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Un cod roºu – la DoljUn cod roºu – la DoljUn cod roºu – la DoljUn cod roºu – la DoljUn cod roºu – la Dolj
– „puþin” forþat!– „puþin” forþat!– „puþin” forþat!– „puþin” forþat!– „puþin” forþat!

Doljul s-a aflat sâmbãtã – pe
toatã întinderea sa – sub averti-
zarea de cod roºu, din cauza cani-
culei ºi a disconfortului termic
accentuat. S-a spus cã a fost, pen-
tru prima datã, când o astfel de
avertizare a vizat un teritoriu atât
de întins, în Muntenia ºi Oltenia.
Codul roºu se instituie atunci,
când în intervalul orar 11.00-17.00,
se estimeazã temperaturi de pes-
te 40 de grade Celsius. Or cea mai
ridicatã temperaturã din Oltenia,
în actualul val de cãldurã, s-a în-
registrat la 29 iunie a.c., la Cala-
fat (39,9 grade Celsius), la Craio-
va atingându-se doar 38,8 grade
Celsius, un prag care surclaseazã
vechea maximã absolutã, din 26
iunie 2007 (38,6 grade Celsius).

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Suntem egali în drepturi, Po-
pescule, numai cã drepturile nu
sunt egale.

Locurile de joacãLocurile de joacãLocurile de joacãLocurile de joacãLocurile de joacã
din Craiova,din Craiova,din Craiova,din Craiova,din Craiova,
supravegheatesupravegheatesupravegheatesupravegheatesupravegheate
de Poliþiade Poliþiade Poliþiade Poliþiade Poliþia
Loca lãLoca lãLoca lãLoca lãLoca lã

Poliþiºtii locali vor fi, pe
toatã perioada acestei verii,
cu ochii pe locuri de joacã
din toate cartierele Craiovei.
Patrulele Poliþiei Locale îi
vizeazã pe unii dintre craio-
veni care nu respectã regu-
lile de folosire a obiectelor
de joacã ºi le utilizeazã, deºi
acestea sunt destinate doar
copiilor. În plus, lasã coji de
seminþe ºi þigãri pe tartanul
pe care se joacã, în mod nor-
mal, micuþii.
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Echipajele de intervenþie din cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj au avut un sfârºit de
sãptãmânã „de foc”. Asta pentru cã, doar în cursul zilei de sâmbã-
tã, pompierii au intervenit pentru stingerea a 10 incendii care au
afectat sute de hectare de vegetaþie uscatã, miriºte, dar s-au ex-
tins ºi la culturi de pãioase ale oamenilor din Cetate, Bãileºti,
Podari ºi alte localitãþi din judeþ, provocând, astfel, pagube.
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Punctul de pensie creºte
la 1.000 lei

Punctul de pensie a crescut, în-
cepând de sâmbãtã, de la 917 lei la
1000 de lei. “Evident cã se plãtesc
din luna aceasta. A fost aprobatã
de la începutului anului aceastã
majorare, înaintea aprobãrii buge-
tului de stat au fost prinºi banii pen-
tru majorarea punctului de pensie.
Vor primi banii în luna august,
când primesc pensia pentru luna
iulie”, a declarat Lia Olguþa Vasi-
lescu la România Tv, vineri seara.
Ministrul Muncii a precizat cã pen-
sia socialã minimã a crescut din
martie de la 400 lei, la 520 lei, ur-
mând ca de la 1 ianuarie 2018 sã
ajungã la 620 lei.

Vremea va fi în general
instabilã ºi se va rãci

Vremea va fi în general instabilã
ºi se va rãci semnificativ, în special
în regiunile sudice, estice ºi centra-
le, unde valorile termice diurne vor
fi mai scãzute decât în mod normal
la aceastã datã, informeazã ANM.
Astãzi, în jumãtatea de sud-est a þã-
rii ºi în toatã zona montanã vor fi
înnorãri accentuate, averse care vor
avea ºi caracter torenþial, descãrcãri
electrice ºi grindinã. Cantitãþile de
apã vor depãºi 25...35 l/mp ºi pe arii
restrânse, în Oltenia ºi Muntenia,
50...70 l/mp. În restul teritoriului,
înnorãrile vor fi temporare, ploile se
vor semnala pe spaþii mai mici ºi vor
fi în general slabe cantitativ. Vân-
tul va sufla slab ºi moderat, tempo-
rar cu intensificãri în regiunile ves-
tice, sud-estice, la munte ºi local în
restul teritoriului. Temperaturile
maxime se vor încadra, în general,
între 18 ºi 28 de grade, iar cele mini-
me între 10 ºi 19 grade.

Mâine, vremea se va ameliora
sub aspectul ploilor, iar valorile ter-
mice diurne vor marca o creºtere
uºoarã în cea mai mare parte a þã-
rii. Cerul va fi variabil, cu înnorãri
temporare pe parcursul zilei în su-
dul, în sud-estul þãrii ºi în zonele de
munte unde, pe arii restrânse, va mai
ploua, în general slab cantitativ.
Vântul va sufla slab ºi moderat, cu
unele intensificãri în prima parte a
intervalului în Moldova, Dobrogea,
estul Munteniei ºi la munte. Tempe-
raturile maxime se vor încadra în-
tre 21 ºi 30 de grade, iar cele mini-
me între 5 grade în depresiunile
Carpaþilor Orientali ºi 19 grade în
nordul litoralului.
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Parlamentul României a intrat, de
vineri, în vacanþa de varã, pânã la
sfârºitul lunii august. Comisia parla-
mentarã de anchetã pentru alegerile
prezidenþiale din 2009 va lucra pe
toatã durata verii, decizia fiind luatã
de senatori ºi deputaþi în ultima sãp-
tãmânã de lucru.

Plenul reunit al Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului a votat, în ultima sãp-
tãmânã de lucru, solicitarea Comisiei
speciale de anchetã a Senatului ºi
Camerei Deputaþilor pentru alegerile
din 2009, care prevede ca ºedinþele
comisiei sã fie convocate ºi pe pe-
rioada vacanþei parlamentare, între 1
iulie ºi 1 septembrie.

Astfel, pe toatã durata verii, parlamentarii co-
misiei vor invita persoane la audieri. Între aces-
tea s-ar putea numãra ºi ºefa DNA Laura Co-
druþa Kovesi sau fostul adjunct SRI Florian
Coldea, în condiþiile în care Curtea Constituþio-
nalã a României a respins contestaþia fãcutã de
82 de deputaþi PNL ºi USR privind modificarea
Regulamentului Camerei Deputaþilor ºi a stabi-
lit cã ºefii de instituþii publice, cum ar fi preºe-

Pensionarii cu venituri din pen-
sii ºi indemnizaþie socialã de pânã
la 900 de lei/lunã vor beneficia, de
la 1 iulie, de compensarea medica-
mentelor în proporþie de 90%, in-
diferent dacã realizeazã sau nu alte
venituri, potrivit unei Hotãrâri ad-
optatã vineri de Guvern. Pânã în
prezent, beneficiau de compensa-
re pensionarii cu venituri numai din
pensii de pânã la 700 de lei.

„De asemenea, a fost simplifi-
catã procedura de declarare a veni-
turilor, nemaifiind necesarã decla-
raþia pe proprie rãspundere a pensi-
onarilor. În prezent, pentru a bene-
ficia de aceastã compensare, pen-
sionarii cu venituri numai din pensii
trebuie sã prezinte medicului de fa-
milie talonul de pensie din care re-

Preºedintele Klaus Iohannis a
convocat, mâine, Consiliului Su-
prem de Apãrare a Þãrii, pe ordi-
nea de zi a ºedinþei aflându-se Pla-
nul de înzestrare a Armatei Româ-
ne ºi raportul activitãþii SRI pe anul
2016, anunþã sâmbãtã Administra-
þia Prezidenþialã. „Marþi, 4 iulie a.c.,
începând cu ora 11.00, la Palatul
Cotroceni, va avea loc ºedinþa Con-
siliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
condusã de cãtre Preºedintele Ro-
mâniei, domnul Klaus Iohannis”,
precizeazã, într-un comunicat de
presã, Administraþia Prezidenþialã.

Pe ordinea de zi a ºedinþei se aflã
Planul de înzestrare a Armatei Ro-
mâniei 2017-2026. Discuþia va
avea loc în contextul în care pen-
tru anul 2017, România a alocat 2%
din PIB pentru domeniul apãrãrii.
De asemenea, se va discuta ºi de-
spre Carta albã a apãrãrii, aproba-
tã în prima ºedinþã a executivului
condus de Mihai Tudose, ce a avut

Instituþiile publice vor acorda
angajaþilor vouchere de vacanþã, în
perioada 1 iulie 2017 – 30 noiem-
brie 2018, în valoare de 1450 de
lei/salariat, în limita sumelor pre-
vãzute în buget alocate cu aceastã
destinaþie, conform OUG publica-
tã pe 30 iunie în Monitorul Oficial.

De la 1 decembrie 2018 institu-
þiile publice vor acorda angajaþilor
vouchere de vacanþã a cãror va-
loare este echivalentul unui salariu
de bazã minim brut pe þarã, garan-
tat în platã, se aratã în OUG. Vou-
cherele nu pot fi folosite decât la
hotelurile ºi pensiunile din þarã,
numai de cãtre titularul acestora,
fiind consideratã contravenþie,
sancþionatã cu amendã, accepta-
rea acestor tichete de vacanþã de
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dintele ÎCCJ, al CSM sau procurorul general,
trebuie sã se prezinte la comisii.

Dosarul privind alegerile prezidenþiale din anul
2009 a fost închis de procurorii de la Parchetul
General, stabilindu-se cã “nu s-a decelat niciun
element/indiciu de naturã sã conducã la presu-
punerea cã s-ar fi încercat acte/acþiuni” pena-
le, anunþã instituþia.

Una dintre prioritãþile pe care Parlamentul le
va avea la începutul sesiunii parlamentare din

toamnã este pachetul de legi din justi-
þie. Ministrul Justiþiei Tudorel Toader
a anunþat cã pachetul este finalizat,
urmând sã fie prezentat Guvernului.
Dupã aprobare, proiectul va fi trimis
Parlamentului.

Pe perioada verii, Executivul va fi
însã în mãsurã sã legifereze, dupã ce
tot în ultima sãptãmânã din sesiunea
parlamentarã, aleºii au votat un proiect
de lege prin care Guvernul este abilitat
sã emitã, în perioada vacanþei parlamen-
tare, ordonanþe în domenii care nu fac
obiectul legilor organice, fiind adoptate
ºi o serie de amendamente.

Proiectul prevede cã Guvernul este
abilitat sã emitã ordonanþe simple pentru domenii-
le finanþelor publice ºi economiei, dezvoltare re-
gionalã, administraþie publicã ºi fonduri europe-
ne, sãnãtate, cercetare, afaceri interne, turism,
transporturi, agriculturã ºi dezvoltare ruralã, ad-
ministrarea patrimoniului de stat, dar ºi proroga-
rea sau modificarea unor termene prevãzute în
acte normative cu putere de lege. Deputaþii au sta-
bilit, adoptând un amendament, cã Guvernul poa-
te emite ordonanþe în domenii ce þin de MApN.

Planul de înzestrare a Armatei Române
va fi discutat marþi în ºedinþa CSAT

loc vineri, la Palatul Victoria. CSAT
va discuta în ºedinþa de marþi ºi
despre activitatea Serviciului Ro-
mân de Informaþii în anul 2016.

Pe ordinea de zi se mai aflã im-
plementarea Strategiei Globale a UE
(dimensiunea securitate ºi apãrare),
forþele armate ale României care pot
fi puse la dispoziþie pentru partici-
parea la misiuni ºi operaþii în afara
teritoriului statului român, în anul
2018, regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Centrului de Coordo-
nare Operativã Antiteroristã ºi evo-
luþiile recente ale fenomenului mi-
graþiei ºi principalele mãsuri imple-
mentate la nivel naþional.

ªedinþa CSAT de marþi este pri-
ma dupã instalarea guvernului con-
dus de Mihai Tudose. Astfel, noii
membri din componenþa CSAT
sunt ministrul Apãrãrii Adrian Þu-
þuianu, ministrul Economiei Mihai
Fifor ºi ministrul Finanþelor Publi-
ce Ionuþ Miºa.

Mai mulþi pensionari pot beneficia de medicamente
compensate în proporþie de 90% de la 1 iulie

zulta cuantumul pensiei, precum ºi
o declaraþie pe propria rãspundere
cu privire la faptul cã nu realizeazã
alte venituri”, transmite Guvernul
într-un comunicat de presã.

Fondurile necesare pentru
aceastã mãsurã vor fi asigurate, în
proporþie de 50%, din bugetul Fon-
dului Naþional Unic de Asigurãri de
Sãnãtate ºi, respectiv de 40%, din
venituri proprii ale Ministerului
Sãnãtãþii. În prezent, existã un nu-
mãr de 1,8 milioane de persoane
cu venituri numai din pensii. În
cadrul programului social privind
compensarea cu 90% a medica-
mentelor pentru pensionari, înce-
pând cu data de 1 iulie 2017, nu-
mãrul de beneficiari va fi de apro-
ximativ 2,8 milioane de persoane.

Bugetarii primesc de la 1 iulie vouchere de vacanþã, în limita sumelor prinse în buget
la alte persoane decât titularul. Tot
contravenþie este consideratã ºi
comercializarea voucherelor, fap-
ta de a da rest în bani la voucherul
de vacanþã, diminuarea valorii no-
minale a acestora ºi vânzarea de
cãtre agenþiile de turism la un preþ
mai mare a aceluiaºi pachet de ser-
vicii achiziþionat cu vouchere de
vacanþã, faþã cel achitat cu alte
mijloace de platã.

Acordate doar de instituþiile
care le-au prins în buget

Bugetarii vor primi voucherele
de vacanþã dacã instituþiile la care
lucreazã au prevãzut suma aferen-
tã în buget, a declarat, joi, Mircea
Titus Dobre, ministru al Turismu-
lui. „Este în avizare externã. A tre-

cut de avizarea de la Ministerul
Muncii ºi se aflã la Ministerul Fi-
nanþelor. Sãptãmâna viitoare voi
discuta cu ministrul de Finanþe ca
sã accelerãm ºi introducerea aces-
tora. Ele intrã în vigoare de la 1
iulie fãrã doar ºi poate pentru cã
prorogarea termenului se terminã
pe 30.06.2017. De la 1 iulie, dacã
cineva ºi-a prevãzut în buget, la

începutul anului, vouchere de va-
canþã, le poate acorda. Are temeiul
legal. Noi dorim sã instituim o anu-
mitã obligativitate astfel încât anul
acesta sã se dea vouchere de va-
canþã. La rectificare bugetarã, cine
poate sã-ºi introducã vouchere de
vacanþã atunci le poate acorda. Vor
fi vouchere de vacanþã tipãrite ºi
nu bani”, a declarat Dobre.
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Demersurile sunt avansate, în
acest moment lucrându-se la do-
cumentaþia tehnicã privind lucrã-
rile de modernizare a strãzii. Pri-
marul Craiovei, Mihail Genoiu, a
precizat, într-o conferinþã de pre-
sã pe care a susþinut-o sãptãmâna
trecutã, cã lucrãrile de reabilitare
vor începe de la statuia lui domni-
torului Carol I ºi pânã la Judecãto-
rie. «Strada trebuie sã fie integratã
în zona centralã, care, dupã cum
ºtim, a fost modernizatã ºi aratã
foarte bine acum. Trebuie sã rea-
bilitãm ºi „A.I. Cuza”, drept urma
aceastã stradã va intra într-un pro-
ces de modernizare în urmãtoarea
perioadã», a anunþat edilul Craio-
vei, Mihail Genoiu.

Treceri de pietoni inteligente
Potrivit reprezentanþilor munici-

palitãþii, lucrarea de reabilitare a

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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În aceastã varã, strada „A.I. Cuza”, cea
mai centralã arterã de circulaþie a Craio-
vei, va intra în reparaþii. Dupã mult timp
în care nu s-a intervenit deloc, acolo se va
schimba covorul asfaltic, se vor amenaja

ambele trotuare ºi vor fi delimitate cores-
punzãtor locurile de parcare existente. Au-
toritãþile iau în calcul ºi modernizarea
trecerilor de pietoni care vor fi echipate
cu sisteme de semnalizare inteligente.

strãzii „A. I. Cuza” va fi demaratã
de la zero ºi va cuprinde schimba-
rea întregului covor asfaltic, mo-
dernizarea ambelor trotuare, prin
schimbarea pavimentului. De ase-
menea, autoritãþile intenþioneazã sã
înlocuiascã ºi stâlpii de iluminat ºi
sã amenajeze corespunzãtor locu-
rile de parcare se gãsesc pe aceas-
tã stradã. În cadrul lucrãrii, se vor
face ºi câteva treceri de pietoni in-
teligente, aºa cum existã în alte oraºe
mari, care, în momentul când ci-
neva a pus piciorul pe trecere, sã
se aprindã diverse surse luminoase
ca sã o facã vizibilã, au explicat
autoritãþile locale cã va fi principiul
dupã care va acþiona sistemul.

Se cautã soluþii
pentru închiderea circulaþiei

Autoritãþile aºteptã pãreri de la
locuitori legate de modul cum ar

prefera sã se desfãºoare aceste
lucrãri. „Noi vrem ca aceste lu-
crãri sã se întâmple pe perioada
vacanþei, circulaþia fiind atunci
mai redusã, ºi vom consulta po-
pulaþia legat de închiderea circu-
laþiei”, a precizat Mihail Genoiu.
Existã douã posibilitãþi: sã se în-
treprindã lucrare pe câte un sens
de mers sau sã se închidã inte-
gral circulaþia în zona centralã
pânã când se realizeazã lucrarea.
„Din punct de vedere calitativ, este
mult mai bine cu închiderea tota-
lã ºi cu aºternerea covorului de
asfalt pe toatã lãþimea strãzii. Dar
existã tehnologie ºi pentru turna-
rea pe sensuri. Noi suntem obiº-
nuiþi cu centrul sã fie ºi închis
pentru cã au existat perioade, de-
a lungul istoriei, când aceastã stra-
dã era închisã”, a menþionat pri-
marul Craiovei.

Parcãrile de pe Calea Bucureºti,
omise din proiectul european

ªi pe Calea  Bucureºti a început
repararea parcãrilor. Reprezentanþii
municipalitãþii au precizat cã aco-
lo a fost o problemã, deoarece pro-
iectul european nu a prevãzut ºi
amenajarea parcãrilor, drept pen-
tru care Primãria Craiova a trebuit
sã intervinã separat. „Aºa a fost
gândit la vremea respectivã, pro-
babil cã unele locuri de parcare
erau refãcute recent, atunci când
a fost proiectat, cu ani ºi ani în
urmã. Iar noi am þinut special sã
facem o pauzã între proiectul res-
pectiv ºi acele parcãri pentru a nu
exista suprapuneri de devize ºi su-
prafeþe. Sã existe aceastã diferen-
þã de timp între cele douã inter-
venþii ca sã poatã sã fie delimitate
exact mãsurãtorile de pe proiectul
european ºi de pe acordul-cadru”,
a declarat primarul Craiovei.

Se va lucra pe tronsoane
Primãria Craiova a recunoscut

cã toatã încurcãtura ar fi putut sã
plece de la faptul cã atât reabilita-
rea pe proiect european, cât ºi
amenajarea de parcãri, care se
face pe bani de la bugetul local,
sã fie lucrãri câºtigate ºi executa-
te de aceeaºi firmã, Delta ACM
Bucureºti. „Întâmplarea face ca
firma care a lucrat pe acel pro-
iect european sã fie aceeaºi cu fir-
ma care lucreazã ºi pe acordul-
cadru. Dar acum sunt aduse bor-
durile, am discutat ºi cu firma
Delta (n.r. – firma executantã a
lucrãrilor) ºi se va lucra pe tron-
soane pentru a nu afecta foarte
mult circulaþia”, a menþionat edi-
lul Craiovei. ªi aceastã lucrare
urmeazã sã fie încheiatã în cur-
sul acestei veri, dat fiind faptul cã
este vorba de una dintre cele mai
circulate strãzi din Craiova.

Locurile de joacã pentru copiii
din Craiova sunt folosite de unii
dintre craioveni pe post de loc de
întâlnire între prieteni. Nu ar fi toc-
mai un lucru rãu, însã, din pãcate,
persoanele care îºi petrec orele în
astfel de locuri special amenajate
nu respectã nici o regulã de folo-
sire. Îºi aduc cu ei pachete de se-
minþe, aruncând cojile direct pe
tartan, ºi doze de bere, pe care, la
fel, le abandoneazã acolo dupã ce
le consumã.

În incinta locurile de joacã se ºi
fumeazã, iar toate resturile de þi-
gãri ajung tot pe jos. Pe lângã mi-
zeria pe care o lasã în urma lor,
vizitatorii mai fac un lucru care este
total interzis. Fãrã a þine cont de
normele de folosire care sunt in-
scripþionate în incinta fiecãrui spa-
þiu destinat copiilor, aceste persoa-
ne aleg sã urce în leagãne ºi tiri-
bombe, care nu rezistã la o greu-
tate mai mare, în cele din urmã
deteriorându-le.

Poliþiºtii locali vor fi, pe toatã perioada acestei
verii, cu ochii pe locuri de joacã din toate cartie-
rele Craiovei. Patrulele Poliþiei Locale îi vizeazã
pe unii dintre craioveni care nu respectã regulile

de folosire a obiectelor de joacã ºi le utilizeazã,
deºi acestea sunt destinate doar copiilor. În plus,
lasã coji de seminþe ºi þigãri pe tartanul pe care
se joacã, în mod normal, micuþii.

„Având în vedere constatãrile
poliþiºtilor locali, sesizãrile cetãþe-
nilor efectuate atât la dispeceratul
Poliþiei Locale a Municipiului Cra-
iova, cât ºi la linia specialã Telefo-
nul Cetãþeanului (0251/984), cu
privire la faptul cã echipamentele
de joacã cu care sunt dotate locu-
rile de joacã special amenajate sunt
folosite de persoane care nu se
încadreazã în limita de vârstã ºi
greutate, precum ºi la faptul cã în
incinta acestor amplasamente se
consumã alcool, seminþe (ale cã-
ror coji sunt aruncate pe tartan),
se fumeazã ºi sunt lãsaþi în liberta-
te câini de companie, am decis sã
iniþiem mai multe acþiuni specifi-
ce, punctuale, la locurile de joacã
din cartierele craiovene, cu sco-
pul depistãrii, identificãrii ºi sanc-
þionãrii persoanelor care nu respec-
tã prevederile legale privind con-
vieþuirea socialã”, a precizat Tavi
Mateescu, directorul Poliþiei Locale
Craiova.

Peste 140 de sancþiuni,
date în acest

week-end
În perioada 29 iunie – 2 iulie,

patrule de poliþiºti locali cu atribuþii
de ordine publicã din cadrul Poliþiei
Locale a Municipiului Craiova, au
efectuat mai multe acþiuni la locu-
rile de joacã destinate copiilor. Po-
trivit conducerii, în urma acestor
acþiuni, au fost legitimate un nu-
mãr de 207 persoane, fiind aplica-
te 147 de sancþiuni contravenþio-
nale pentru încãlcarea prevederi-
lor legale în incinta locurilor de joa-
cã, în cuantum total de 33.950 lei.
În cadrul acestora, 11 sancþiuni
contravenþionale, în valoare de
2.200 lei, au fost aplicate la Legea
nr. 61/1991 republicatã, privind
sancþionarea faptelor de încãlcare
a unor norme de convieþuire so-
cialã, a ordinii ºi liniºtii publice,
pentru consum de alcool. De ase-
menea, pentru fumat la locurile de
joacã, au fost aplicate 27 de sanc-
þiuni contravenþionale, în valoare de
2.850 lei, conform Legii nr. 349/
2002, actualizatã, pentru preveni-
rea ºi combaterea efectelor consu-
mului produselor din tutun.

Cele mai multe sancþiuni, res-

pectiv 109 sancþiuni contravenþi-
onale, în valoare de 28.900 lei, au
fost aplicate în conformitate cu
Hotãrârea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Craiova nr. 319/2009,
modificatã, privind aprobarea Re-
gulamentului privind stabilirea unor
mãsuri pentru gospodãrirea muni-
cipiului Craiova, precum ºi stabili-
rea, constatarea ºi sancþionarea
faptelor ce constituie contravenþii:
pentru folosirea echipamentelor de
joacã de persoane care nu se în-
cadreazã în limitele de vârstã ºi

greutate – 43 de sancþiuni în va-
loare de 11.700 lei; pentru arunca-
rea de coji de seminþe în incinta
locurilor de joacã – 62 de sancþi-
uni în valoare de 15.600 lei; pen-
tru plimbarea ºi lãsarea liberã a
animalelor de companie la locurile
de joacã pentru copii – 4 sancþiuni
în valoare de 1.600 lei.

Dat fiind numãrul mare de sanc-
þiuni care au fost date, conduce-
rea Poliþiei Locale Craiova a preci-
zat cã astfel de acþiuni se vor de-
rula ºi în perioada urmãtoare.

Locurile de joacã din Craiova,
supravegheate de Poliþia Localã
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Ziua a început cu un incendiu
în comuna Castranova, satul Pu-
þuri, la vegetaþie uscatã ºi miriº-
te, care s-a propagat ºi la culturi
de grâu. În jurul orei 12.00, Gar-
da Intervenþie Pompieri Bechet a
acþionat pentru stingerea unui in-

Reamintim cã faptele s-au petrecut în prima zi a acestui
an, în comuna doljeanã Cetate. Potrivit procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, care au coordonat cercetã-
rile în cauzã, duminicã, 1 ianuarie a.c., în jurul orei 17.00, pe
fondul consumului de alcool, Marian Lican, 49 de ani, a avut
un conflict cu mama sa, Ioana Mogoi, de 72 de ani, ºi cu
concubinul acesteia, Gheorghe Mitu, de 67 de ani, în imobilul
celui din urmã, din satul Moreni, strada Teilor. În timpul scan-
dalului, Marian Lican l-a luat la bãtaie pe concubinul mamei
sale, lovindu-l mai întâi cu pumnii. L-a înþepat apoi pe Gheor-
ghe Mitu cu un cuþit pe care l-a luat de pe masa din încãpere.
N-a scãpat de bãtaie nici mãcar mama sa, pe care a lovit-o cu
un ciomag pe care l-a avut asupra sa.

Un vecin care îl cãutase pe Marian Lican a vãzut cã aces-
ta era agitat ºi foarte tulburat, incoerent ºi spunea cã se
duce sã se spânzure, pentru ca îl tãiase pe Gheorghe Mitu.
Vecinul a vãzut cã victima era tãiatã la gât ºi sângera, a vã-
zut-o ºi pe mama lui Marian plinã de vânãtãi ºi a vrut sã sune
la salvare. Nici femeia, nici concubinul ei nu l-au lãsat însã,
bãrbatul tãiat spunând cã o sã-i treacã pânã ziua urmãtoare.
Autorul a luat un alt cuþit de pe masã, ameninþând cã se

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean (IPJ) Dolj, ieri-dimineaþã, poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova aflaþi în executarea unei acþiuni pe linia pre-
venirii accidentelor de circulaþie produse pe fondul vitezei
excesive, l-au depistat, pe Calea Bucureºti din municipiu, în
zona Hanul Doctorului, pe Cãtãlin I., de 37 de ani, din Cra-
iova, care conducea, cãtre Metro, un autoturism BMW X5
înmatriculat în Bulgaria cu viteza de 104 km/h, deºi pe acel
sector drum viteza maximã admisã era stabilitã la 50 km/h.

Mai mult decât atât, poliþiºtii au observat ºi faptul cã bãr-
batul se afla sub influenþa bãuturilor alcoolice. Acesta a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraþie de 0,98
mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliþiºtii rutieri l-au condus
pe craiovean la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu
exactitate a alcoolemiei.

 „Pe numele craioveanului a fost întocmit dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comiterii infracþiunii de condu-
cere a unui autoturism pe drumurile publice în timp ce se
afla sub influenþa bãuturilor alcoolice, totodatã fiindu-i
reþinut ºi permisul în vederea suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule”, ne-a declarat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Bãut la volan,Bãut la volan,Bãut la volan,Bãut la volan,Bãut la volan,
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Un craiovean de 37 de ani este cercetat penal dupã
ce, ieri-dimineaþã, a fost prins bãut la volanul unui

bolid pe care îl conducea cu 104 km/h pe Calea
Bucureºti din Craiova, în zona Hanul Doctorului, deºi

limita maximã admisã în zonã era de 50 km/h.

Face puºcãrie dupã ce l-a ucis pe concubinul mamei sale
Un bãrbat de 47 de ani, din comuna doljeanã

Cetate, a fost condamnat la 6 ani ºi 11 luni de
închisoare pentru omor, dupã ce ºi-a recunoscut
faptele ºi a cerut sã beneficieze de reducerea
limitelor de pedeapsã. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi poliþiºtii doljeni au stabilit
cã bãrbatul, bãut fiind, l-a bãtut pe concubinul
mamei sale, un localnic de 67 de ani, ºi l-a tãiat la
gât cu un cuþit, provocându-i leziuni de violenþã în
urma cãrora acesta a decedat, dar a lovit-o ºi pe
mama sa, cu pumnii ºi cu o bâtã din lemn, provo-
cându-i leziuni pentru vindecarea cãrora necesitã
45-50 zile de îngrijiri medicale.

sinucide, astfel cã vecinul i l-a luat din mânã, l-a gãsit ºi pe
cel folosit sã-l înjunghie pe Mitu ºi le-a aruncat în sala de la
intrare, pentru ca Lican sã nu le gãseascã, cele douã cuþite
fiind descoperite acolo de echipa de cercetare la faþa locu-
lui. Bãrbatul le-a declarat anchetatorilor cã apoi a plecat ºi l-
a anunþat pe un nepot de-al lui Mitu cu privire la incident,
acesta spunându-i cã are invitaþi ºi cã se va duce sã vadã ce
face Mitu mai târziu.

Luni, 2 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, Ioana Mogoi
vãzând cã nu se mai trezeºte concubinul ei, l-a miºcat, ºi-a
dat seama cã e mort, a ieºit din casã ºi la poartã l-a observat
pe un alt vecin, cãruia i-a spus sã vinã repede cã fiul ei l-a
omorât pe Gheorghe Mitu. Bãrbatul a intrat în casã ºi a ob-
servat cã victima era decedatã în pat, plinã de sânge pe faþã
ºi pe piept, dar ºi pe haine, dupã care a sunat la 112, la faþa
locului sosind organele de poliþie ºi ambulanþa.

A recunoscut comiterea faptelor
Potrivit concluziilor preliminare emise la de Institutul de

Medicinã Legalã (IML) Craiova ºi ataºate la dosarul cauzei,-
 moartea numitului Mitu Gheorghe, în vârstã de 67 de ani, a
fost violentã. S-a datorat ºocului hemoragic urmarea unei
plãgi tãiate înþepate submandibulare, cu interesare vascularã
(singularã externã). Leziunile traumatice s-au putut produce
prin lovire cu ºi de corpuri dure, zgâriere ºi lovire cu corp
tãietor-înþepãtor (posibil cuþit sau similar). În ceea ce o pri-
veºte pe Ioana Mogoi, medicii legiºti au constatat cã „prezin-
tã leziuni traumatice ce pot data din 01/02.01.2017. Au putut
fi produse prin lovire cu corp dur ºi compresiune cu mâna.
Necesitã 45-50 zile de îngrijiri medicale”.

Marian Lican a fost reþinut pe 2 ianuarie a.c., a fost dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi audiat, recunoscând
comiterea faptelor, ºi a fost reþinut pentru 24 de ore în baza
ordonanþei emise de procuror. Marþi, 3 ianuarie a.c., a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru comiterea infracþiunilor de omor ºi violenþã
în familie, propunere admisã de instanþã, care a emis pe
numele sãu mandat de arestare pentru 30 de zile.

Pe 23 februarie s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Marian Lican a fost trimis în judecatã pentru omor ºi
violenþã în familie, iar pe 28 iunie a.c. a fost pronunþatã sen-
tinþa. Bãrbatul, care a recunoscut comiterea faptelor, a primit
o pedeapsã de 6 ani ºi 8 luni închisoare pentru omor ºi 9 luni
pentru violenþã în familie, cele douã fiind contopite într-una
totalã de 6 ani ºi 11 luni închisoare: „Inculpatul Lican Marian
urmeazã sã execute în final pedeapsa principalã rezultantã
de 6 ani ºi 11 luni închisoare cu executare în regim de deten-
þie”, se aratã în hotãrârea instanþei, care nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova. Între timp
însã, inculpatul rãmâne în spatele gratiilor.

Echipajele de intervenþie din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj au avut un sfâr-
ºit de sãptãmânã „de foc”. Asta pentru cã,
doar în cursul zilei de sâmbãtã, pompierii
au intervenit pentru stingerea a 10 incen-

cendiu izbucnit la vegetaþie us-
catã, care a distrus ºi gardul gos-
podãriei unui localnic din Sado-
va. O orã mai târziu, Detaºamen-
tul Pompieri Calafat a intervenit
cu o autospecialã în comuna
Cetate, satul Moreni, unde au ars

aproximativ 450 ha
miriºte.

Un puternic in-
cendiu s-a produs în
jurul orei 16.00,
când Detaºamentul
1 Pompieri Craiova în cooperare
cu Detaºamentul 2 Pompieri Cra-
iova au intervenit în comuna Po-
dari, satul Livezi. La sosirea echi-
pajelor de pompieri, incendiul
cuprinsese vegetaþie uscatã, mã-
rãciniº ºi miriºte, fiind afectate
aproximativ 260 ha vegetaþie us-
catã ºi miriºte, 10 ha culturi agri-
cole ºi aproximativ 30 ha litierã
ºi mãrãciniº, dar ºi stâlpi din
lemn, aflaþi în apropierea cãii fe-
rate. La intervenþie a fost activa-
tã Grupa operativã a I.S.U. “Ol-
tenia” Dolj. Cel mai probabil in-
cendiul a izbucnit din cauza unor

scântei mecanice (locomotivã).
Vegetaþie uscatã a luat foc ºi

în comuna Izvoare, satul Dom-
nu Tudor, la Ocolul Silvic Dãbu-
leni, unde au ars aproximativ 2
ha, dar ºi în Bãileºti, unde flãcã-
rile au mistuit aproximativ 10 ha
culturã de grâu ºi 500 mp cultu-
rã cu ovãz, aparþinând unei so-
cietãþi comerciale. „Din fericire
nu s-au înregistrat victime ºi, în
cele mai multe cazuri, incendiile
au izbucnit din cauza unor þigãri
aprinse aruncate la întâmplare,
mai puþin în cazul miriºtilor, unde
este vorba despre foc pus de cei

care vor sã-ºi cureþe terenurile,
deºi nu au voie sã facã acest lu-
cru. Am avut ºi sprijinul servi-
ciilor voluntare pentru situaþii de
urgenþã”, ne-a declarat mr. Flo-
rin Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt
al ISU Dolj.

Pompierii atrag atenþia cã ar-
derea miriºtilor nu se poate face
decât dupã obþinerea permisului de
lucru cu foc deschis de la Primã-
rie, însã, cum nimeni nu þine cont
de aceste prevederi, situaþia poa-
te deveni ºi mai gravã, pentru cã
în perioadele caniculare incendii-
le se extind cu repeziciune.

dii care au afectat sute de hectare de
vegetaþie uscatã, miriºte, dar s-au ex-
tins ºi la culturi de pãioase ale oame-
nilor din Cetate, Bãileºti, Podari ºi
alte localitãþi din judeþ, provocând,
astfel, pagube.
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MIRCEA CANÞÃR

Doljul s-a aflat sâmbãtã – pe toatã
întinderea sa – sub avertizarea de cod
roºu, din cauza caniculei ºi a discon-
fortului termic accentuat. S-a spus cã
a fost, pentru prima datã, când o ast-
fel de avertizare a vizat un teritoriu
atât de întins, în Muntenia ºi Oltenia.
Codul roºu se instituie atunci, când în
intervalul orar 11.00-17.00, se estimea-
zã temperaturi de peste 40 de grade
Celsius. Or cea mai ridicatã tempera-
turã din Oltenia, în actualul val de cãl-
durã, s-a înregistrat la 29 iunie a.c., la
Calafat (39,9 grade Celsius), la Craio-
va atingându-se doar 38,8 grade Cel-
sius, un prag care surclaseazã vechea
maximã absolutã, din 26 iunie 2007
(38,6 grade Celsius). Dacã avem în
vedere cã doar la Zimnicea staþiile
meteo au mãsurat 42 grade Celsius, o
temperaturã deplin circumscrisã insti-
tuirii codului roºu, fãrã precedent în
istoria observaþiilor, putem discuta
despre avertizarea prognozatã, consi-
derând-o „puþin forþatã”, cu destule
consecinþe, a Agenþiei Naþionale de
Meteorologie. Fireºte, înþelepciunea
popularã ne învaþã cã „paza bunã tre-

ce primejdia rea” ºi e bine sã o avem
în vedere. Numai cã atunci când se in-
stituie cod roºu, alertându-se popula-
þia, ce resimte deplin disconfortul ter-
mic, se activeazã celulele de crizã din
comitetele judeþene de coordonare a
situaþiilor de urgenþã, din cadrul au-
toritãþilor de sãnãtate publicã judeþea-
nã, luându-se mãsuri de mobilizare ma-
ximã. Repetãm: sâmbãtã nu s-a atins,
în Craiova, decât de temperatura de
38,8 grade Celsius ºi meteorologii afir-
mã cã a fost cea mai cãlduroasã zi de 1
iulie. În teritoriu, în multe zone, tem-
peraturile au fost mult mai scãzute.
Doljul este un judeþ întins, cum bine
se ºtie, cu o consistentã zonã de câm-
pie, ºi nu mai redusã zonã colinarã, cu
destulã pãdure. Întotdeauna, între
temperaturile înregistrate în zona de
Sud ºi cea de Nord (Argetoaia, Secu,
Tãlpaº) vor fi diferenþe sensibile de
temperaturã. Meteorologii nu se joacã
de regulã cu temperaturile termice în-
registrate în aer ºi la sol, fiindcã aces-
tea conteazã în viitoarele prognoze.
Sâmbãtã, personalul Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã (DSP) s-a aflat, cum se

spune, pe baricade, monitorizând buna
desfãºurare a activitãþii de asistenþã
medicalã. Unde a fost cazul. De ase-
menea, la Prefectura Dolj, ne spunea
subprefectul Cristian ªovãilã, s-a ac-
þionat în spiritul radiogramei privind
implementarea mãsurilor impuse de
valul de cãldurã, a ministrului Carmen
Dan, expediatã cu o zi înainte. Ne-am
aflat ºi ne aflãm încã într-o stare de
avertizare meteo, pentru astãzi progno-
zându-se, cu o probabilitate de peste
90%, precipitaþii ºi temperaturi în ju-
rul a 22 grade Celsius. Din totdeauna
„luna lui cuptor” în Dolj ne rezervã fe-
nomene meteo de intensitate ridicatã
ºi foarte mare, dar sâmbãtã n-au fost
întrunite condiþiile exprese de cod roºu.
ªi iatã ce s-a întâmplat. În tot sudul ju-
deþului s-a declanºat recoltatul grâului
pe mari întinderi, una dintre bogãþiile
acestui judeþ. Prin codul roºu a fost re-
stricþionatã temporar circulaþia, pentru
vehiculele cu masa mai mare de 7,5
tone, cum a informat centrul Infotra-
fic din cadrul Poliþiei Române, în vede-
rea protejãrii sectoarelor de drum as-
faltat, pe care din cauza temperaturi-

lor ridicate se produc deformaþii ma-
jore cu pierderea stabilitãþii îmbrãcã-
minþii rutiere. În câmp – potrivit flu-
xului tehnologic – buncãrele combine-
lor se descarcã în vehicule de mare ca-
pacitate, care duc recolta în silozuri.
Restricþiile în urma avertizãrii de cod
portocaliu ºi apoi roºu, emise de Ad-
ministraþia Naþionalã de Meteorologie,
pentru judeþene Teleorman, Olt, Dolj,
Mehedinþi ºi Caraº-Severin, se referã
la reþeaua de drumuri naþionale ºi au-
tostrãzi ºi excepteazã, între altele,
„transporturile de produse din exploa-
taþiile agricole”. Mai clar, restricþiile nu
se aplicã drumurilor comunale, de ho-
tar sau judeþene, prin interpretarea
prevederilor Ordonanþei de guvern nr.
73/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Discuþiile conducãtorilor auto cu agen-
þii de circulaþie n-au lipsit ºi fiecare din
pãrþi a avut, pânã la un punct... drepta-
tea sa. Când codul galben se amestecã,
fãrã nicio noimã cu codul roºu, deºi fie-
care dintre ele are propria sa semnifi-
caþie, actele normative lasã loc de in-
terpretare, probleme au oamenii.

Prin documentele de înfiinþare,
Agenþia Naþionalã Antidrog (A.-
N.A.) stabileºte concepþia ºi co-
ordoneazã, evalueazã, la nivel na-
þional ºi local, politicile în dome-
niul prevenirii ºi combaterii trafi-
cului ºi consumului ilicit de dro-
guri, precum ºi ceea ce þine de
asistenþa integratã a celor care re-
curg la substanþe halucinogene, în
instituþii cu atribuþii în domeniu.
Judeþul Dolj ºi întreaga Oltenie nu
pot face decât parte integrantã din
acest program.

„Centrul de Prevenire, Evalua-
re ºi Consiliere Antidrog (CPECA)
Dolj, împreunã cu celelalte insti-
tuþii cu responsabilitãþi în domenii
precum ordine ºi siguranþã publi-
cã, educaþie ºi sãnãtate, cu spriji-
nul societãþii civile ºi sub atenta
monitorizare a Instituþiei Prefectu-
lui Dolj, au elaborat Strategia Ju-
deþeanã Antidrog, pentru perioada
2014 – 2020 ºi planul de acþiune
aferent. Au fost stabilite obiective
specifice, care au pornit de la o
abordare coerentã ºi eficientã”, a
precizat subcomisar de poliþie Flo-
rin Nicolãiþã, coordonator CPE-
CA Dolj, structurã care face parte
din Centrul Regional de Prevenire,

Front comun în lupta
împotriva drogurilor

Consumul de droguri a devenit un fenomen,
din pãcate, iar eforturile de diminuare a aces-
tora sunt din ce în ce mai simþite, fiind ºi un
plan de aplicare în acest sens, conform cu Stra-

tegia Naþionalã Antidrog 2013 – 2020, asuma-
tã prin H.G. nr. 784/2013. Judeþul Dolj face
parte integrantã din acest proiect ºi are stabi-
lite deja programele de pus în practicã.

Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Craiova.

Reducerea cererii, principalul
obiectiv

În principal, Planul de Acþiune,
elaborat pentru Implementarea
Strategiei Judeþene Antidrog, în pe-
rioada 2017 – 2020, cuprinde di-
recþiile generale de acþiune în do-
meniul drogurilor, reflectate în pa-
tru capitole, ce reprezintã arii ma-
jore de intervenþie, fiecare dintre
acestea cu obiectivele specifice,
care vor fi transpuse în practicã
prin intermediul campaniilor ºi pro-
iectelor naþionale ºi locale. „Redu-
cerea cererii de droguri, prin con-
solidarea sistemului naþional inte-
grat de prevenire ºi asistenþã, în
concordanþã cu evidenþele ºtiinþi-
fice, este obiectivul principal. Sunt
cuprinse programe, proiecte de
prevenire ºi de implementare în
ºcoalã, familie, comunitate, pre-
cum ºi intervenþii de identificare,
atragere ºi motivare a consumato-
rilor de droguri, în vederea furni-
zãrii de servicii de asistenþã spe-
cializatã cu finalizare în integrarea
socialã a acestora. Avem foarte
mulþi parteneri în aceste demer-

suri”, a mai spus Nicolãiþã.
Acest capitol de reduce-

re a consumului are mai
multe pãrþi componente, fie-
care cu implicarea instituþii-
lor abilitate: „Prevenire în
ºcoalã” – CPECA Dolj, In-
spectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Casa Corpului Didac-
tic Dolj, Direcþia de Sãnãta-
te Publicã Dolj, Centrul Ju-
deþean de Resurse ºi Asis-
tenþã Educaþionalã Dolj, Di-
recþia Judeþeanã de Sport ºi
Tineret Dolj, Inspectoratul
de Poliþie al Judeþului Dolj,
Inspectoratul Judeþean de
Jandarmi Dolj etc.:

„Prevenire în familie”,
unde apar ca ºi colaboratori
Direcþia Publicã Comunita-
rã de Asistenþã Socialã a
Municipiului Craiova, ISJ
Dolj, Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã Dolj;
„Prevenire comunitarã” – prin con-
cursul penitenciarelor de pe raza
localitãþii, a Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, a altor ONG-uri ºi a
unor instituþii care au fost menþio-
nate anterior; „Campanii de preve-
nire a consumului de droguri” –
creºteri ale nivelului de informare
ºi conºtientizare a riscurilor care
decurg din aceste activitãþi, insti-
tuirea unui sistem eficient de co-
lectare, centralizare, analizã ºi in-
terpretare a datelor statistice pri-
vind oferta de substanþe psihotro-

pe la nivelul comunitãþii,locale etc.
„Pentru noi, obiectivul principal

este asigurarea unui concept uni-
tar de acþiune în aceastã proble-
maticã. De aceea ºi conlucrãm
foarte bine cu instituþiile din do-
meniu. Se urmãreºte instituirea
unui sistem eficient de monitori-
zare ºi evaluare a implementãrii ac-
tivitãþilor derulate de autoritãþile
publice locale ºi structurile socie-
tãþii civile, prin întâlniri semestria-
le de lucru ºi prin elaborarea anua-
lã a unui raport de monitorizare,
cu scopul de reducere a timpului
de rãspuns la situaþiile specifice

apãrute”, a mai menþionat
coordonatorul CPECA Dolj.

Se aºteaptã rezultatele
Reducerea ofertei de dro-

guri este un alt capitol im-
portant, obiectivul principal
fiind identificarea ºi destruc-
turarea reþelelor de trafic, di-
minuarea disponibilitãþilor pe
piaþã ºi utilizarea eficientã a
sistemului de aplicare a le-
gii. Pentru „Dezvoltarea ºi
consolidarea sistemului insti-
tuþional ºi legislativ privind
combaterea ofertei de dro-
guri” , aºa cum se stipuleazã
în planul de acþiune, se au în
vedere activitãþi coordonate,
la care participã toþi factorii
implicaþi. Sunt cuprinse ºi
acþiuni de analizã, evaluare
ºi cercetare, pe baza cãrora
pot fi adoptate mãsuri co-

respunzãtoare, iar la sfârºit, în
2020, sã „avem un numãr redus
al consumului ºi dependenþei de
droguri, sã promovãm cunoaºte-
rea fenomenului prin existenþa unui
sistem funcþional de reducere a
cererii de droguri, eficient ºi ba-
zat pe realitãþile evoluþiei fenome-
nului la nivel de comunitate, sã con-
tribuie la reducerea disponibilitãþi-
lor de pe piaþã, sã asigure cadrul
necesar dialogului ºi cooperãrii în-
tre autoritãþile publice, instituþiile
implicate ºi sectorul neguverna-
mental” – Florin Nicolãiþã.

CRISTI PÃTRU
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PEPP va avea aceleaºi carac-
teristici standard indiferent unde
este vândut în UE ºi va putea fi
procurat de la o multitudine de

furnizori, de exemplu, societãþi
de asigurãri, bãnci, fonduri de
pensii ocupaþionale, firme de in-
vestiþii ºi societãþi de adminis-
trare a activelor. Acest produs
va veni în completarea pensiilor
personale de stat, ocupaþionale
ºi naþionale existente, dar nu va
înlocui sau armoniza regimurile
naþionale de pensii personale.
„Produsul paneuropean de pen-
sii personale reprezintã un pas
important înainte în direcþia fi-
nalizãrii uniunii pieþelor de capi-
tal. Potenþialul acestuia este
enorm, dat fiind cã le va oferi
titularilor de conturi de econo-
mii din întreaga UE un evantai
mai larg de opþiuni atunci când
vor pune bani deoparte pentru

Planul Juncker oferã garanþii-
le necesare unui acord de îm-
prumut al Bãncii Europene de In-
vestiþii (BEI), în valoare de 15
milioane de euro, cu reþeaua pri-
vatã de asistenþã medicalã “Re-
gina Maria” din România. Acor-
dul va permite acesteia din urmã
sã îºi modernizeze ºi extindã re-
þeaua de unitãþi ambulatorii ºi
spitaliceºti din Bucureºti ºi din
þarã, prin construirea a 2 spitale
ºi 15 dispensare. Pe lângã creº-
terea capacitãþii ºi a calitãþii asis-

15 milioane de euro – garanþiile necesare
unui acord de împrumut al BEI

tenþei medicale, se estimeazã cã
proiectul va crea aproximativ
2.000 de locuri de muncã. Spri-
jinul furnizat prin intermediul
Fondului european pentru inves-
tiþii strategice (FEIS) a fãcut
posibilã închiderea acestui
acord. FEIS este pilonul central
al Planului de investiþii pentru
Europa al Comisiei Europene,
aºa-numitul Plan Juncker. “Ban-
ca Europeanã de Investiþii joa-
cã un rol major în promovarea
creºterii economice în România.

Cu sprijinul Planului Juncker al
Comisiei Europene, ea poate sã
realizeze însã mult mai multe.
Acordul este o dovadã a angaja-
mentului deosebit de puternic al
UE cãtre sprijinirea modernizã-
rii infrastructurii sociale esenþi-
ale”, a subliniat Comisarul pen-
tru politicã regionala, Corina
Creþu. Se estimeazã cã Planul
Juncker va mobiliza investiþii de
aproape 800 de milioane de euro
în România ºi de 209 miliarde de
euro în întreaga Europã. 

Pensia personalã paneuropeanãPensia personalã paneuropeanãPensia personalã paneuropeanãPensia personalã paneuropeanãPensia personalã paneuropeanã
– un nou produs de economisire– un nou produs de economisire– un nou produs de economisire– un nou produs de economisire– un nou produs de economisire

Comisia Europeanã a propus, recent, crearea unui
nou produs de economisire: pensia personalã paneuro-
peanã (PEPP). Aceasta, pe bazã voluntarã, are menirea
de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe de o
parte, mai multe opþiuni atunci când pun bani deoparte
pentru bãtrâneþe ºi, pe de altã parte, accesul la o gamã
de servicii mai competitive.

pensie. PEPP va stimula concu-
renþa, permiþând unui numãr mai
mare de furnizori sã ofere acest
produs în afara pieþelor naþiona-

le. PEPP va fi ºi o etichetã de
garanþie a calitãþii ºi va stimula,
totodatã, sunt convins de acest
lucru, investiþiile pe termen lung
în pieþele de capital”, a subliniat
Valdis Dombrovskis, vicepreºe-
dintele Comisiei, responsabil
pentru stabilitate financiarã, ser-
vicii financiare ºi uniunea pieþe-
lor de.

Un instrument portabil între
statele membre

PEPP va permite consumato-
rilor sã îºi completeze în mod
voluntar economiile pentru pen-
sie, beneficiind în acelaºi timp
de o protecþie solidã: titularii vor
avea la dispoziþie mai multe op-
þiuni, de la o gamã largã de fur-

nizori de PEPP, ºi vor avea de
câºtigat de pe urma unui nivel
sporit de concurenþã pe piaþa
acestor produse; consumatorii
vor beneficia de existenþa unor-
 cerinþe stricte în materie de fur-
nizare de informaþii ºi a unor
norme de distribuþie solide, in-
clusiv în mediul online, iar fur-
nizorii de PEPP vor trebui sã fie-
 autorizaþi de Autoritatea Euro-
peanã de Asigurãri ºi Pensii Ocu-
paþionale (EIOPA); PEPP le va
oferi titularilor un nivel ridicat de
protecþie a consumatori lor
printr-o simplã opþiune de inves-
tiþii implicitã; titularii de PEPP
vor avea dreptul de a schimba
furnizorii — atât pe piaþa inter-
nã, cât ºi la nivel transfrontalier
— la un cost forfetar, la fiecare
cinci ani ºi PEPP va fi un instru-
ment portabil între statele mem-
bre, în sensul cã titularii vor
putea sã contribuie în continua-
re la produs ºi în cazul în care
se mutã într-un alt stat membru.
Furnizorii ºi titularii vor avea
la dispoziþie diferite opþiuni

Cadrul de reglementare propus
de Comisie va oferi unei game
largi de furnizori oportunitatea de
a fi activi pe piaþa pensiilor per-
sonale: furnizorii vor putea sã
dezvolte PEPP-uri în diferite state
membre, sã punã în comun acti-

ve într-un mod mai eficient ºi sã
realizeze economii de scalã; fur-
nizorii vor putea sã se adreseze
consumatorilor din întreaga UE
prin intermediul canalelor de dis-
tribuþie electronicã;  furnizorii ºi
titularii vor avea la dispoziþie di-
ferite opþiuni pentru plãþile efec-
tuate la sfârºitul duratei de viaþã
a produsului ºi furnizorii vor be-
neficia de un paºaport UE, astfel
încât sã se faciliteze distribuþia
transfrontalierã. Propunerea de
regulament privind PEPP este în-
soþitã de o recomandare a Comi-
siei cu privire la tratamentul fis-

cal al produselor de pensii per-
sonale, inclusiv al PEPP.

Doar 27% din europenii cu
vârste între 25 ºi 59 de ani

cotizeazã pentru un produs
de pensii

Propunerea privind PEPP ur-
meazã sã fie discutatã de Parla-
mentul European ºi Consiliu.
Dupã ce va fi adoptat, regula-
mentul va intra în vigoare în a
douãzecea zi de la data publicã-
rii în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. PEPP este una dintre
mãsurile-cheie anunþate în cadrul
evaluãrii la jumãtatea perioadei a
Uniunii pieþelor de capital - pro-
iectul Comisiei de a crea în UE
o piaþã unicã de capital. El spri-
jinã obiectivul acestei Uniuni,
acela de a crea condiþii propice
pentru deblocarea de fonduri,
astfel încât acestea sã poatã fi
direcþionate de la titularii de con-
turi de economii din Europa cã-
tre companiile europene. În pre-
zent, doar 27% dintre europenii
cu vârste între 25 ºi 59 de ani
cotizeazã pentru un produs de
pensii. PEPP ar contribui la de-
blocarea acestui potenþial con-
siderabil ºi ar stimula investiþiile
în economia europeanã.



cuvântul libertãþii / 7luni, 3 iulie 2017 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Ca în fiecare început de sezon
estival, comuna Cetate, din sud-
vestul Doljului, nu ezitã sã-ºi punã
în valoarea cadrul natural cu care
a fost binecuvântatã de la naturã.
Trecerea Dunãrii pe o bunã parte
a acestei localitãþi nu avea cum sã
nu fie valorificatã de edilul de aici,
Marin Duþã. Pentru cei deja obiº-
nuiþi cu plaja de la Cetate, nici în
acest an nu a fost o surprizã sã
constate cã administraþia localã de
aici s-a þinut de cuvânt. Peste 100
de umbrele naturale  acoperite cu
stuf au fost plantate pe zona de
nisip fin, la câþiva metri de Dunã-
re. Zeci de pubele de colectare a
deºeurilor rezultate din consumul
aferent distracþiei au fost distri-
buite compact pe toatã plaja. Ni-
sipiul a fost discuit ºi apoi greblat
metru cu metru. De altfel, de la
Orºova ºi pânã la Rast, ca sã vor-
bim doar de porþiunea binecunos-
cutã de cei ce iubesc Dunãrea,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Plaja de la Cetate ºi-a primitPlaja de la Cetate ºi-a primitPlaja de la Cetate ºi-a primitPlaja de la Cetate ºi-a primitPlaja de la Cetate ºi-a primit
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Pe o cãldurã sufocantã, ce ar putea fi
mai recomandat decât o baie în apele cu-
rate ale Dunãrii, o bere rece sub umbre-
lele acoperite de stuf ºi, de ce nu, un grã-
tar la marginea pãdurii? Toate acestea
sunt, de pe acum, accesibile oricui vrea
sã se bucure de splendoarea naturii de
la marginea fluviului albastru, chiar în

comuna Cetate, la nici 70 km de Craio-
va. Peste 100 de umbrele naturale lucrate
din stuf, ºezlonguri, nisip fin arzãtor, te-
rasã cu muzicã pe toate gusturile dau, de
câteva zile, conturul unui frumos wee-
kend pentru toþi cei ce vor sã se relaxe-
ze într-un loc minunat din naturã. ªi, de-
sigur, intrarea e liberã.

aici, la Cetate, este cea mai fru-
moasã plajã. Vecinii pe de celãlalt
mal, bulgarii, nu se pot lãuda cu
aceleaºi condiþii. Bãtrânul fluviu
sapã adânc în malul lor ºi zonele
de agrement sunt mult mai puþine
ºi nu atât de întinse ca la Cetate.
Privind în depãrtare, pe malul bul-
gãresc se zãreau câteva corturi,
semn cã ºi la ei turismul dunãrean
a început sã prindã contur.

Natura te lasã fãrã cuvinte
Dacã în interiorul comunei se

anunþau temperaturi caniculare,
jos, la malul Dunãrii, vântul ºi va-
porii de apã fãceau ca totul sã fie
mult mai respirabil. Chiar nu se
simþea dogoarea din mijlocul lo-
calitãþii. Apa este curatã, caldã,
mici grupãri de peºtiºori fac deli-
ciul copiilor. Pe ºezlonguri, pe
pãturi aduse de acasã sau chiar pe
nisipul fierbinte, turiºtii veniþi pe
plaja din Cetate se pregãtesc sã sa-

vureze câteva clipe de relaxare.
Autoturismele parcate la marginea
pãdurii seculare, deveneau la fel
de primitoare la înapoiere, graþie
umbrei asigurate de arborii plini de
vegetaþie.

Dinspre Calafat se zãreau va-
poare de croazierã. Mai târziu, în
doar câteva minute, prin faþa ochi-
lor treceau veritabile bijuterii ale
constructorilor navali germani,
vapoare cu zeci de cabine, cu te-
rase deasupra, un loc ideal pentru
iubitorii de turism fluvial sã admi-
re frumuseþile locurilor prin care
croaziera îi poartã. Din sens in-
vers, barjele cu minereuri cobo-
rau în aval. Semn cã Dunãrea este
importantã în transportul comer-
cial internaþional ºi cã, dincolo de
faima de odinioarã a portului ce-
realier de aici, de la Cetate, este
un semn bun cã de beneficiile bã-
trânului fluviu european mulþi ºtiu
sã profite.
Accesul la plajã este impecabil

Drumul spre plajã este asfaltat.
Cine se încumetã sã-l parcurgã pe
jos sau cu bicicleta este ºi mai sa-
tisfãcut de minunãþiile pe care lun-
ca Dunãrii i le scoate în cale.
Ochiuri de apã în mijlocul pãdu-
rii, concertul inegalabil al pãsãri-
lor de aici, sãlciile aplecate parcã
într-o rugãciune perpetuã asupra
lacurilor ce nu lipsesc din zonã ºi
oglindirea cerului albastru în va-
lurile calme ale Dunãrii sunt tot
atâtea motive de a înþelege minu-
nile naturii ºi de a rãmâne cople-
ºiþi de cât de frumos a lucrat tim-
pul pentru aceste locuri.

În comunã, pomii gem sub
greutatea propriilor roade. Viºinii
sângereazã de atâtea fructe ºi îºi
aºteaptã gospodarii sã-i elibereze
de greutatea propriei creaþii. Me-
rii sunt la fel de bogaþi. Prunii se
revarsã peste garduri cu crengile
lor împãnate de rod. În grãdini,
deºi este secetã, cei ce ºtiu rostul
gospodãriei nu au motive de te-
mere. Roºiile sunt la vremea lor,
pãtrunjelul îºi lasã verdele scãldat
în lumina crudã a dimineþilor în-
sorite, ceapa roºie se odihneºte
acum deasupra pãmântului, gata
sã fie, zilele viitoare, urcatã în
pod, iar loturile pentru varzã sunt
pregãtite deja.

O comunã de gospodari
Cã aici oamenii sunt gospodari

o aratã ºi faptul cã lemnele pentru
viitoarea iarnã sunt, încã de pe
acum, tãiate ºi puse la adãpost.
Câmpia mãnoasã de aici este,

acum, locul cel mai agitat pentru
agricultori. În plin sezon al treie-
ratului, la orz s-a cam terminat, la
grâu e în toi; combinele ºi trac-
toarele cu remorci roiesc pe dru-
murile dintre þarini, pentru a in-
tra, ulterior, la autobazele de ce-
reale. Praf nu mai fac, pentru cu
drumurile din Cetate, în cea mai
mare parte au fost asfaltate. Apã

curentã este de ani buni. Deºi cu
puþuri forate la mare adâncime,
seceta din aceastã perioadã mai
face probleme uneori.

Departe de vacarmul cotidian al
marilor oraºe, într-o comunã cum
este Cetatea, poþi spune cã timpul
se scurge altfel. Deloc molcom, ci
cu mai multã apreciere a fiecãrei
clipe. Pe aceste meleaguri este ceva

obiºnuit sã întâlneºti în cale per-
soane care au vârsta trecutã de 80
de ani ºi care muncesc mai abitir
decât mai tinerii lor nepoþi. Un mic
amãnunt: aici nu existã amiazã,
dupã ce au mâncat de prânz, sã nu
punã capul pe pernã ºi sã aþipeas-
cã atât cât sã-ºi încarce bateriile
pentru o nouã zi. Pentru cã, la ei,
ziua începe de la 5.00 dimineaþa,

când mai înainte de a urca soarele
pe cer, orãtãniile de pe bãtãturã îºi
cer drepturile. Aºadar, ºi la Cetate,
ca de altfel în orice comunã cu
oameni gospodari, poþi trãi în tih-
nã, numai ºi numai dacã deprinzi
repede obiceiul locului ºi dacã
Dumnezeu te-a întãrit cu forþa bra-
þelor, ca sã faci faþã iernilor frigu-
roase ºi verilor secetoase.
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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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Prima ediþie a Festivalului Internaþional
al Tinerilor Regizori „Theater Networking
Talents”, organizatã de Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”, s-a încheiat sâmbãtã, ultima
searã fiind rezervatã festivitãþii de premiere.
Format din Serge Rangoni (preºedinte), re-
gizorii Erwin Simsensohn ºi Dragoº Alexan-
dru Muºoiu, scenograful Lia Dogaru, teatro-
logul Corina Constantinescu ºi criticul de te-
atru Alina Epîngeac, juriul de specialitate, în
urma deliberãrii dupã vizionarea tuturor celor
nouã spectacole aflate în competiþie, a acor-
dat patru premii. Marele Premiu – regie a fost
obþinut de Andreea Ciocârlan, pentru regia
spectacolului „Ei, ºi?” dupã Eugene Iones-
co (producþie U.N.A.T.C. Bucureºti).

Premiul constã în posibilitatea montãrii
unui spectacol pe scena Naþionalului craio-
vean de câºtigãtoare, în prezent studentã în

Andreea Ciocârlan – Marele Premiu la Festivalul
Internaþional al Tinerilor Regizori, de la Craiova

anul al III-lea la Universitatea Naþionalã de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Ca-
ragiale”, secþia Regie de Teatru , clasa prof.
univ. dr. Mihai Manolescu. „Ei, ºi?” a pri-
mit ºi Premiul Juriului Elevilor – liceeni de la
Colegiile Naþionale „ªtefan Velovan”, „Fraþii
Buzeºti” ºi „Nicolae Titulescu”, din Craio-
va. Acelaºi spectacol a fost distins, recent,
ºi cu Premiul Special al Juriului la cea de-a
XIV-a ediþie a Festivalului de Teatru de la
Buzãu (20-27 mai a.c.).

Cel mai bun actor a fost ales Carol Io-
nescu pentru rolul Bartholomeus II, din
spectacolul „Ei, ºi?”, iar cea mai bunã ac-
triþã a fost desemnatã Sanja Markovic pen-
tru rolul Columbina, din „Krmeci kas”
(„Trapul porcului”), regia Milja Mazarak
(Universitatea de Arte din Belgrad / Serbia)
– spectacol care a primit ºi Premiul Juriului

pentru creativitate. La aceastã primã ediþie a
festivalului, Premiul I – regie ºi Premiul I –
scenografie nu s-au acordat.

Festivalul Internaþional al Tinerilor Re-
gizori „Theater Networking Talents” s-a des-
fãºurat la Craiova în perioada 28 iunie – 1
iulie, având caracter competiþional ºi adre-
sându-se absolvenþilor în anul universitar
2017 ºi studenþilor regizori din ultimul an de
studiu (anul III – Licenþã, anul II – Master)
ai facultãþilor de teatru. Nouã producþii ºi-au
disputat Marele Premiu, atât din România, cât
ºi Serbia (Academia de Arte din Novi Sad ºi
Universitatea de Arte din Belgrad) ºi Bulgaria
(Academia Naþionalã de Teatru ºi Film din
Sofia). Invitaþii au fost lansate ºi facultãþilor
de teatru din Republica Moldova ºi Ungaria,
însã acestea nu ºi-au anunþat participarea.

MAGDA BRATU
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Filiala din Mali a reþelei teroriste Al-
Qaida a difuzat o înregistrare video
în care apar ºase ostatici occidentali,
inclusiv cetãþeanul român rãpit în
Burkina Faso, anunþã Institutul ame-
rican SITE, specializat în monitori-
zarea site-urilor islamiste. Înregistra-
rea video a fost difuzatã de gruparea
teroristã Nusrat al-Islam wal Musli-
meen (Grupul pentru Susþinerea Is-
lamului ºi Musulmanilor), filiala din
Mali a reþelei teroriste Al-Qaida. În în-
registrare sunt prezentaþi ºase osta-
tici - românul Iulian Gherguþ, rãpit în
aprilie 2015 în Burkina Faso, australianul Art-
hur Kenneth Elliott, Sophie Petronin (Franþa),
sud-africanul Stephen McGown, Beatrice Stoc-
kly (Elveþia) ºi Gloria Cecilia Narvaez Argoti
(Columbia). Înregistrarea video - difuzatã chiar
înaintea vizitei în Mali a preºedintelui Franþei,
Emmanuel Macron - probabil este o dovadã ofe-
ritã de Al-Qaida cã ostaticii sunt în viaþã, solici-
tatã în cadrul negocierilor. La sfârºitul înregis-
trãrii, care nu are o datã, comentatorul afirmã
cã „negocierile încã sunt active”. Autoritãþile
din Burkina Faso transmiteau în noiembrie 2016
cã nu au primit nicio cerere de rãscumpãrare
în cazul ostaticului român care tocmai apãruse
într-o altã înregistrare difuzatã de un grup isla-
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Proteste de amploare faþã

de mãsurile de austeritate

în Londra
Mii de persoane au participat,

sâmbãtã dupã-amiazã, la Londra,
la un miting organizat ca protest
faþã de mãsurile de austeritate,
manifestaþia fiind susþinutã de
Partidul Laburist, aflat în
opoziþie. Marºul de protest s-a
desfãºurat în zona Oxford Circus/
Regent Street/Westminster.
Protestatarii au criticat Guvernul
britanic pentru reducerea
fondurilor destinate serviciilor
publice, în contextul unui
incendiu de amploare produs
recent în centrul Londrei ºi soldat
cu cel puþin 80 de morþi. La
miting a participat ºi Jeremy
Corbyn, liderul Partidului
Laburist (centru-stânga), aflat în
opoziþie. Protestatarii au scandat
mesaje împotriva Partidului
Conservator ºi au cerut demisia
premierului Theresa May. În
urma recentelor alegeri anticipa-
te, formaþiunea politicã de
centru-dreapta a pierdut majori-
tatea pe care o avea în Camera
Comunelor, dar a reuºit sã se
menþinã la guvernare graþie unui
acord cu un partid unionist nord-
irlandez.

Cel puþin 28 de rãniþi

dupã ce un individ a pulverizat

gaze iritante într-un restaurant

din Germania
Cel puþin 28 de persoane au

fost rãnite dupã ce un individ a
pulverizat gaze iritante într-un
restaurant din oraºul german
Hamburg, 16 persoane fiind
transportate la spital în urma
incidentului, relateazã site-ul
revistei Focus. În cursul nopþii de
sâmbãtã spre duminicã, un
bãrbat a pulverizat gaze iritante
cu un spray în Restaurantul
„Hamburger Alm”, situat în zona
Reeperbahn din Hamburg. În
urma incidentului, 28 de clienþi
au acuzat probleme respiratorii,
iar 16 au fost transportaþi la
spital. „Un individ a pulverizat
spray cu piper”, a transmis
Poliþia din Hamburg, precizând
cã autorul a reuºit sã fugã ºi este
cãutat activ de forþele de ordine.
Autoritãþile au lansat o amplã
operaþiune de securitate în urma
incidentului ºi încearcã sã afle
motivul atacului.

Numeroºi morþi în urma unor

atentate comise în Damasc
Numeroase persoane au fost

ucise, iar altele au fost rãnite în
urma unor atentate comise ieri în
districtul estic al oraºului Damasc,
relateazã Televiziunea publicã
sirianã, citatã de postul Al
Jazeera. Autoritãþile au depistat
trei teroriºti sinucigaºi, iar cel
puþin unul a reuºit sã se arunce în
aer într-o zonã rezidenþialã, în
Piaþa Tahrir. Potrivit agenþiei
SANA, „teroriºtii au aruncat în
aer simultan trei vehicule”, douã
în apropierea Aeroportului din
Damasc, iar unul în zona Sahat
Al-Tahrir. „Atentatele s-au soldat
cu numeroºi morþi ºi rãniþi,
generând daune materiale
semnificative în zonã”, a precizat
oficialul citat.

Numeroºi politicieni din Europa ºi Statele Unite
au participat, sâmbãtã, alãturi de membri ai fa-
miliei la ceremoniile de înmormântare a fostului
cancelar german Helmut Kohl, fiind primul eve-
niment funebru de nivel european. Ceremonii
funebre s-au desfãºurat în oraºul Strasbourg
(Franþa), precum ºi în orãºelele germane Lud-
wigshafen ºi Speyer. Helmut Kohl a fost timp de
16 ani cancelar al Germaniei ºi 25 de ani preºe-
dinte al formaþiunii germane Uniunea Creºtin-
Democratã (CDU). Printre liderii politici prezenþi
la ceremoniile funebre s-au numãrat preºedinte-
le Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ac-
tualul cancelar german, Angela Merkel, fostul
preºedinte american Bill Clinton, preºedintele
Franþei, Emmanuel Macron, preºedintele Parla-

Polonia are „dreptul moral” de a
refuza refugiaþi, pentru cã „nu a
exploatat” þãri, afirmã Jaroslaw
Kacyznski, liderul partidului de gu-
vernãmânt polonez, respingând acu-
zaþiile cã þara ar beneficia de fon-
duri UE ºi denunþând invidia Marii
Britanii pentru vizita preºedintelui
american, Donald Trump. „Noi nu
am exploatat þãrile din care provin
refugiaþii ajunºi în Europa, nu ne-
am folosit de forþa lor de muncã ºi,
pânã la urmã, nu i-am invitat noi în
Europa. Avem dreptul moral deplin
de a spune «nu»”, a declarat Jaros-
law Kaczynski, liderul formaþiunii
conservatoare Lege ºi Justiþie (PiS),
aflatã la guvernare în Polonia, într-
un discurs rostit la o reuniune a
formaþiunii, în oraºul Przysucha, la
100 de kilometri sud de Varºovia.
Luna trecutã, Comisia Europeanã
a lansat proceduri de sancþionare a
Poloniei, Ungariei ºi Cehiei pentru
refuzul de a primi solicitanþi de azil
în cadrul schemei Uniunii Europe-
ne de redistribuire a extracomuni-
tarilor. Cancelarul Germaniei, An-

Ceremonii funerare, primele de nivel european,
desfãºurate sâmbãtã pentru înhumarea lui Helmut Kohl

mentului UE, Antonio Tajani, ºi premierul Ru-
siei, Dmitri Medvedev. Helmut Kohl a fost înhu-
mat sâmbãtã dupã-amiazã, dupã o slujbã religioasã
ce a avut loc în orãºelul german Speyer. „Hel-
mut Kohl a fost în acelaºi timp un patriot ger-
man ºi un patriot european”, a afirmat Jean-Clau-
de Juncker. Sicriul în care se aflã corpul lui Hel-
mut Kohl a fost învelit în drapelul Uniunii Euro-
pene ºi depus câteva ore în sediul Parlamentului
European din Strasbourg. Germania ºi Uniunea
Europeanã au fost în timpul lui Helmut Kohl surse
de inspiraþie pentru þãrile est-europene, care erau
încã sub regimuri comuniste, a afirmat Antonio
Tajani, preºedintele Parlamentului European. „Eu-
ropa lui Helmut Kohl nu se temea sã ofere ºi sã
configureze viitorul. Acest exemplu trebuie sã

ne ghideze ºi acum”, a subliniat Tajani, mulþu-
mindu-i lui Helmut Kohl pentru angajamentul în
favoarea UE ºi pentru aportul adus introducerii
monedei euro. Helmut Kohl a murit pe 16 iunie
în locuinþa sa din oraºul Ludwigshafen, situat în
landul german Renania-Palatinat. Helmut Kohl a
fost cancelar al Germaniei în perioada 1982-1998
(al Germaniei de Vest în intervalul 1982–1990 ºi
al Germaniei reunificate între 1990–1998) ºi pre-
ºedinte al formaþiunii de centru-dreapta Uniunea
Creºtin-Democratã (CDU) din 1973 pânã în 1998.
Helmut Kohl este considerat „pãrintele reunificã-
rii Germaniei”, realizatã în anul 1989. De aseme-
nea, Helmut Kohl a fost unul dintre susþinãtorii
adoptãrii monedei euro de cãtre Germania ºi este
considerat un artizan al tratatelor europene.

Reþeaua Al-Qaida a difuzat o înregistrare video în care apareReþeaua Al-Qaida a difuzat o înregistrare video în care apareReþeaua Al-Qaida a difuzat o înregistrare video în care apareReþeaua Al-Qaida a difuzat o înregistrare video în care apareReþeaua Al-Qaida a difuzat o înregistrare video în care apare
Iulian Gherguþ, românul rãpit în anul 2015 în Burkina FasoIulian Gherguþ, românul rãpit în anul 2015 în Burkina FasoIulian Gherguþ, românul rãpit în anul 2015 în Burkina FasoIulian Gherguþ, românul rãpit în anul 2015 în Burkina FasoIulian Gherguþ, românul rãpit în anul 2015 în Burkina Faso

mist afiliat organizaþiei teroriste Al-Qaida. De
asemenea, rãpirea nu a fost revendicatã, afir-
ma Alpha Barry, ministrul de Externe de la Oua-
gadougou. Românul Iulian Gherguþ, rãpit în
aprilie 2015 în Burkina Faso, a apãrut în oc-
tombrie 2016 într-o altã înregistrare video atri-
buitã grupului islamist Al-Mourabitoune, afiliat
organizaþiei teroriste Al-Qaida în Magrebul Is-
lamic. În înregistrare, ostaticul românul cerea
atunci Guvernului de la Bucureºti sã depunã
eforturi pentru eliberarea sa. Imaginile au fost
difuzate de Institutul american SITE, speciali-
zat în monitorizarea site-urilor islamiste. Ca re-
acþie, Ministerul român al Afacerilor Externe
transmitea atunci cã a luat notã de difuzarea la

data de 31 octombrie 2016 a unui
material video cu cetãþeanul român.
„În prezent se fac verificãri privind
autenticitatea înregistrãrii”, preciza
MAE. Agent de securitate la o minã
de cãrbuni din Tambao, zonã situatã
în nordul statului Burkina Faso, la
frontiera cu Niger ºi Mali, cetãþeanul
român a fost rãpit pe 4 aprilie 2015
de indivizi înarmaþi. Un agent al Jan-
darmeriei din Burkina Faso ºi ºofe-
rul vehiculului în care se afla româ-
nul au fost rãniþi în atac. Mina de
mangan, situatã în provincia Oudalan,

în apropierea frontierelor cu Mali ºi Niger, este
exploatatã de Pan African Minerals, o filialã a
Timiº Corporation. Imediat dupã incident, surse
din cadrul serviciilor de securitate din Burkina
Faso ºi Mali au declarat cã ostaticul român a
fost dus în statul vecin Mali. Unitatea antitero-
rism a Regimentului de securitate prezidenþialã
din Burkina Faso a fost trimisã imediat în nordul
Mali, unde sunt ºi alte forþe speciale africane, în
cadrul Operaþiunii Barkhane. Acþiuni de cãutare
s-au derulat în Burkina Faso, Mali ºi Niger, în
cadrul Operaþiunii antiteroriste Barkhane, lansa-
tã în iulie 2014, cu asistenþa Franþei. La Operaþi-
unea Barkhane participã forþe din Franþa, Burki-
na Faso, Ciad, Mali, Mauritania ºi Niger.

Jaroslaw Kacyznski: Polonia nu a exploatat þãri, deci poate refuza refugiaþi
gela Merkel, ºi-a atras critici dure
la nivel european pentru cã a per-
mis venirea a milioane de imigranþi
extracomunitari. Dupã ce Emma-
nuel Macron, preºedintele Franþei,
a avertizat þãri est-europene cã Uni-
unea Europeanã nu este „super-
market” ºi în contextul solicitãri-
lor altor lideri vest-europeni de a
condiþiona accesul la fonduri co-
munitare de primirea refugiaþilor ºi
de respectarea valorilor UE, Jaros-
law Kaczynski a respins acuzaþiile
cã Polonia ar beneficia în mod ne-
drept de finanþare europeanã. „Fap-
tul cã apreciem fondurile comuni-
tare nu înseamnã cã am pierdut
dreptul la anumite evaluãri, inclu-
siv cele referitoare la contextul is-
toric”, a explicat Jaroslaw Kaczyn-
ski, afirmând, potrivit Televiziunii
publice poloneze, cã Polonia nu a
primit niciodatã compensaþii pen-
tru pierderile suferite în al II-lea
Rãzboi Mondial. În discursul de
sâmbãtã, liderul polonez a sugerat
cã Guvernul condus de Beata
Szyd³o ar putea aloca fonduri su-

plimentare pentru servicii sociale,
dacã situaþia economicã va permi-
te acest lucru. De asemenea, Ja-
roslaw Kacyznski a evidenþiat ne-
cesitatea reducerii cotelor de ca-
pital strãin în companiile mass-
media din Polonia. În altã ordine
de idei, liderul polonez a afirmat
cã Marea Britanie invidiazã Polo-
nia pentru vizita la Varºovia a pre-
ºedintelui SUA, Donald Trump,

înaintea summitului G20 din Ger-
mania. Jaroslaw Kaczynski a de-
nunþat „atacuri” ale unor politicieni
britanici la adresa Varºoviei din
cauza acestei vizite. Jaroslaw Kac-
zynski nu a oferit detalii despre
disputã. Guvernul Theresa May i-
a adresat o invitaþie lui Donald
Trump pentru o vizitã de stat în
Marea Britanie, dar, deocamdatã,
nu a fost stabilitã nicio datã.
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METEO

Furtuni
cu fulgereluni 3 iulie - max: 22°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5539 ............. 45539
1 lirã sterlinã................................5,1852....................51852

1 dolar SUA.......................3,9915........39915
1 g AUR (preþ în lei)........159,6080.....1596080

Cursul pieþei valutare din 3 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

LUNI - 3 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00  Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Garantat 100% (R)
02:30 Telejurnal (R)
03:10 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
08:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
09:00 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Teatru TV
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Naturã ºi aventurã (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

08:00 Alice În Þara Oglinzilor
09:55 Afacerea Est
11:25 Viaþa secretã a albinelor
13:15 I Saw the Light
15:20 Trumbo
17:30 Pe platourile de filmare
18:00 Camera
20:00 Fixeur
21:45 Victor Frankenstein
23:35 O luptã personalã 4: Þintã

în miºcare
01:05 Damilola, bãiatul nostru iubit
02:35 Fixeur

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Infernul
1999, SUA, Acþiune, Dramã
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Ameninþarea nopþii
2010, SUA, Argentina, Franta,

Horror, Thriller
01:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
03:00  Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:15 Iubire ºi onoare
00:15 Pasiune ºi putere (R)
01:15 Parola: Te iubesc (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:45 Totul pentru tine (R)
04:45 Petale de singurãtate (R)
05:45 Viaþã nedreaptã (R)

07:15 Grace de Monaco
09:15 La bloc (R)
11:45 Valul perfect (R)
14:15 Zdob si Zdub. Concert

aniversar - "20 de veri"
16:15 La bloc
18:30 Titan A.E.
20:30 Eu cu sora mea mai micã
23:15 Ucide-i cu tandreþe
01:15 Eu cu sora mea mai micã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:15 Titan A.E. (R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

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

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

(R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:45 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Iancu Jianul, zapciul
1980, România, Acþiune,

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

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima

României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Vreau sã divorþez
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, “MISTER

KO: Rãzbunarea!” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

10 / cuvântul libertãþii luni, 3 iulie 2017programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Victor Frankenstein

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:45

Daniel Radcliffe ºi James
McAvoy joacã în Victor Fran-
kenstein, o adaptare dinamicã
ºi palpitantã a unei poveºti
legendare. Omul de ºtiinþã
radical Victor Frankenstein
(McAvoy) ºi la fel de sclipitorul
sãu protejat Igor Strausman
(Radcliffe) împãrtãºesc o viziu-
ne nobilã de a ajuta umanitatea
prin cercetarea lor inovatoare
în domeniul nemuririi.

Infernul

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Eddie Lomax este un va-
gabond sãtul de viaþã ºi
deprimat. Dupã moartea
celui mai bun prieten al lui,
Johnny (Danny Trejo), Ed-
die nu-ºi mai gãseºte liniº-
tea ºi singura lui dorinþã
este sã se retragã în deºert
ºi sã moarã. În drum spre
locul unde s-a hotãrât sã-ºi
trãiascã ultimele clipe, el
trece cu motocicleta printr-
un orãºel în care a stat
prietenul lui mai demult.

Eu cu sora mea mai micã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Maggie (Cameron Diaz)
este o petrecareaþã care
abia a reuºit sã termine
liceul, schimbã rapid sluj-
bele ºi crede cã cea mai
mare calitate a sa este sex-
appeal-ul. Pentru cã este
mereu între douã slujbe,
ajunge sã nu mai aibã unde
sã locuiascã, ºi stã pe la
prieteni ºi rude.

sursa: cinemagia.ro



cuvântul libertãþii / 11luni, 3 iulie 2017 programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

MARÞI - 4 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Izolaþi în România (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 #Creativ
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Oameni ca noi (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Legenda cavalerului

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

Istoric, Romantic
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ?i Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:30 Naturã ºi sãnãtate
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Camera
09:35 Cercul literar Jane Austen
11:20 Damilola, bãiatul nostru iubit
12:50 Tineri însurãþei
14:25 Micul prinþ
16:10 Dacã Truman ar vorbi
18:00 Vânãtorii de fantome
20:00 Prinþesa albã
21:05 O rãscumpãrare de un

miliard
22:55 Cãminul ororilor 2
00:30 Iron Man - Omul de oþel
02:35 Al 5-lea val

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 O luptã personalã
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Centurion
2010, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Rãzboi, Thriller
01:30 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:15 Iubire ºi onoare
00:15 Pasiune ºi putere (R)
01:15 Preþul dragostei (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:45 Totul pentru tine (R)
04:45 Petale de singurãtate (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Zdob si Zdub. Concert

aniversar - "20 de veri"
13:45 Cu primele 20 de milioane

e mai greu (R)
16:00 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Camera de refugiu
23:00 Montana
01:00 Camera de refugiu (R)
03:00 Cine A.M
06:00 Salomeea (R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Iancu Jianul, zapciul (R)
1980, România, Acþiune, Dramã,

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Iancu Jianu, haiducul
1981, România, Acþiune,

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

bine
20:30 Fete de mãritat
2009, România, Comedie
21:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Umbre de indoiala (R)
1998, SUA, Mister, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, Live din

Puerto Rico (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

MIERCURI - 5 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Legenda cavalerului

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

Istoric, Romantic
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

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

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric, Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia la pas în 60 de

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Comoara din diligenþã
1967, SUA, Acþiune, Western
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Pescar hoinar (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:35 Micul prinþ
09:25 Dacã Truman ar vorbi
11:15 Vânãtorii de fantome
13:15 Regina din Katwe
15:20 Zoolander no. 2
17:05 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
20:00 Trumbo
22:10 Intervenþia
23:40 Când se rupe craca
01:30 Iron Man - Omul de oþel 2
03:35 Misterele Berlinului
05:25 Filme ºi vedete

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Adâncul albastru
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Trãdare la F.B.I.
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Ce se întâmplã doctore ?

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

PRO TV

ACASÃ

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

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Titan A.E. (R)
13:45 Grace de Monaco (R)
15:45 La bloc
18:00 Cheia
20:30 Fraþii Grimm
23:00 Cãlãul cu ochi albaºtri
01:00 Fraþii Grimm (R)
03:00 Cine A.
05:15 Cheia (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 iUmor

23:00 Xtra Night Show

01:00 Lege si ordine: Brigada

specialã

1999, SUA, Crimã, Dramã

02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Iancu Jianu, haiducul (R)
1981, România, Acþiune,

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

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

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

bine (R)
16:00 Toate pînzele sus! -

Secretul epavei
1986, România, Aventuri,

Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Jandarmul se însoarã
1968, SUA, Aventuri, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Nunþi de poveste
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

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

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, “Academia

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

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
SALAME RANIM prin împu-

ternicit ELKATAA RAID A.S. cu
domiciliul în Mun. Craiova, Str.
Împãratul Traian, Nr. 51 anunþã
organizarea dezbaterii publice a
planului: “ELABORARE P.U.Z.
PENTRU CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUINÞE COLECTI-
VE D+P+8E CU SPAÞII COMER-
CIALE LA PARTER ªI PARCA-
RE LA DEMISOL” în Craiova, str.
Paºcani, nr. 7 ºi a Raportului de
Mediu ce va avea loc în data de
21.08.2017 la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
jud. Dolj începând cu ora 14.00.
Documentaþia poate fi consul-
tatã de cãtre persoanele intere-
sate pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro precum ºi la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, jud. Dolj. Obser-
vaþiile/contestaþiile se pot trans-
mite în scris la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
jud. Dolj sau fax 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro
pânã la data de 18.08.2017.

MITRICÃ FLORIAN cu do-
miciliul în Craiova, str. Dr. Mihai
Cãnciulescu, nr. 17, bl. I101A,
sc.1, et.3, ap. 13 anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
ARPM Craiova pentru proiectul
„CONSTRUIRE  HALÃ P+E
PARTIAL CU DESTINAÞIA PRO-
DUCÞIE TÂMPLÃRIE ªI BI-
ROURI, PUÞ FORAT, BAZIN
ETANª VIDANJABIL ªI ÎMPREJ-
MUIRE TEREN” propus a fi am-
plasat în Comuna Gherceºti, sat

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Gherceºti, T40, P1,2,3, corp 2,
lot 1- 1/2A, jud. Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul ARPM Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 08.07.2017.

Compania de Apa Oltenia
SA, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
obþinere  a avizelor  de gospo-
dãrire a apelor pentru investiþii-
le aferente „PROIECTULUI RE-
GIONAL DE DEZVOLTARE A IN-
FRASTRUCTURII DE APÃ ªI
APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL
DOLJ, IN PERIOADA 2014 –
2020”  ºi anume: 1.Sistem de ali-
mentare cu apã” în Comuna Pie-
leºti. 2.Sistem de alimentare cu
apã ºi canalizare” în Comuna
Mischii. 3.Sistem de alimentare
cu apã ºi canalizare” în Comu-
na Gherceºti. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii su-
plimentare sau care intentionea-
zã sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandpãri se pot
adresa solicitantului la adresa:
Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei nr. 133, ju-
deþul Dolj Unitatea pentru Imple-
mentarea Proiectului – Fonduri
de Coeziune - persoanã de con-
tact ing. Naidin Marinel; tel: 0728
283.625.

S.C. PAN GROUP S.A. anunþã
elaborarea primei versiuni a pla-
nului: “ELABORARE P.U.Z. ZONA
- CALEA BUCUREªTI, SÃRARI-
LOR, TRAIAN LALESCU - IN VE-
DEREA SCHIMBÃRII FUNCÞIUNII
DIN ZONA INDUSTRIALÃ ªI DE-
POZITARE IN ZONA MIXTÃ CU
FUNCÞIUNI COMPLEXE: HOTEL,
BIROURI, SERVICII, COMERÞ ªI
ZONA REZIDENÞIALÃ - LOCUIN-
ÞE COLECTIVE CU DOTÃRI AFE-
RENTE” ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud Dolj în zi-
lele de luni-joi între orele 8:00-
16:30 ºi vineri între orele 8:00-
14:00 ºi sediul titularului din bld.
Dacia, nr. 1A, Craiova, jud, Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 18 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL,
va efectua, în perioada 05.07.2017-
10.07.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii
verzi). Lucrarea de dezinsecþie
pentru combaterea insectelor dã-
unãtoare se va face prin pulveri-
zare terestrã. Se vor folosi pentru
dezinsecþie substanþa din grupa a
III-a de toxicitate Extratox, avizatã
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Con-
form fiºei de securitate a produ-
sului, soluþiile de lucru utilizate nu
sunt periculoase pentru mediu ºi
nu prezintã niciun pericol pentru
oameni, animale, peºti ºi pãsãri.
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Anunþul tãu!
Primãria Pleºoi organizeazã

concurs, la sediul instituþiei pen-
tru ocuparea funcþiei con-
tractuale, temporar vacantã  de
MUNCITOR NECALIFICAT,  în
cadrul compartimentului  deser-
vire. Condiþii specifice pentru în-
scrierea ºi participarea la con-
curs: - Studii medii absolvite cu
diplomã de bacalaureat, - nu se
solicitã vechime în muncã. Con-
cursul va avea loc în data de
18.07.2017 ora 10.00 – proba
scrisã ºi pe data de 19.07.2017,
ora 13.00 – proba de interviu. Do-
sarele de înscriere la concurs se
vor depune pânã la data de
7.07.2017, ora 16.00 la sediul Pri-
mãriei Pleºoi. Relaþii suplimen-
tare la telefon/fax: 0251/454.246.

Sãvoiu Emanoil-Alexandru,
titular al proiectului „Amenaja-
mentul fondului forestier proprie-
tate privatã ce aparþine persoa-
nei fizice Sãvoiu Emanoil-Ale-
xandru - U.P. I Sãvoiu Emanoil-
Alexandru, judeþele Dolj, Gorj ºi
Vâlcea”, anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a Avizului de mediu pen-
tru proiectul menþionat ºi declan-
ºarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului
poate fi consultatã la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului
Gorj, din mun. Târgu-Jiu, str.
Unirii, nr. 76, jud. Gorj, de luni
pânã joi între orele 9 – 11. Obser-
vaþii/comentarii ºi sugestii se pri-
mesc în scris la sediul A.P.M.
Gorj, în termen de 15 zile de la
data publicãrii anunþului.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
în Craiova, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi me-
talice, garduri metalice
pe orice parte, pe linie
metalicã, la preþuri mi-
nime. Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere parter - zona
1 Mai, Târg Pelenda-
va, 2 bãi, 2 balcoane,
îmbunãtãþit parþial. Te-
lefon: 0762/622.136.

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

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.

Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în apro-
piere Gara Pieleºti Fa-
brica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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 întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, car-
te identitate pentru pie-
se Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip ar-
matã C. I. Telefon: 0722/
555.880 dupã ora
15.00; 0736/728.876
ora 7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 3 iulie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon. 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL puþin
folosit, maºinã de spã-
lat Alba Lux cu încãlzi-
re apã, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon:
0351/464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.

Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de
cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-
6 ani, expresor cafea
– 80 lei,cadru bicicle-
tã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Încã din debutul meciului, alb-
albaºtrii au pus stãpânire pe joc,
printr-o posesie foarte bunã. Pe
parcursul primei reprize partida s-
a mai echilibrat, însã fãrã prea
multe ocazii importante de ambele
pãrþi. Una dintre cele mai mari
ºanse  de gol s-a consumat în mi-
nutul 25. Alex Mateiu a ºutat de la
distanþã, dar mingea s-a scurs pu-
þin pe lângã poarta lui Belenov. Fi-
nalul primei reprize s-a dovedit a fi
unul extrem de animat: o incursiu-
ne superbã a lui Alex Bãluþã pe flan-
cul stâng ºi pasa acestuia în faþa
porþii pentru Alexandru Mateiu,
care a pus latul, au
dus la deschiderea
scorului. Replica ju-
cãtorilor ruºi a venit
la trei minute dupã,
când Safronidi a
marcat printr-un ºut
în forþã de la margi-
nea careului. Debu-
tul pãrþii secunde s-
a disputat sub sem-
nul echilibrului, am-
bele formaþii având
deseori ºansa de a
trece în avantaj pe
tabela de marcaj. În
minutul 58 al parti-
dei, ruºii au izbutit sã înscrie prin
execuþia lui Sukhov din interiorul
careului, ca urmare a unei centrãri
de pe partea stângã. Scorul a rã-
mas neschimbat pânã la final, ast-
fel cã ruºii înving la limitã, scor 2-
1. Primul „11” al Craiovei trimis în
teren de tehnicianul Devis Mangia

Pase scurte, pase lungi

Germania U-21 a învins (1-0), vineri sea-
ra, pe stadionul Miejski, din Cracovia, re-
prezentativa similarã a Spaniei, în finala
Campionatului European, adjudecându-ºi,
pentru a doua oarã în istorie, jinduitul tro-
feu. Cele mai solide reprezentative de fot-
bal „speranþe” ale Europei au anunþat deja
cã vor conta ºi anul viitor în Rusia, dar cu
certitudine ºi în 2022, în Qatar. Sigur cã
au mai fost ºi alte echipe plãcute, prin cali-
tatea jocului ºi avem în vedere reprezenta-
tivele de tineret ale Portugaliei ºi Angliei.
Dar vrem sã demonstrãm ceva. Distribu-
þiile aliniate la startul partidei conduse de la
centru de francezul Benoit Bastien au fost
urmãtoarele, ºi meritã privite cu atenþie.
Spania (antrenor A. Celades): K. Arrizaba-
laga- Jonny, J. Vallejo, J. Mere, H. Bellerin
– M. Llorente- D. Ceballos, S. Niguez- G.
Deulofeu, S. Ramirez, M. Asensio. Germa-
nia (antrenor S. Kuntz): J. Pollersbeck – J.
Toljan, N. Stark, M. Kampf, I Gerhardt-

Mircea Canþãr

Cum se „construieºte” o campioanã mondialã!Cum se „construieºte” o campioanã mondialã!Cum se „construieºte” o campioanã mondialã!Cum se „construieºte” o campioanã mondialã!Cum se „construieºte” o campioanã mondialã!
M. Meyer, J. Haberer, M. Arnold – M.
Weiser, M. Philipp, S. Gnabry. Dacã spa-
niolii, impresionanþi pe toatã durata turneu-
lui, atrãseserã atenþia prin individualitãþile
Ceballos, Asensio, Deulofeu, Bellerin ºi Saul
Niguez (golgheterul ediþiei, cu cinci goluri),
germanii, care în simifinale, la proba stã-
pânirii de sine, îi depãºiserã pe englezi la
loviturile de departajare, au demonstrat o
rigoare tacticã deosebitã ºi o acurateþe teh-
nicã recunoscutã ºi de adversari. Ce ne-a
atras atenþia? Faptul cã toþi componenþii
echipei lui S. Kuntz au parcurs împreunã
U-15, U-16, U-17, U-19 ºi, mai mult, Me-
yer, Toljan, Gnabry, Selke (accidentat în
finalã) au fãcut parte ºi din reprezetativa
olimpicã, vicecampioanã la JO 2016 de la
Rio, alãturi de Ginter, Sule, Brandt, Goret-
zka, „cedaþi” reprezentativei conduse de
Joachim Low, finalistã la Cupa Confedera-
þiilor. Un absent, Lukas Klosterman, un fun-
daº longilin de 21 de ani, de la Leipzig, ac-

cidentat serios în campionatul încheiat. O
parantezã. Când în semifinala U-19 din 2014
s-au întâlnit Germania ºi Spania (3-1) s-au
aflat faþã în faþã Selke, Stark, Kempf, Me-
yer, Oztunali cu Bellerin, Jose Gaya, San-
dro Ramirez. În 11-le ideal al competiþiei,
Spania îi are pe Saul, Ceballos ºi Asensio,
iar Germania pe Julian Pollersbeck, Jere-
my Toljan, Niclas Stark, Jannick Gerhardt,
Maximilian Anorld ºi Max Meyer. Sã men-
þionãm ºi faptul cã Italia îl are pe Federico
Bernadeschi, iar Slovacia pe Milan Skrimiar.
Aºadar, „cheia succesului”, sau una dintre
ele, este...continuitatea. Grupul se constru-
ieºte în timp ºi pânã la aprofundarea relaþii-
lor de joc, a automatismelor, a unui stil pro-
priu, este nevoie de tact pedagogic ºi mul-
tã rãbdare. Sâmbãtã, înaintea finalei de
asearã, Germania-Chile, de la Cupa Confe-
deraþiilor, Julian Draxler, cãpitanul Man-
nschaft, a afirmat cã toþi cei 21 de jucãtori
prezenþi formeazã un grup unit, au calitate

tehnicã ºi nu alcãtuiesc reprezentativa „B”,
cum s-ar putea crede. Lipsesc Toni Kro-
os, Mesut Ozil, pentru a-i cita doar pe
aceºtia, dar echipa este competitivã, for-
matã din jucãtori care sunt titulari la echi-
pele lor de club. Marea revelaþie este San-
dro Wagner (21 de ani), de la Leipzig, unul
din golgheterii Bundesligii în ediþia trecu-
tã. Bundesliga este un campionat puter-
nic, inutil de adãugat, cu o medie de 50.000
de spectatori, la fiecare meci, recordul fi-
ind deþinut de Borussia Dortmund, cu o
medie de 70.000 de spectatori. ªi încã un
detaliu care þine de rigoarea financiarã
germanã. Niciun transfer mai mare de 40
de milioane de euro nu este posibil. Sinte-
tizând, Joachim Low are de unde alege.
Întrebarea, fiindcã existã ºi aºa ceva, este
dacã va ghici formula câºtigãtoare, din
douã reprezentative tinere, talentate, dor-
nice de marea performanþã. Rigoarea ger-
manã poate ºoca din nou.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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Simona Halep luptã pentruSimona Halep luptã pentruSimona Halep luptã pentruSimona Halep luptã pentruSimona Halep luptã pentru

poziþia de lider mondialpoziþia de lider mondialpoziþia de lider mondialpoziþia de lider mondialpoziþia de lider mondial
Astãzi, debutezã ediþia

cu numãrul 131 a Wim-
bledonului, cel mai vechi
ºi mai prestigios turneu
de Mare ªlem. Pe iarba
londonezã, la All  England
Club, vor fi prezente cele
mai importante nume din
tenisul mondial.

Simona Halep este favorita a
doua a celui de-al treilea turneu
de Mare ªlem al anului, dupã
nemþoaica Angelique Kerber.
Românca va debuta, astãzi, la
Wimbledon 2017, urmând sã
joace în runda inauguralã îm-
potriva Marinei Erakovic (locul
129 mondial), din Noua Zeelan-
dã, sportivã venitã din calificãri.
În “optimi”, Halep ar putea sã o
întâlneascã pe Elena Vesnina, iar
în sferturile de finalã ar putea
juca împotriva Johannei Konta. Si-
mona este pe aceeaºi jumãtate de
tablou cu Petra Kvitova ºi Jelena
Ostapenko.

Halep luptã pentru poziþia de li-
der mondial cu Kerber ºi Pliskova
(3 WTA), însã cehoaica are ºan-
sele cele mai mari de a ajunge pe
primul loc. Pliskova a fost elimi-
natã 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 ju-
cat finala. Simona Halep (2 WTA)
a ajuns în 2016 pânã în sferturile
celui de al treilea Grand Slam al
anului, iar în 2014 a atins cea mai
bunã performanþã de pânã acum
la All-England Club: accederea în
semifinale.

Sorana Cîrstea va avea însã cea
mai dificilã adversarã dintre ro-
mânce la debut: o va înfrunta pe
Kiki Bertens (24 WTA). Monica

Niculescu va juca împotriva Mag-
dalenei Rybarikova (85 WTA), în
timp ce Irina Begu o va întâlni pe
Naomi Broady (108 WTA). Marius
Copil (locul 85 ATP), singurul re-
prezentant român de pe tabloul
masculin de simplu, va juca în pri-
mul tur contra lui Peter Gojowczyk
(locul 140 ATP), din Germania,
jucãtor venit din calificãri, iar în
runda a doua l-ar putea avea ca
adversar pe Roberto Bautista Agut
(locul 19 ATP).

Fondul de premiere la Wimble-
don 2017 a crescut cu 10% faþã
de ediþia precedentã ºi se ridicã la
suma de 31,6 milioane de lire ster-
line. Câºtigãtorii vor încasa o sumã
fabuloasã, 2,2 milioane de lire ster-
line. Ca o comparaþie, în urmã cu
10 ani, fondul de premiere de la
Wimbledon era de 11 milioane de
lire sterline, aproape o treime din
banii aruncaþi în joc astãzi.

Craiova a pierdut amicalul cu ruºiiCraiova a pierdut amicalul cu ruºiiCraiova a pierdut amicalul cu ruºiiCraiova a pierdut amicalul cu ruºiiCraiova a pierdut amicalul cu ruºii
de la FC Ufade la FC Ufade la FC Ufade la FC Ufade la FC Ufa

Universitatea Craiova
a fost învinsã la limitã (1-2)
de echipa rusã FC Ufa,
în cel de-al patrulea meci
de verificare din stagiul
de pregãtire austriac.

a fost format din: Mitrovic - Dimi-
trov, Barthe, Kelic, Briceag - Ma-
teiu, Screciu - Bãluþã, Gustavo,
Bancu - Ivan. Fapt mai puþin obiº-
nuit pentru o partidã de verificare:
au fost realizate doar douã schim-
bãri - Enache în locul lui Mateiu ºi

Bîrzan în locul lui Bãluþã. Aceastã
strategie este însã justificatã de
faptul cã în dimineaþa partidei cu
Ufa, Craiova a mai avut programat
un amical pe care l-a câºtigat, scor
5-0, în faþa lui SC Schwarz, o echi-
pã din liga a treia austriacã, antre-

norul Devis Mangia folosind o
echipã a rezervelor.

Devis Mangia: „ªtim cã nu
suntem la potenþialul maxim”

Antrenorul Universitãþii Craiova
este convins cã echipa sa va fi în

formã maximã înainte de
începerea sezonului
competiþional. „ Echipa a
încercat sã punã în prac-
ticã ceea ce am lucrat la
antrenamente. Este nor-
mal sã nu fim încã la sutã
la sutã, deoarece încã
lucrãm mult, iar jucãtori
sunt puþin obosiþi. Con-
cluzia este cã trebuie sã
muncim în continuare.
ªtim ce ne lipseºte ºi tre-
buie sã remediem aceste
lipsuri. ªtim cã nu sun-
tem la potenþialul maxim
ºi tocmai din aceastã ca-

uzã trebuie sã muncim în continua-
re, iar în acest moment asta e tot
ce conteazã. Un aspect pozitiv este
acela cã jucatorii încercã foarte mult,
muncesc foarte mult, însã este clar
cã trebuie sã mai lucrãm, sã deve-
nim mai buni ºi sã jucãm mai mult
ca o echipã.”
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