru activitãþi
sportive. Data limitã pentru depu-
nerea ofertelor este de10.07.2017,
ora 10,00 la sediul AR. Data de des-
chidere a ofertelor este 10.07.2017,
ora 11,00. -Teren în suprafaþa de
3300 mp – destinaþie –Teren pen-
tru expunere utilaje. Data limitã
pentru depunerea ofertelor este
de10.07.2017, ora 10,00 la sediul
AR. Data de deschidere a oferte-
lor este 10.07.2017, ora 12,00. -
Spaþiu în suprafaþã de 219 mpîn
anexele hangarului (clãdire C3),–
destinaþie - Spaþiu birouri. Data li-
mitã pentru depunerea ofertelor
este de 10.07.2017, ora 10,00 la
sediul AR. Data de deschidere a
ofertelor este 10.07.2017, ora
13,00. Spaþiile se vor inchiria  pen-
tru o perioada de 5 ani. Caietele de
sarcini se pot ridica de la sediul
AR.  Tel/fax. 021. 312.36.19

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea a patru posturi de conducãtor
autospecialã, pe o perioadã deter-
minatã, în cadrul Secþiei Coloana
Auto. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul societãþii, la Comparti-
mentul Resurse Umane, pânã la
data de 10.07.2017, ora 12.00. Infor-
maþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie metali-
cã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon:
0764/683.122.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament
4 camere zona 1
Mai, Târg Pelen-
dava, 2 bãi, 2 bal-
coane, îmbunãtã-
þit parþial. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie
ºi toate utilitãþile, te-
ren 1023 mp. Tele-
fon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi,
izolatã termic, încãl-
zire centralã, 570
mp sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada prin-
cipalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Preaj-
ba. Telefon: 0755/
300.762.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
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Primãria Oraºului  Bechet, judeþul Dolj, str. A .I .Cuza, Nr.100,
cod fiscal 4941390, telefon: 0251/ 336.826, scoate la licitaþie în ve-
derea concesionãrii suprafaþa de 1300 mp, teren extravilan, situat
în T.132, P. 1757, aparþinând proprietãþii private a Oraºului Be-
chet, în data de 31.07.2017, ora 10.00.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Oraºului
Bechet, costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi poate fi achitat cu
numerar la casieria primãriei.

Ofertele vor fi depuse pânã la data de 28.07.2017 ora 16.00 la
sediul Primãriei Oraºului Bechet, str. A .I . Cuza, Nr.100, judeþul
Dolj.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
31.07.2017 ora 10.00 la sediul Primãriei Oraºului Bechet, str. A .I .
Cuza, Nr.100, judeþul Dolj.

Ofertele se redacteazã în limba românã ºi se transmit în douã
plicuri sigilate, unul exterior ºi unul interior, care se înregistrazã,
în ordinea primirii lor.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care
este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conþinã.

a) O fisã cu informaþii privind ofertantul  ºi o declaraþie de parti-
cipare, semnatã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modificãri;

b) Acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatea ofertanþilor;
c) Acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini:
Pe plicul interior, care conþine oferta propriu- zisã, se înscriu

numele sau denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau se-
diul social al acestuia, dupã caz.

ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
31.07.2017 ora 10.00, la sediul Primãriei Oraºului Bechet, str. A. I.
Cuza, Nr. 100, judeþul Dolj.

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

Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort
ºi Casa noastrã. Te-
lefon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la as-
falt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând AUTOTU-
RISM EPOCÃ
I.M.S. M 461, an
fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Tele-
fon: 0722/555.880
dupã ora 15.00;
0736/728.876 ora
7.00-23.00.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon. 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând frigider ZIL
puþin folosit, maºinã
de spãlat Alba Lux
cu încãlzire apã,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon:
0351/464.563.
Vând TV Color
Orion ieftin ºi ur-
gent. Telefon: 0758/
454.216.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.

Lãmâi, dafin aro-
mat pretabil resta-
urantelor, televi-
zor color. Telefon:
0351/422.179.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, apa-
rat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând convenabil un
automatizor APOL-
LO 3WF - 2,6 nou -
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabi-
lã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

 Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epila-
re definitivã 800 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în
2 canate, toc aerisi-
re baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor ca-
fea – 80 lei,cadru bi-
cicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202;
0732/128.320.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
800 bine întreþinut
– 100 lei, televizor
color cu telecoman-
dã. Telefon: 0770/
303.445.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

DECESE
Familia anunþã cu
durere decesul
celei care a fost
prof. PETRICÃ
STELA. Înmor-
mântarea va avea
loc sâmbãtã, 1 iu-
lie 2017, ora 12.00
în localitatea
Zãnoaga, judeþul
Dolj. Dumnezeu
sã o odihneascã!
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Craiova a stabilit ºi cel de al treilea amical
din stagiul de pregãtire din Tirol, Austria.
Astfel, alb-albaºtrii îi vor înfrunta pe ruºii
de la FC Ufa. Partida se va disputa astãzi,
începând cu ora 19.00. Al treilea amical din
stagiul centralizat va avea loc în localitatea
Volders. Pe 23 decembrie 2010, FC Ufa a
fost formatã prin fuziunea echipelor FC Bas-
hinformsvyaz ºi Dinamo Ufa, fiind accep-
tatã în sistemul Ligii Profesioniste de Fotbal
din Rusia în cel de al treilea eºalon de unde a
reuºit sã promoveze în prima ligã. În sezo-
nul competiþional 2016 – 2017, echipa an-
trenatã de Sergey Semak s-a clasat pe locul

* Locul 20 în Premier League, la sfârºi-
tul sezonului trecut, Sunderland are un nou
antrenor: Simon Grayson. Acesta a semnat
un contract pe trei ani, având ca obiectiv
readucerea echipei în elitã. * Antonio Con-
te, antrenorul campioanei Angliei, formaþia
Chelsea, a antamat o discuþie pentru pre-
lungirea contractului, deºi acesta se întinde
pânã în 2019, susþine Telegraph. Coach-ul
lui Chelsea ar dori prerogative lãrgite în po-
litica sportivã a clubului ºi va discuta, cât

de curând, cu Roman Abramovici. * Potri-
vit London Evening Standard, Chelsea l-ar
dori, în efectivul sãu, pe fundaºul lui AS
Roma, Kostas Manolas (26 de ani) care a
refuzat ofertele venite de la Zenith Sankt
Petersburg ºi Inter Milano. * Chilianul Ale-
xis Sanchez, aflat la Cupa Confederaþiilor,
cu echipa reprezentativã a þãrii sale, a spus
cã ºtie unde va evolua în sezonul viitor. Doar
atât. * Daily Express susþine cã Alvaro
Morata ar fi ajuns la o înþelegere cu Man-

chester United, în privinþa termenilor con-
tractului. Transferul sãu se duce undeva la
70 de milioane de euro. * Gazzetta dello
Sport susþine cã Mino Raiola, agentul lui
Gianluigi Donnarumma, se va întâlni luni cu
conducerea lui AC Milan, pentru o discuþie
decisivã în privinþa viitorului portarului ita-
lian, care a refuzat o prelungire a contractu-
lui cu clubul lombard. Donnarumma (18 ani)
este dorit de PSG, deºi „n-a rupt gura târ-
gului” la EURO Under21. * Real Madrid

doreºte sã înroleze una din revelaþiile Un-
der21, mijlocaºul Dani Ceballos, de la Be-
tis Sevilla. Pe care îl doreºte însã ºi FC
Barcelona. Ceballos (20 de ani) are o clau-
zã eliberatorie 15 milioane de euro. * Li-
verpool, dupã ce l-a achiziþionat pe Moha-
med Salah, pentru 40 de milioane de euro,
doreºte sã-l aducã ºi pe Naby Keita (22 de
ani) de la RB Leipzig, calificatã în viitoarea
ediþie a Ligii Campionilor, fãcând o ofertã
de 70 milioane de euro.

Pase scurte, pase lungiPase scurte, pase lungiPase scurte, pase lungiPase scurte, pase lungiPase scurte, pase lungi

Raportul ex-procurorului Michael Garcia:
Mult zgomot pentru puþin!

FIFA a publicat marþi, 27 iunie
a.c., în integralitatea sa, raportul
ex-procurorului american Michael
Garcia, privind atribuirea contro-
versatã a organizãrii Cupei Mon-
diale – ediþiile 2018 ºi 2022 – Ru-
siei ºi respectiv Qatarului. Publi-
carea fusese prefaþatã de ceea ce
ajunsese în coloanele cotidianului
german Bild, care punând mâna pe
document, divulgase extrase con-
sistente. Timp de trei ani FIFA re-
fuzase sã publice raportul de 430
de pagini, în pofida unui vot favo-
rabil în Comitetul sãu Executiv, în
decembrie 2014. Oficial, s-a vor-
bit de germanul Hans Joachim
Eckert, preºedintele Camerei de
judecatã al Comitetului de Eticã al
FIFA, al cãrui mandat nu a mai fost
reînoit, în luna mai a.c. Acesta s-
ar fi opus publicãrii din cauza „pro-
cedurilor etice” deschise contra
conducãtorilor fotbalului mondial.

În noiembrie 2014 Eckert, referin-
du-se la concluziile raportului Gar-
cia, afirma cã dacã se poate vorbi
de o conduitã inadecvatã, ce ar fi
acompaniat procesul de atribuire a
Mondialului 2022 Qatarului, nu se
poate discuta de fapte de corupþie,
ºi nici pune în discuþie votul atri-
buit la 2 decembrie 2010. Aceastã
poziþie a antrenat demisia ex-pro-
curorului Michael Garcia, nu îna-
inte de a denunþa o prezentare ero-
natã a muncii lui. În capitolul con-
sacrat Mondialului 2018, ancheta-
torul american exonereazã de ori-
ce vinovãþie partea rusã. Acelaºi
Michael Garcia îl scoate din dis-
cuþie pe Michel Platini, preºedin-
tele UEFA (2007-2015) al cãrui
mandat a fost suspendat: partici-
parea acestuia la dejunul organizat
la Elysee la 23 noiembrie 2010, cu
actualul emir al Qatarului ºi Nico-
las Sarkozy a alimentat bãnuielile

de coliziune. Dar atât. Anchetato-
rul nu a gãsit vreo probã legatã de
Michel Platini în favoarea Qataru-
lui. Cu toate acestea raportul evi-
denþiazã o platã cu titlu, pentru in-
fluenþarea membrilor Comitetului
Executiv al FIFA: în concluzie an-
chetatorul regretã lipsa de trans-
parenþã ºi eºecul regulilor anticoli-
ziune în cursul procesului de du-
blã atribuire a organizãrii Campio-
natului Mondial de fotbal. În
schimb, Garcia a elogiat pe cel
care a prezidat FIFA (1998-2015),
Sepp Blatter, pentru reformele ini-
þiate. El afirmã cã elveþianul sus-
pendat pentru ºase ani din orice
activitate legatã de fotbal, pentru
un vãrsãmânt efectiv, în favoarea
lui Michel Platini, în 2011, n-ar fi
avut cunoºtiinþã de virarea a douã
milioane de lire sterline (2,3 mili-
oane euro) efectuatã în 2011, în
favoarea fiului de 10 ani al brazi-

lianului Ricardo Teixeira, pe atunci
membru al Comitetului Executiv
al FIFA, din partea spaniolului
Sandro Rosell, ex-preºedintele FC
Barcelona, în prezent la închisoa-
re pentru fraudã, care era consul-
tant pentru Comitetul de candida-
turã din partea Qatarului. Ex-pro-
curorul american a menþionat uti-
lizarea de resurse ale Academiei
Aspira, un vast complex sportiv
din Doha. FIFA sperã într-o îm-

bunãtãþire cât mai grabnicã a ima-
ginii sale, dupã ce 13 din cei 22
de membri ai Comitetului Execu-
tiv care au luat parte la scrutinul
atribuirii în 2010 au fost inculpaþi
de justiþie, suspendaþi sau averti-
zaþi de Federaþie din cauza Qatar-
gate. Pe scurt, raportul Garcia nu
oferã nicio probã convingãtoare,
ºi nu este altceva decât mult zgo-
mot pentru puþin.

RADU ILICEANU

Craiova joacã al treilea amicalCraiova joacã al treilea amicalCraiova joacã al treilea amicalCraiova joacã al treilea amicalCraiova joacã al treilea amical
din Austria cu FC Ufadin Austria cu FC Ufadin Austria cu FC Ufadin Austria cu FC Ufadin Austria cu FC Ufa

Jucãtorii români ºi-au aflat adversarii,Jucãtorii români ºi-au aflat adversarii,Jucãtorii români ºi-au aflat adversarii,Jucãtorii români ºi-au aflat adversarii,Jucãtorii români ºi-au aflat adversarii,
în primul tur la Wimbledonîn primul tur la Wimbledonîn primul tur la Wimbledonîn primul tur la Wimbledonîn primul tur la Wimbledon

Simona Halep va în-
tâlni o jucãtoare venitã
din calificãri în primul tur
de la Wimbledon, iar So-
rana Cîrstea va avea cea
mai dificilã adversarã din-
tre românce la debut: o
va înfrunta pe Kiki Ber-
tens (24 WTA). Monica
Niculescu va juca împo-
triva Magdalenei Rybari-
kova (85 WTA), în timp
ce  Irina Begu o va în-
tâlni pe Naomi Broady (108 WTA). Marius
Copil, singurul reprezentant român de pe
tabloul masculin de simplu, va juca în pri-
mul tur contra unui jucãtor din calificãri,
iar în runda a doua l-ar putea avea ca ad-
versar pe Roberto Bautista Agut (19 ATP).

Simona Halep va intra în competiþie luni.
În “optimi”, Halep ar putea sã o întâlneas-
cã pe Elena Vesnina, iar în sferturile de fi-
nalã ar putea juca împotriva Johannei Kon-
ta. Simona este pe aceeaºi jumãtate de ta-
blou cu Petra Kvitova ºi Jelena Ostapenko.

Simona Halep este favorita a doua a
celui de-al treilea turneu de Mare ªlem al
anului, dupã nemþoaica Angelique Kerber.
Românca luptã pentru poziþia de lider
mondial cu Kerber ºi Pliskova (3 WTA),
însã cehoaica are ºansele cele mai mari

de a ajunge pe primul loc. Pliskova a fost
eliminatã în turul al doilea anul trecut ºi
are foarte puþine puncte de apãrat spre
deosebire de Halep, eliminatã în sferturi
ºi de Kerber, care a jucat finala. Halep e
încrezãtoare înainte de debutul la Wim-
bledon ºi abia aºteaptã sã evoluze pe iar-
ba londonezã. Anul trecut, Simona s-a
oprit în sferturi la al treilea turneul de
Grand Slam al anului. Jucãtoarea noastrã
a fost învinsã de actualul numã 1 mon-
dial, nemþoaica Angelique Kerber. “Simt
cã am avut un început bun pe iarbã. Am
fost sutã la sutã cu toate, emoþii, senti-
mente ºi joc. Eu mã simt pregãtitã, dar
vom vedea.Mi-am programat deja antre-
namentul la Wimbledon, deci sunt ca pe
jar”, a mai declarat Simona Halep.

ºapte în prima ligã ruseascã, cu 43 de puncte
acumulate. Suporterii ªtiinþei au ocazia sã
vadã în format live-streaming aceastã parti-
dã, pe website-ul Laola1, accesând urmãto-
rul link: https://www.laola1.tv/en-int/lives-
tream/cs-universitatea-craiova-fk-ufa-len.
În atenþia fanilor: transmisiunea tip LIVE-
VIDEO funcþioneazã doar utilizând brow-
serele de pe laptop ºi desktop, nu ºi cele de
pe smartphone, smart tv sau tablete.

În amicalul cu ruºii de la FC Ufa ar pu-
tea sã debuteze ºi atacantul Mihai Roman,
care va semna un contract pe trei ani cu
Craiova. Jucãtorul care a împlinit 25 de ani

mai avea contract un an
cu olandezii de la NEC
Nijmegen, echipã ce a re-
trogradat la finalul sezo-
nului în liga a doua. Suma
de transfer este cifratã în
jurul a 125.000 de euro,
plus 20% dintr-un even-
tual transfer, dar si alte
bonusuri. Roman a mai
jucat la FC Universitatea
Craiova, Petrolul, Univer-
sitatea Cluj, Nãvodari ºi
Pandurii. Anul trecut,
Roman a fost împrumu-
tat în Israel, la Hapoel
Petach Tikva.
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