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Angela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela Merkel
intrã în campanieintrã în campanieintrã în campanieintrã în campanieintrã în campanie
electoralã!electoralã!electoralã!electoralã!electoralã!

Luni, la Berlin, Angela Mer-
kel, 62 de ani, ºi-a anunþat
programul electoral pentru
legislativele din 24 septem-
brie a.c., la care sperã sã-ºi
adjudece un al patrulea man-
dat de cancelar. A pus accen-
tul pe bilanþul celor trei le-
gislaturi, sub sloganul „Ger-
mania – o þarã în care e bine
sã trãieºti”.  Cum cea mai
bunã campanie electoralã este
exerciþiul puterii, ºi Angela
Merkel ºtie asta, a promis
„prosperitate ºi securitate
pentru toþi”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce zici, Popescule, guvernul

ãsta stã ºase luni de zile?

Protecþie ºi educaþieProtecþie ºi educaþieProtecþie ºi educaþieProtecþie ºi educaþieProtecþie ºi educaþie
pentru copiiicupentru copiiicupentru copiiicupentru copiiicupentru copiiicu
pãrinþi plecaþipãrinþi plecaþipãrinþi plecaþipãrinþi plecaþipãrinþi plecaþi
în strãinãtateîn strãinãtateîn strãinãtateîn strãinãtateîn strãinãtate

Ieri, Filiala Dolj a Organizaþiei „Sal-
vaþi copiii!”, în parteneriat cu Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, a organizat o dez-
batere pe tema „Protecþia copiilor ai cã-
ror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate –
aspecte legale ºi bune practici de inter-
venþie”. Evenimentul face parte din pro-
iectul „Protecþie ºi educaþie pentru co-
piii afectaþi de migraþia pentru muncã
în strãinãtate a pãrinþilor”, implemen-
tat cu sprijinul Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Drepturilor Copilului ºi Ad-
opþie ºi a Ministerului Educaþiei Naþio-
nale, cu suportul financiar al THE
VELUX FOUNDATIONS.

Divan FilmDivan FilmDivan FilmDivan FilmDivan Film
FestivalFestivalFestivalFestivalFestival are are are are are
ca temã, în 2017,ca temã, în 2017,ca temã, în 2017,ca temã, în 2017,ca temã, în 2017,
amorul balcanicamorul balcanicamorul balcanicamorul balcanicamorul balcanic
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Cum vrea MADR sã reglementeze
piaþa lubeniþelor!?

Pepenii dePepenii dePepenii dePepenii dePepenii de
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Sunt publice, în sfâr-
ºit, sumele în limita
cãrora se va face rea-
bilitare Colegiului Na-
þional „Carol I” ºi a
Operei Române Cra-
iova. Primãria a lansat
licitaþia integral pe
bani de la bugetul lo-
cal, stabilind cã firme-
le de construcþii inte-
resate pot sã depunã
ofertele de preþ în ter-
men de 180 de zile,
urmând ca licitaþia sã
fie adjudecatã pe data
de 4 septembrie. Pen-
tru proiectare ºi exe-
cuþie, au fost prevãzu-
te fonduri în valoare
de 27, 28 milioane de
lei ºi impuse firmelor
mai multe condiþii de
participare.
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Ministerul Sãnãtãþii

a început livrarea

în þarã a noilor

doze de vaccin

hexavalent
Ministerul Sãnãtãþii a

început, ieri, livrarea noilor
doze de vaccin hexavalent în
þarã. Peste 245.000 de doze de
hexavalent vor ajunge la
cabinetele medicilor de familie
ºi la direcþiile judeþene de
sãnãtate. Noile doze de vaccin
ar trebui sã acopere necesarul
pentru urmãtoarele cinci luni.

“Începând cu data de astãzi
(n.r. – ieri), 4 iulie a.c.,
Ministerul Sãnãtãþii a început
repartizarea în teritoriu a
245.498 de doze de vaccin
hexavalent. Cantitatea acoperã
necesarul de hexavalent pentru
urmãtoarea perioadã (cca. 5
luni), iar dozele vor ajunge în
toate judeþele României
conform calendarului progra-
mat”, se aratã într-un comu-
nicat de presã al Ministerului
Sãnãtãþii. Potrivit instituþiei,
tranºa actualã, de 245.498 de
doze, este livratã înainte de
termenul contractual stabilit
în contractul de achiziþie,
respectiv lunile iulie ºi octom-
brie 2017.

Instituþia a mai anunþat cã
a demarat toate procedurile de
achiziþie a vaccinului hexava-
lent pentru urmãtorii patru
anii, respectiv 2018-2022. “Pe
aceastã cale, reamintim faptul
cã Ministerul Sãnãtãþii a
încheiat, în acest an, un
contract pentru furnizarea
unei cantitãþi de 630.000 doze
vaccin hexavalent. Prima
tranºã, de 120.000 de doze ºi
parþial a douã tranºã de
44.229 de doze, au fost reparti-
zate în þarã în lunile aprilie ºi
mai. Dupã repartizarea dozelor
curente, conform contractului
de achiziþie, urmeazã ca
România sã primeascã o nouã
tranºã de vaccin hexavalent”,
potrivit sursei citate.
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Planul de înzestrare a armatei pentru 2017-
2026 a fost retras de iniþiator de pe ordinea de
zi a CSAT, a declarat, ieri, preºedintele Klaus
Iohannis, precizând cã în elaborarea acestuia a
fost “neglijat” acordul politic de alocare a 2%
din PIB pentru Apãrarea, pe parcursul a “cel
puþin un deceniu”. “Planul de înzestrare a Ar-
matei române a fost retras de pe ordinea de zi a
ºedinþei. S-a constatat cã documentul a neglijat
un aspect important: alocarea a 2% din PIB”, a
declarat preºedintele Klaus Iohannis. ªeful sta-
tului a mai afirmat cã decizia a fost a iniþiatoru-
lui proiectului, Ministerul Apãrãrii Naþionale,
urmând sã fie “adaptat dorinþei politice”.

Iohannis a mai spus cã accidentul “regreta-
bil” din Argeº aratã faptul cã este nevoie de
dotãri ºi de punerea în practicã a planului de
înzestrare. “De ce pânã acum nu s-au luat aces-
te avertismente în serios nu face obiectul dis-
cuþiei de azi, dar, de la începutul mandatului
meu, am luat foarte în serios acest lucru. Am
invitat partidele ºi am hotãrât împreunã sã alo-
cãm o sumã de 2% din PIB pentru cheltuieli
de Apãrare. E clar ºi a fost din capul locului
intenþia noastrã sã nu cheltuim toþi banii nu-
mai pentru dotãri de tip armament, ci pentru
dotãri de tip logisticã, pentru dotarea comple-

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã nu vede niciun
motiv pentru suspendarea din
funcþie a procurorului-ºef al DNA
Laura Kovesi pe perioada verifi-
cãrilor fãcute de Inspecþia Judi-
ciarã, reafirmând cã este “mul-
þumit” de activitatea DNA ºi a
Parchetului ÎCCJ. “Am auzit aºa
multe interceptãri încât sã mai
cred în ele”, a spus Iohannis,
care a afirmat cã se va afla ade-
vãrul dupã ce instituþiile în mã-
surã vor termina verificãrile.

Iohannis a fost întrebat dacã
vede oportunã suspendarea Lau-
rei Kovesi din funcþie pânã la fi-
nalizarea verificãrilor. “Nu vad
niciun motiv de suspendare”, a
replicat Iohannis.

Preºedintele a mai spus cã aº-
teaptã rãspunsuri din partea in-
stituþiilor care fac verificãri, însã
a spus cã statul de drept nu este
afectat. “Aºtept cu mare interes
concluziile verficãrilor care se
fac instituþional. Nu cred cã este
afectat statul de drept”, a con-
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tã a Armatei. ªi acest accident
regretabil, care a avut loc în
Argeº, aratã din nou de ce
este nevoie de aceastã dotare
ºi de ce este nevoie sã punem
în practicã un plan de înzes-
trare”, a spus Iohannis.

CSAT a aprobat majorarea
efectivelor MAI ºi MApN
pentru misiuni externe

în 2018
Consiliul Suprem de Apãra-

re a þãrii a aprobat, în ºedinþa
de ieri, majorarea numãrului
forþelor MAI ºi MApN care va participa la mi-
siuni externe în anul 2018. “A fost majorat nu-
mãrul forþelor care pot fi puse la dispoziþie.
Avem, aºadar, un numãr maximal – o sã revin
imediat cu o explicaþie – de 1793 de persoane,
militari ºi civili, care pot participa la misiuni
externe din partea MApN, ºi un numãr de 971
de persoane, atât militari, cât ºi civili, care pot
participa din partea MAI la misiuni externe.
Acestea sunt maximele. În realitate, acum nu
sunt atâtea persoane angajate, ºi probabil nu vor

fi nici în 2018, dar cu
toþii am vãzut cã situa-
þiile se pot schimba de
la o zi la alta, ºi vrem sã
fim asiguraþi cã dispu-
nem de o marjã confor-
tabilã pentru a aloca,
atunci când considerãm
cã este cazul, un numãr
suplimentar de oameni
pentru aceste misiuni”,
a declarat preºedintele
Klaus Iohannis.

CSAT a avizat ºi Car-
tea Albã a Apãrãrii 2017,
un document considerat
de preºedinte “foarte
bun ºi oportun”. Tot în

cadrul ºedinþei CSAT a fost discutat ºi un ra-
port întocmit de Ministerul Afacerilor Interne
privind fenomenul migraþiei ilegale. ªeful sta-
tului a afirmat cã nu existã indicii conform cã-
rora presiunea migraþionistã se va diminua ºi
cã semnalele care vin mai ales din Africa “tre-
buie sã ne menþinã în alertã”, adãugând cã nu
sunt semnale pozitive nici în ceea ce priveºte
rãzboiul din Siria.

“Avem date ºi de la Uniunea Europeanã, ºi
de la serviciile cu care colaborãm, servicii de
intelligence - nu existã nici un indiciu cã aceas-
tã presiune migraþionistã se va diminua. Avem
în continuare, în special din Africa, semnale
care trebuie sã ne menþinã în alertã. Nu avem,
din pãcate, semnale pozitive în ce priveºte rãz-
boiul din Siria. Aºadar, ceea ce trebuie sã facã
MAI este sã fie bine pregãtit ºi pentru cei care
vor încerca ilegal sã pãtrundã pe teritoriul þãrii
noastre, dar ºi pentru cei care vor fi relocaþi în
baza deciziei care s-a luat la nivel european”, a
mai spus Iohannis.

CSAT a analizat ºi raportul de activitate al
SRI pe anul 2016. Tot în cadrul discuþiei pri-
vind lupta împotriva terorismului, s-a discutat
ºi despre îmbunãtãþirea regulamentului centru-
lui de coordonare operativã antiteroristã, despre
care preºedintele a spus cã este un document
pe care “l-am gãsit necesar ºi potrivit, pentru a
fi pregãtiþi în aceastã zonã”.

Reacþia lui Iohannis în scandalul de la DNA:
Nu vãd niciun motiv de suspendare a Laurei Kovesi

chis Iohannis.
Iohannis a afirmat cã lupta an-

ticorupþie nu este afectatã, ea des-
fãºurându-se “la viteza ei intrinse-
cã normalã”, însã scandalurile
“zguduie” încrederea cetãþenilor în
instituþiile statului ºi pun semne de
întrebare partenerilor ºi aliaþilor

României. “Sincer, nu cred cã este
afectatã lupta anticorupþie. Ea se
desfãºoarã la viteza ei intrinsecã
normalã, însã nu vreau sã las im-
presia cã aceste scandaluri sunt
bune. Aceste scandaluri nu sunt
bune. Ele zguduie încrederea ce-
tãþeanului în instituþiile statului ºi

pun mari semne de întrebare par-
tenerilor ºi aliaþilor noºtri, de ace-
ea vreau sã am clarificãri urgente
ºi nu doar urgente, ºi pertinente”,
a mai precizat Iohannis.

Preºedintele a mai spus cã aº-
teaptã rãspunsuri din partea In-
specþiei Judiciare, CSM ºi minis-
trul Justiþiei, pentru a afla dacã
scandalul a fost creat de media, de
politicieni corupþi sau dacã a fost
“o scãpare”, însã a spus cã statul
de drept nu este afectat.

“Trebuie sã ºtim exact ce e ade-
vãrat ºi ce nu e adevãrat, indife-
rent dacã este un scandal creat de
media sau de unii politicieni co-
rupþi, interesaþi în compromiterea
luptei anticorupþie sau dacã chiar
a fost o scãpare. Clarificarea tre-
buie sã vinã repede ºi sã fie credi-
bilã, altfel lumea rãmâne cu sem-
ne de întrebare care în aceastã
zonã nu trebuie sã existe. Aºtept
cu mare interes concluziile verifi-
cãrilor care se fac instituþional.
Nu cred cã este afectat statul de
drept”, a conchis Iohannis.
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Angela Merkel intrã în campanie electoralã!Angela Merkel intrã în campanie electoralã!Angela Merkel intrã în campanie electoralã!Angela Merkel intrã în campanie electoralã!Angela Merkel intrã în campanie electoralã!
MIRCEA CANÞÃR

Luni, la Berlin, Angela Merkel, 62
de ani, ºi-a anunþat programul elec-
toral pentru legislativele din 24 sep-
tembrie a.c., la care sperã sã-ºi adju-
dece un al patrulea mandat de cance-
lar. A pus accentul pe bilanþul celor
trei legislaturi, sub sloganul „Germa-
nia – o þarã în care e bine sã trãieºti”.
Cum cea mai bunã campanie electo-
ralã este exerciþiul puterii, ºi Angela
Merkel ºtie asta, a promis „prosperi-
tate ºi securitate pentru toþi”. Adicã,
reducerea ºomajului sub bara de 3%,
un prag pe care Republica Federalã
nu l-a mai atins de la ºocul petrolier
din 1973, în loc de 5,5% la ora actua-
lã, o uºurare a impozitelor pe veni-
turi, de 15 miliarde euro pe an, pen-
tru clasa mijlocie, augmentând în
schimb impozitele pentru cei bogaþi,
construirea a 1,5 milioane locuinþe
pânã în 2019, crearea a 15.000 locuri
de muncã în poliþie, investiþii de pes-

te 12 miliarde euro în reþeaua nume-
ricã º.a.m.d. Conservatorii germani
(CDU + CSU) promit multe, fãrã ca
programul lor, întins pe 70 de pagini,
sã difere mult de cel al social-demo-
craþilor (SPD). Paradoxal, Angela
Merkel va afiºa în campania electo-
ralã „un naþionalism luminat” tradus
prin prezenþa culorilor drapelului na-
þional pe fiecare din afiºele electora-
le. A atras atenþia faptul cã aliatul
bavarez al Uniunii Creºtin-Democra-
te (CDU), Uniunea Creºtin-Socialã
(CSU) îºi menþine paternitatea reven-
dicãrii plafonãrii sosirii de imigranþi,
la numai 200.000 persoane pe an,
temã de discordie între cele douã par-
tide. Primirea a peste un milion de
imigranþi în 2015 ºi 2016 a fragilizat
cabinetul Angela Merkel, permiþând
resuscitarea dreptei  naþionaliste
(AfD), deocamdatã neameninþãtoare
în mãsurãtorile sociologice. Cu toate

acestea, sondajele o poziþioneazã
avantajos pe Angela Merkel, chiar
peste aºteptãri, ecartul faþã de social-
democratul Martin Schulz fiind de
aproape 15%. Adicã greu recuperabil.
ªi, totuºi, nu au putut scãpa atenþiei
anumite detalii privind referirile la
scena internaþionalã, exprimate cu
deplinã subtilitate. La nivelul UE,
Angela Merkel are de acum o concu-
renþã, nu deosebitã, dar evidentã, prin
venirea la Elysee a tânãrului preºe-
dinte Emmanuel Macron, acesta reu-
ºind într-o scurtã perioadã invitarea
lui Vladimir Putin la Paris, dar ºi a lui
Donald Trump, cu ocazia festivitãþilor
prilejuite de Ziua Naþionalã a Franþei
– 14 iulie. Vizibile, în programul sãu,
sunt disensiunile cu Donald Trump, în
materia luptei contra încãlzirii clima-
tice, comerþului, cheltuielilor milita-
re. Cum remarca Reuters, preºedin-
tele Uniunii Creºtin-Democrate (CDU)

a fãcut sã disparã sintagma de „þarã
prietenã”, care definea relaþia dintre
Germania ºi SUA. Dacã în programul
precedent, din 2013, se vorbea de „prie-
tenul cel mai important al Germaniei
din afara UE”, acum s-au preferat alte
formulãri, mult mai ambigue. Ca de
pildã, „SUA trebuie sã arate cã este
partenerul cel mai important al Ger-
maniei din afara Europei”. Sigur, me-
toda Angelei Merkel rãmâne aceeaºi:
ambiguitatea, prudenþa, mãsura, mo-
destia. La summit-ul G20, de la sfâr-
ºitul sãptãmânii, de la Hamburg, An-
gela Merkel se va întâlni cu Donald
Trump „tete-a-tete”, dupã ce conside-
rase „regretabilã dorinþa SUA de a se
retrage din Acordul de la Paris”. La
rândul sãu, Donald Trump soseºte la
G20 într-un moment în care are o con-
fruntare teribilã cu CNN, post de tele-
viziune acuzat de proliferarea de „fake
news” (ºtiri false).

Licitaþia a fost lansatã în sis-
temul electronic pe data de 23
iunie, dar a fost vizibilã mai târ-
ziu deoarece Agenþia Naþionalã
pentru Achiziþii Publice (ANAP)
a avut de fãcut mai multe ob-
servaþii legate de documentaþie,
a explicat primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu. „Au fost discuþii în
permanenþã cã nu apare pe site-
ul electronic de licitaþii. Pe
SEAP, procedura este urmãtoa-
rea: timp de 10 zile, caietul de
sarcini se urcã în sistem, ceea
ce înseamnã cã procedura de
achiziþie este demaratã, dar este
vizibil numai de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Achiziþii Publi-
ce. Numai ea poate sã vadã acest
caiet de sarcini ºi poate sã facã
observaþii vizavi de ceea ce este
scris acolo. Dar acum s-au ter-
minat aceste observaþii ºi se poa-
te vedea în sistem”, a precizat
edilul Craiovei.

Trei runde de observaþii
din partea ANAP

Potrivit autoritãþilor locale,
observaþiile ANAP au fost lega-
te de faptul cã ambele clãdiri
sunt monumente istorice, înca-
drate în Clasa I, ºi trebuie avute
în vedere anumite tipuri de lu-
crãri. «La Colegiul Naþional „Ca-
rol I” ºi la Opera Românã a
existat o  situaþie mai delicatã
deoarece lucrãrile fac parte
dintr-un complex mai amplu. În
plus, clãdirea liceului ºi cea a

Reabilitarea Colegiului „Carol I”, licitatã în limita sumei
de 27 milioane de lei

Sunt publice, în sfârºit, sumele în limita cãrora se va
face reabilitare Colegiului Naþional „Carol I” ºi a Operei
Române Craiova. Primãria a lansat licitaþia integral pe

bani de la bugetul local, stabilind cã firmele de construcþii
interesate pot sã depunã ofertele de preþ în termen de

180 de zile, urmând ca licitaþia sã fie adjudecatã pe data
de 4 septembrie. Pentru proiectare ºi execuþie, au fost
prevãzute fonduri în valoare de 27, 28 milioane de lei ºi

impuse firmelor mai multe condiþii de participare.

Operei reprezintã împreunã un
monument istoric ºi, plecând de
la aceste aspecte, au fost mai
multe observaþii, în trei tranºe,
de cãtre ANAP. Toate observa-
þiile au fost legate de aceastã idee
de monument istoric ºi de toate
criteriile care au fost stabilite pe
linia monumentelor istorice. La
ora aceasta, licitaþia este în linie
dreaptã ºi are ca termen data de
10 iulie de depunere a ofertelor»,
a mai spus Genoiu.

Proiectare ºi execuþia,
licitate la pachet

Conform datelor postate în
SEAP, proiectarea ºi execuþia
pentru Colegiul Naþional „Carol
I” ºi Opera Românã este esti-
matã la suma de 27, 28 milioa-
ne de lei, toþi banii fiind asigu-
raþi de la bugetul local. Potrivit
devizului de lucrãri, sumele sunt
repartizate astfel: amenajarea
terenului – 3.599,41 lei; servi-
cii de proiectare – 250.980 lei;
asistenþã tehnicã (din partea
proiectantului) – 20.915 lei; lu-
crãri de construcþii ºi instalaþii
– 23.526.311,76 lei; montaj uti-
laj tehnologic – 342.274,86 lei;
utilaje, echipamente tehnologi-
ce ºi funcþionale cu montaj –
1.854.185,40 lei; utilaje fãrã
montaj ºi echipamente de trans-
port  –  40.500 le i ;  dotãr i  –
768.534 lei ºi organizare de ºan-
tier – 477.443,72 lei. Alãturi de
calitatea lucrãrilor, ºi preþul este

un criteriu de selecþie, motiv
pentru care autoritãþile se aº-
teaptã ca suma finalã care va fi
cheltuitã sã fie mai micã.

Garanþii de participare
ºi de bunã execuþie

Autoritãþile locale au cerut fir-
melor ofertante sã depunã o ga-
ranþie de participare la licitaþie
în valoare de 200.000 de lei. Po-
trivit documentaþiei, aceastã ga-
ranþie trebuie sã aibã o perioadã
de valabilitate mare ºi trebuie sã
fie depusã prin virament bancar
într-un cont deschis la Trezo-
reria Primãriei. De asemenea,
dovada depunerii acestei garan-
þii trebuie sã fie afiºatã ºi pe sis-
temul electronic de licitaþii. În
cazul în care un grup de opera-
tori depune oferta comunã, in-
strumentul de garantare va fi
emis în numele asocierii ºi va
cuprinde menþiunea expresa cã
acoperã, în mod solidar, toþi
membrii asocierii (cu nominali-
zarea acestora). Firmelor li s-a

solicitat ºi o garanþie de bunã
execuþie, de 10% din valoarea
întregului contract.

Experienþã în lucrãri de reabilitare
a monumentelor istorice

Pe lângã capacitatea econo-
micã, firmele ofertante trebuie
sã demonstreze ºi capacitatea
tehnicã. Potrivit documentaþiei,
fiecare societate trebuie sã pro-
beze cã are experienþã în lucrãri
de mare anvergurã, ca acestea,
executate la nivelul a trei con-
tracte. Cele trei contracte trebu-
ie sã aibã o valoare totalã de cel
puþin 23,5 milioane de lei. Pen-
tru îndeplinirea acestei cerinþe,
ofertanþii trebuie sã prezinte lu-
crãrile de construcþii civile pe
care le-au fãcut – iar acestea sã
fie executate în ultimii 5 ani –,
cu condiþia ca mãcar o singurã
lucrare sã fi fost executatã la un
imobil, monument istoric. Pen-
tru a proba toate aceste detalii,
firmele trebuie sã depunã mai
multe documente.

ªantierul va fi deschis în primãvarã
Dupã 180 de zile se încheie ter-

menul de depunere a ofertelor, iar
pe data de 4 septembrie se anunþã
firma câºtigãtoare. Urmeazã o pe-
rioadã de 30 de zile pentru even-
tuale contestaþii din partea celor-
lalte firme ºi apoi soluþionarea lor.
Dupã ce expirã ºi acest termen,
se considerã cã licitaþia este adju-
decatã oficial, iar Primãria Craio-
va va putea încheia contractul de
execuþie cu firma desemnatã câº-
tigãtoare. Autoritãþile locale au an-
ticipat cã acest an se va scurge
cu derularea procedurii de licita-
þie, care, dupã cum se ºtie, are
termene fixe ºi lungi, programând
sã înceapã execuþia propriu-zisã
abia în anul viitor. Mergând pe
aceastã idee, reprezentanþii muni-
cipalitãþii au explicat cã de aceea,
în bugetul pe acest an, nu a fost
prevãzutã întreaga sumã pentru
reabilitare, ci numai pentru aco-
perirea serviciilor de proiectare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis propunerea procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi au prelungit arestarea
preventivã cu încã 30 de zile pen-
tru Samuel David Parra, de 48 de
ani, din Paris, cetãþeanul francez
care la începutul lunii aprilie a îm-
puºcat un doljean de 22 de ani, pe
marginea drumului, în satul Gura
Vãii, comuna Podari: „Admite se-
sizarea formulatã de Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj. Dispu-
ne prelungirea mãsuri arestului
preventiv dispusã prin încheierea
98/08.04.2017 a Tribunalului Dolj
faþã de inculpatul Parra Samuel
David, pe o perioadã de câte 30
de zile, începând cu data de
07.07.2017, pânã la data de
05.08.2017, inclusiv. Respinge
cererea de înlocuire a mãsurii
arestului preventiv cu mãsura

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean (IPJ) Dolj, pe 16
aprilie a.c., seara, în  jurul orei
20.00, Þuþurica Bãscrãcea, de 65
de ani, a sesizat prin 112 faptul cã
a fost agresatã de soþul ei, Ionel
Bãscrãcea, de 60 de ani, în timp
ce se afla la adresa de domiciliu
din Craiova. Femeia a intentat di-
vorþ, la sfârºitul anului trecut, ºi,
în plus, a solicitat ºi a obþinut în
instanþã ºi un ordin de protecþie,
bãrbatul având interdicþie de a se

Arest prelungit pentru francezul careArest prelungit pentru francezul careArest prelungit pentru francezul careArest prelungit pentru francezul careArest prelungit pentru francezul care
a împuºcat în cap un doljean de 22 de ania împuºcat în cap un doljean de 22 de ania împuºcat în cap un doljean de 22 de ania împuºcat în cap un doljean de 22 de ania împuºcat în cap un doljean de 22 de ani

Cetãþeanul francez de 48 de ani acuzat
de tentativã de omor, dupã ce a împuºcat
un doljean în cap, rãmâne în spatele gratii-
lor. Magistraþii Tribunalului Dolj au prelun-
git cu încã 30 de zile mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de inculpat, respingându-i, ca

nefondatã cererea de a fi plasat în arest la
domiciliu. Francezul, venit în vizitã la „iubita
sa”, pe care o cunoscuse ca prostituatã în
Paris, a împuºcat un tânãr de 22 de ani, amic
de-al femeii, pe marginea drumului, în satul
Gura Vãii, comuna Podari.

arestului la domiciliu formulatã
de inculpat, ca nefondatã. Chel-
tuielile judiciare vor rãmâne in
sarcina statului. Cu drept de con-
testaþie în 48 de ore de la comu-
nicare”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã Samuel David
Parra a venit în România pe 6 apri-
lie a.c., în comuna Bârca, la domi-
ciliul Doinei A., cu care a mers la
Segarcea, unde a achitat o datorie,
apoi au revenit la locuinþa din Bâr-
ca, unde îi aºteptau Ulis Ghiusi
Ioniþã, de 22 de ani, ºi Daniel An-
drei, acesta din urmã recomandân-
du-se a fi soþul Doinei, iar celãlalt
o cunoºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de dis-
cuþii legate atât de relaþiile fiecãru-
ia cu Doina, cât ºi de faptul cã
francezul ar fi oprit din banii pe
care femeia îi câºtiga în Paris din

activitatea practicatã. Vãzând cã
discuþiile se aprind, Parra a com-
pletat douã file CEC, în valoare de
20.000 euro fiecare, pe numele
presupusului soþ ºi pe cel al cum-
natei Doinei. Le-a declarat, ulterior,
anchetatorilor, cã a înþeles cã dol-
jenii vor sã-l lase fãrã bani, însã a
completat CEC-urile ºtiind cã ba-
nii nu pot fi încasaþi de la nici o
bancã din România. Au venit în
Craiova, însã bãncile erau închise
aºa cã, dupã ora 23.00, au pornit
înapoi spre Bârca. Pe drum, pe DJ
561, pe raza satului Gura Vãii, co-
muna Podari, francezul a oprit au-
toturismul pe partea dreaptã a ca-
rosabilului, ºi le-a spus însoþitori-
lor sãi cã doreºte sã-ºi facã nevoi-
le. A coborât din maºinã împreunã
cu Andrei Daniel ºi Ioniþã Ulis
Ghiusi, dar înainte sã coboare, fãrã
ca nimeni sã-l observe, ºi-a pus la

centurã un pistol pe care îl þinea în
autoturism.

La întoarcerea cãtre maºinã,
francezul a scos pistolul ºi l-a în-
dreptat cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi,
care era chiar în faþa sa ºi a tras
un foc în direcþia acestuia, împuº-
cându-l în cap, în zona occipita-
lã. A vrut sã-l împuºte ºi pe An-
drei Daniel, dar potrivit declara-
þiei sale, pistolul s-a blocat. Dol-
jenii au urcat rãnitul în maºinã ºi

au plecat spre spital, iar francezul
a rãmas la faþa locului ºi s-a as-
cuns în zona verde din laterala
drumului, unde a fost gãsit a doua
zi, vineri, 7 aprilie a.c., în jurul
prânzului, de poliþiºti. Francezul
a îngropat pistolul lângã un copac,
oamenii legii reuºind destul de greu
sã-l gãseascã. A fost reþinut pen-
tru 24 de ore, iar pe 8 aprilie a
fost arestat preventiv, de atunci
fiind în spatele gratiilor.

Craiovean judecat pentru violenþã în familie
ºi nerespectarea hotãrârii judecãtoreºti

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotãrât cã poate
începe procesul craioveanului în vârstã de 60 de ani,
ajuns dupã gratii în luna aprilie, dupã ce s-a stabilit cã ºi-a
agresat fosta soþie ºi a încãlcat ordinul de protecþie emis
de instanþã, prin care avea interdicþie sã se apropie de
soþia ºi nepoþii sãi. Luna trecutã, instanþa l-a plasat pe
bãrbat în arest la domiciliu.

apropia de soþia ºi nepoþii sãi.
Poliþiºtii au deschis un dosar

penal sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de violenþã în familie ºi în-
cãlcarea unui ordin de protecþie în
baza plângerii femeii, însã pe Ionel
Bãscrãcea nu l-au gãsit la momen-
tul respectiv pentru a-l audia, bãr-
batul sustrãgându-se cercetãrilor-
. Dupã aproximativ o sãptãmânã au
reuºit oamenii legii sã-i dea de urmã
ºi sã-l ridice pentru audieri. „În
urma activitãþilor specifice desfã-
ºurate, poliþiºtii craioveni l-au

depistat pe bãrbatul de 60
de ani, iar în baza proba-
toriului administrat în ca-
uzã acesta a fost a fost re-
þinut pentru 24 ore ºi in-
trodus în Centrul de Reþi-
nere ºi Arest Preventiv
Dolj”, a precizat, la mo-
mentul respectiv, agent-
ºef adjunct Amelia Barbu,
din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Pe 24 aprilie a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare
preventivã, propunere
respinsã de instanþã, care l-
a plasat în arest la domici-
liu. Procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria
Craiova au fãcut contesta-
þie, iar pe 27 aprilie Tribu-
nalul Dolj a admis contesta-
þia procurorilor ºi a dispus
arestarea preventivã a craioveanu-
lui, care a ajuns dupã gratii.

Pe 18 mai a.c. s-a înregistrat
la Judecãtoria Craiova dosarul în
care Ionel Bãscrãcea a fost tri-
mis în judecatã, iar pe 14 iunie
instanþa i-a înlocuit arestarea pre-
ventivã cu arestul la domiciliu.
Între timp dosarul a fost analizat
în camera preliminarã, iar luni, 3
iulie a.c., judecãtorii au consta-
tat legalitatea probelor ºi a rechi-
zitoriului ºi au hotãrât cã poate
începe procesul: „Constatã ca
fiind întrunite condiþiile prevã-

zute de lege cu privire la compe-
tenþa organelor judiciare. Con-
statã legalitatea sesizãrii instan-
þei cu rechizitoriul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova din
data de 17 mai 2017, prin care a
fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, inculpatul
Bãscrãcea Ionel pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor: de violenþã în
familie, ºi de nerespectarea ho-
tãrârii judecãtoreºti, În dosarul
de urmãrire penalã numãrul
3200/P/2017 al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova,

constatã legalitatea administrã-
rii probelor ºi a efectuãrii acte-
lor de urmãrire penalã. Dispune
începerea judecãþii cauzei înre-
gistratã pe rolul Judecãtoriei
Craiova la data de 18 mai 2017,
sub numãrul 14994/215/2017,
privind pe inculpatul Bãscrãcea
Ionel ºi pe persoana vãtãmatã
Bãscrãcea Þuþurica. Cu drept de
contestaþie în termen de 3 zile de
la comunicarea încheierii. Pro-
nunþatã în Camera de Consiliu,
astãzi 3 iulie 2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 5 iulie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ultima propunere pe site-ul
MADR, este un Ordin al ministru-
lui de resort, care aratã cã în baza
prevederilor art. 14, alin. (3) Le-
gea nr.145/2014 pentru stabilirea
unor mãsuri de reglementare a pie-
þei produselor din sectorul agricol,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, în temeiul art. 9 alin. (5)
din H.G. nr. 30/2017 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, precum ºi pentru modificarea

Eticheta pentru produsul pepeni, comercializat de producãto-
rii agricoli va conþine informaþii cu privire la denumirea produ-
sului, localitatea de origine, data obþinerii produsului ºi preþul
de vânzare. Producãtorul agricol are obligaþia afiºãrii etichetei
într-un loc vizibil cumpãrãtorilor, fãrã a se deteriora. Eticheta
are urmãtoarele caracteristici: sã fie confecþionatã din hârtie A4,
plastifiatã transparent; sã fie imprimatã Landscape, faþã-verso,
color, cu denumirea produsului, localitatea de origine, data ob-
þinerii produsului, preþul de vânzare.

Cum vrea MADR sã reglementeze piaþa lubeniþelor!?

Pepenii de producþie internã,Pepenii de producþie internã,Pepenii de producþie internã,Pepenii de producþie internã,Pepenii de producþie internã,
vânduþi doar cu etichetãvânduþi doar cu etichetãvânduþi doar cu etichetãvânduþi doar cu etichetãvânduþi doar cu etichetã

MADR doreºte sã reglementeze mai bine comerþul cu
pepeni printr-o mãsurã pe cât de simplã, pe atât de inutilã.
Nici mai mult, nici mai puþin, cei care vând pepeni vor
trebui sã aibã la loc vizibil o coalã de hârtie de format A4,
plastifiatã transparent, în care sã precizeze denumirea
produsului, localitatea de origine, data obþinerii produsului,
preþul de vânzare. Or, cum în pieþele craiovene nu prea
gãseºte picior de producãtor, ci doar intermediari, ne
întrebãm cui va folosi încãrcarea cu noi sarcini de serviciu,
pe care colectivul, ºi aºa insuficient al Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj, va trebui sã le îndeplineascã. Desigur,
superiorii lor de la Bucureºti vor primi, sãptãmânal, rapor-
tãrile verificãrilor de pe teren. Mai e loc de birocraþie
inutilã? Cu certitudine, rãspunsul este doar afirmativ.

art. 6 alin. (6) din H.G. nr. 1.186/
2014 privind organizarea ºi func-
þionarea Autoritãþii pentru Adminis-
trarea Sistemului Naþional Antigrin-
dinã ºi de Creºtere a Precipitaþii-
lor, cu modificãrile ulterioare, Pe-
tre Daea pregãteºte unele mãsuri
de reglementare a pieþei produse-
lor din sectorul agricol.

Cu hârtia la vedere
Concret, comercianþii de pe-

peni – verzi sau galbeni – vor tre-

bui sã dovedeascã, printr-o sim-
plã hârtie, de unde au marfa, data
recoltãrii, denumirea produsului ºi
preþul de vânzare.

Printr-o coalã A4, protejatã de
ploi prin plastifiere, MADR vrea
sã ne asigurã cã trasabilitatea pro-
dusului pepene este de acum îna-
inte bine cunoscutã de cumpãrã-
tori. Se vând ele facturi fiscale ºi
chitanþiere false la drumul liber,
mai ceva ca þigaretele de contra-
bandã prin pieþele Craiovei, ºi nu
se ocoleºte ea, legislaþia, printr-o
banalã coalã de hârtie!?

Forma propusã de MADR pen-
tru aprobare sunã bombastic, încã
de la articolul 1: „În sensul preve-
derilor art. 14, alin. (3) din Legea
nr.145/2014 pentru stabilirea unor
mãsuri de reglementare a pieþei
produselor din sectorul agricol, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, denumitã în continuare
lege, se aprobã modelul etichetei
pentru produsul pepeni, comercia-
lizat de producãtorii agricoli, pre-
vãzut în anexa care face parte in-
tegrantã din prezentul ordin”. Ba
chiar, în vederea asigurãrii trasa-
bilitãþii produsului pepene, struc-
turile cu atribuþii în inspecþii teh-
nice din cadrul direcþiilor pentru
agriculturã judeþene verificã
atestatul de producãtor, carnetul
de comercializare, precum ºi do-
cumentul de identitate al produ-
cãtorului agricol.

Nicio sancþiune prevãzutã
Sã disparã dintr-o datã samsarii

din pieþele Craiovei, pentru simplul
motiv cã nu pot dovedi cu atesta-
tul de producãtor, cã pepenii scoºi
de ei la vânzare nu le aparþin? Greu
de crezut. Cine îi va verifica? Cei
patru-cinci angajaþi ai Direcþiei pen-
tru Agriculturã Judeþeanã Dolj cu
atribuþii de inspecþii tehnice. De-a
dreptul ilariant. Adicã nu doar cã

trebuie sã viziteze sutele de revân-
zãtori din pieþe, dar trebuie sã fi-
nalizeze ºi acþiunile de control prin
sesizarea actelor de comerþ ilegal.
Totodatã, aceºti angajaþi ai D.A.J.
Dolj vor trebui sã-i informezi pe
toþi producãtorii de pepeni cu pri-
vire la obligaþia afiºãrii etichetei la
locul de comercializare.

Birocraþie din belºug
ªi, ca sã-ºi justifice orele petre-

cute la serviciu, prin Ordinul pre-
cizat mai sus, nu doar angajaþii din

teritoriu vor avea câte ceva de ra-
portat, ci ºi superiorii lor de la Di-
recþia Generalã Control, Antifrau-
dã ºi Inspecþii din cadrul Ministe-
rului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale. Pentru cã, sãptãmânal,
D.A.J.-urile le vor transmite aces-
tora informãri cu privire la verifi-
cãrile efectuate pe teren.

În tot textul acestui Ordin al
ministrului MADR nu am dat pes-
te un articol sau alineat care sã
explice ce pãþesc concret cei ce
nu eticheteazã pepenii. Dacã nu

aduc consumatorului final garan-
þiile minime cã produsul este auto-
hton. Probabil nici nu era cazul.
Oricum, nu se doreºte o reglemen-
tare concretã a pieþelor. Continuãm
într-un mediu plin de necunoscute
la acest capitol, unde marii impor-
tatori îºi fac jocurile, reþelele finale
de revânzãtori îºi fac profit, pro-
ducãtorii interni deloc sfãtuiþi sã se
organizeze în forme asociative sunt
la mâna intermediarilor. De ce nu
se implicã niciun factor de decizie
localã sau naþionalã pentru a pune

cap la cap avantajele producãtori-
lor autohtoni de a-ºi vinde direct
marfa cãtre hipermarketuri sau en-
gross-iºti? Ar fi mai multe de spus,
dar cum pe prea puþini responsa-
bili îi mai intereseazã producþia
agricolã internã, nici mãcar sã aibã
curiozitatea de a avea la zi situaþia
recoltãrilor, a lucrãrilor agricole ºi
a nivelului balanþei cerealiere a
Doljului, reglementãri de factura
Ordinului sus-menþionat vin sã
confirme de va mai curge apã de
Dunãre pânã sã ne revenim.
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Ieri, „Crucea Roºie ” din Ro-
mânia a aniversat 141 de ani de
existenþã. România a devenit par-
te semnatarã la prima Convenþie
de la Geneva din 1864 ºi a rati-
ficat-o în 1874. Doi ani mai târ-
ziu, a luat fiinþã Societatea „Cru-
cea Roºie” din România ºi ºi-a
început activitatea în actualul
sediu al Spitalului „Colþea” din
Bucureºti. Printre semnatarii
actului de la 4 iulie 1876 se re-
gãsescpersonalitãþi importante
ale vremii: Prinþul Dimitrie Ghi-
ca, Nicolae Cretzulescu, Geor-
ge Gr. Cantacuzino, C.A. Ro-
setti, Ion Ghica, Dimitrie Stur-
za, Gr. G. Cantacuzino, dr. Ca-
rol Davila, iar primul preºedinte
(1876 - 1897) a fost Prinþul Di-
mitrie Ghica.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

„Crucea Roºie”, la moment aniversar
Evenimentul a fost aniversat,

ieri, la Palatul Elisabeta din Bu-
cureºti, gazde fiind Principesa
Margareta, preºedinte al institu-
þiei, ºi Ioan Silviu Lefter, direc-
tor al SN  „Crucea Roºie”, fiind
invitaþi membri ai Corpului Di-
plomatic, Administraþiei Prezi-
denþiale, ai celor 47 de filiale din
þarã, instituþiilor statului ºi so-
cietãþii civile.

«Suntem recunoscãtori nenu-
mãratelor generaþii de voluntari,
care au acordat, de-a lungul tim-
pului, ajutor tuturor celor aflaþi
în nevoie, indiferent de condiþii.
Ne mândrim cu surorile de „Cru-
ce Roºie”, care au alinat suferin-
þa rãniþilor ºi bolnavilor în timp
de rãzboi, care au trata copii, ti-
neri ºi bãtrâni în timpul epidemii-

lor de malarie, holerã, tifos ºi tu-
berculozã, care au contribuit la
reîntregirea familiilor separate de
rãzboi sau de regimul opresiv.
Faptele de excelenþã din istoria
acestei organizaþii ne motiveazã
ºi ne obligã sã ne adaptãm la ce
este nou ºi sã rãmânem în prima
linie a sprijinului umanitar. Vom
continua sã aducem bucurie ºi
speranþã celor care au nevoie de
noi. Aici, la Craiova, am fost alã-
turi de voluntarii noºtri ºi de co-
piii din Centrele de Plasament,
care, pe perioada verii, beneficia-
zã de un program bogat de acti-
vitãþi de educaþie nonformalã ºi
de dezvoltare personalã, cu aju-
torul voluntarilor», a precizat
Maria Vintilã, director al Filia-
lei Dolj de „Crucea Roºie”.

Soarta copiilor care sunt lãsaþi
singuri acasã, cu unul sau ambii
pãrinþi plecaþi în strãinãtate, nu ne
este indiferentã. Au fost multe ca-
zuri în care abandonul ºcolar a
crescut, în rândul acestor, ba, mai
mult, au fost semnalate ºi cazuri
la limita infracþionalitãþii. Tocmai
de aceea, ieri, s-a desfãºurat se-
minarul amintit, pentru a putea fi
dezbãtute problemele care þin de
viaþa acestor tineri. În Regiunea
Sud-Vest Oltenia, peste 6.000 de
copii se aflã în aceastã situaþie,
vorbim numai de statisticile oficiale
–1.800 din Dolj, 1.067 din Gorj,
205 din Mehedinþi, 343 din Olt ºi
2.622 din Vâlcea.

„Copiii nevoiþi sã creascã fãrã
unul sau chiar ambii pãrinþi alãturi
sunt mult mai vulnerabili emoþio-
nal, oricâtã atenþie le-ar acorda cei
în grija cãrora rãmân. Mai mult,
lipsa pãrinþilor sau a unui reprezen-
tant legal poate duce la consecinþe
dramatice, printre care limitarea
accesului copiilor la servicii de sã-
nãtate, la educaþie ºi beneficii so-
ciale. Este esenþial sã laºi totul în
ordine acasã, sã numeºti un repre-
zentant legal pentru copii, înainte
ca lucruri grave ºi iremediabile sã
se petreacã. Acesta este mesajul
nostru”, a precizat Gabriela Ale-
xandrescu, preºedinte executiv
„Salvaþi copiii!” România.

Peste 8.700 de persoane,
consiliate în Dolj

Amploarea acestui fenomen
face necesarã dezvoltarea unei re-
þele specializate destinate copiilor,

Protecþie ºi educaþie pentru copiiiProtecþie ºi educaþie pentru copiiiProtecþie ºi educaþie pentru copiiiProtecþie ºi educaþie pentru copiiiProtecþie ºi educaþie pentru copiii     cu pãrinþicu pãrinþicu pãrinþicu pãrinþicu pãrinþi
plecaþi în strãinãtateplecaþi în strãinãtateplecaþi în strãinãtateplecaþi în strãinãtateplecaþi în strãinãtate

Ieri, Filiala Dolj a Organizaþiei „Salvaþi co-
piii!”, în parteneriat cu Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, a
organizat o dezbatere pe tema „Protecþia co-
piilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate
– aspecte legale ºi bune practici de interven-
þie”. Evenimentul face parte din proiectul

„Protecþie ºi educaþie pentru copiii afectaþi de
migraþia pentru muncã în strãinãtate a pãrinþi-
lor”, implementat cu sprijinul Autoritãþii Naþi-
onale pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi
Adopþie ºi a Ministerului Educaþiei Naþionale,
cu suportul financiar al THE VELUX FOUN-
DATIONS.

ceea ce a realizat „Salvaþi copi-
ii!”, prin servicii adresate atât lor
cât ºi pãrinþilor, începând din anul
2010,prin intermediul a 17 progra-
me locale. „În judeþul Dolj, peste
290 de copii ºi reprezentanþii lor
au beneficiat de suport psiholo-
gic ºi educaþional ºi mai mult de
8.700 de persoane au primit in-
formaþii ºi servicii de consiliere
socialã prin intermediul caravane-
lor locale. Acþiunea de astãzi (ieri
– n.r.) , la care sunt invitaþi re-
prezentanþi din toate judeþele Ol-
teniei, atât de la nivelul Direcþiilor
de Asistenþã Socialã, cât ºi de la
instanþe, Inspectorate ºcolare,
Centre Judeþene de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã (CJRAE),
îºi propune sã gãseascã modali-
tãþi de rezolvare a acestui feno-
men”, a declarat Mihaela Stãn-
cele, coordonator proiect în Dolj.

Este nevoie de schimbare
Legislaþia s-a modificat, în ul-

timii ani, dar tot nu poate fi adec-
vatã pentru a stopa sau mãcar di-
minua efectele produse de pleca-
rea pãrinþilor în strãinãtate. Este
adevãrat cã, în prezent, cei care
pleacã în alte þãri trebuie sã anun-
þe autoritãþile ºi sã încredinþeze
copilul unei persoane majore, cu
toate drepturile ºi obligaþiile care
vin de aici, dar nu toþi o fac, ast-
fel cã , deocamdatã, nu se ºtie
numãrul exact al minorilor care
sunt lãsaþi singuri. Toþi cei pre-
zenþi au fost de acord cã ceva tre-
buie schimbat.

„Ne bucurãm cã suntem invi-

taþi aici. La noi, în judeþul Olt,
sperãm sã avem o colaborare mai
bunã cu primãriile, pentru a iden-
tifica toate aceste cazuri. Situa-
þia este vulnerabilã ºi ceva trebu-
ie schimbat. Nu ne-am confrun-
tat cu situaþii grave, dar ceva tre-
buie modificat, deoarece ar pu-
tea sã aparã cazuri cu adevãrat
dramatice”–Ioana Ciobanu,
consilier în cadrul DGASPC Olt.

„În judeþul Vâlcea, mai ales în
familii defavorizate, cu precãde-
re în etnia romã, sunt situaþii
alarmante. Mulþi copii sunt lãsaþi
de-a dreptul singuri, nici mãcar
în grija bunicilor, ci în a unui fra-
te mai mare sau a unor vecini,
care nu au responsabilitãþi. Este
un fapt binecunoscut, cel puþin
aºa spun psihologii, cã dacã un
minor este lãsat ºase luni fãrã pã-
rinþi, crede cã este abandonat ºi
de aici apar foarte multe proble-
me. Trebuie impuse mãsuri stric-
te pãrinþilor care îºi lasã copii în
þarã. De asemenea, sunt mulþi
asistenþi sociali care
nu ºtiu clar ce trebuie
sã facã, de aici ºi
creºterea abandonului
ºcolar” –Cristina Ni-
cula ,  director al
CJRAE Vâlcea.

„Practic, fenome-
nul a luat amploare din
2007, de când am in-
trat în Uniunea Euro-
peanã. ªtim foarte
bine cã o perioadã de
timp, posturile de
asistenþi sociali au
fost blocate. Acum,
de doi-trei ani, am în-
ceput sã ne revenim,
dar mai este mult de

fãcut. În 2015, a apãrut o lege,
cea care reglementeazã, pe un-
deva, ceea ce trebuie sã facã pã-
rinþii, dar nu este de ajuns. Noi
am început sã derulãm ºi sã dez-
voltãm proiecte cu toate comu-
nitãþile, în parteneriat cu ONG-
urile ºi cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean. Conform statisticilor,
în judeþul nostru avem undeva în

jur de 1.800 de copii în situaþia
despre care vorbim, dar, în rea-
litate, numãrul este de trei-patru
ori mai mare. În identificarea tu-
turor, ne ajutã foarte mult ºcoli-
le. Cred cã trebuie create servi-
cii în raport cu prezentul, înce-
pând de la formarea de consilieri
pânã la judecãtori. Sigur, legisla-
þia actualã prevede unele sancþi-

uni pentru pãrinþi, dar nu
consider cã este cea mai
bunã soluþie sã gãsim vi-
novaþi” – Florin Stancu,
director DGASPC Dolj.

„Încercãm sã abordãm
aspecte atât juridice, cât ºi
de bune practici în ceea ce
înseamnã consilierea. Nu
sunt cunoscute toate datele
din primãrii ºi ºtim cã sta-
tistica oficialã este una,
cea realã alta. Vrem sã dis-
cutãm, sã facem o serie de
recomandãri ºi, în perioa-
da urmãtoare, sã vedem
efectele” –Anca Stamin,
manager naþional de pro-
iect la „Salvaþi copiii!”.
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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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În fiecare searã de week-end, cât du-
reazã aceastã varã, craiovenii sunt aºtep-
taþi sã se rãcoreascã ºi sã se delecteze,
în acelaºi timp, la spectacolele care vor
fi prezentate pe scena Teatrului de Varã
din Parcul „Nicolae Romanescu”.

„ART in the PARK”, aºa se numeºte
evenimentul cultural cu care municipa-
litatea îi provoacã pe craioveni la rela-
xare. În fiecare week-end, pe scena Te-
atrului de Varã din Parcul „Nicolae Ro-
manescu”, cu începere de la ora 20.00
sau 21.00, vor avea loc spectacole de
dans, concerte, seri de film, teatru pen-
tru copii, manifestãri inedite la care sunt
aºteptaþi toþi craiovenii. Intrarea este li-
berã, în limita locurilor disponibile.
Doar condiþiile meteorologice nefavo-
rabile pot contramanda evenimentele
programate.

Autoritãþile au publicat ºi calendarul

„ART in the PARK”, pe scena Teatrului de Varã
manifestãrilor, astfel încât toþi cei inte-
resaþi sã fie informaþi din timp ºi sã nu
rateze nici un spectacol:

Sâmbãtã, 8 iulie, ºi duminicã, 9 iu-
lie, de la ora 21.00 – spectacolul „Car-
mina Burana”, de Carl Orff. Organizator:
Opera Românã Craiova.

Sâmbãtã, 15 iulie, ora 20.00 – spec-
tacol folcloric. Organizator: Palatul Co-
piilor din Craiova.

Duminicã, 16 iulie, ora 20.00 – spec-
tacol de muzicã uºoarã. Organizator: Pa-
latul Copiilor din Craiova.

Sâmbãtã, 22 iulie, ºi duminicã, 23
iulie, ora 20.00 – Sound & Music 4U.
Organizator: Primãria Craiova.

Sâmbãtã, 29 iulie ºi duminicã, 30 iu-
lie, ora 20.00 – concert de muzicã clasi-
cã. Organizator: Filarmonica „Oltenia”.

Spectacolele vor continua ºi în luna
august:

Sâmbãtã, 5 august, ºi duminicã, 6
august, ora 20.00 – spectacol  de teatru.
Organizator: Palatul Copiilor din Craiova
– trupa Fantasia.

 Sâmbãtã, 12 august, ºi duminicã, 13
august, ora 20.00 – Sound & Music 4U.
Organizator: Primãria Craiova.

Sâmbãtã, 19 august, ora 18.00 – Gala
Freaks – spectacol de dans. Organizatori:
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, în
colaborare cu trupa Freaks.

Duminicã, 20 august, ora 19.00 –
spectacol de dans – trupa ACT. Orga-
nizatori: Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”, în colaborare cu Asociaþia de
Culturã ºi Tango ºi Clubul Viva Dance.

Sâmbãtã, 26 august, ºi duminicã, 27
august – evenimente în cadru Puppets
Occupy Street. Organizator: Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”

LAURA MOÞÎRLICHE
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Unicul festival din România de-
dicat filmului ºi artei culinare bal-
canice, Divan Film Festival revi-
ne anul acesta cu cea de-a VIII-a
ediþie, care va avea loc între 18 ºi
26 august, la Craiova ºi Port Cul-
tural Cetate, propunând tema Bal-
kan Love. „Departe de stereotipu-
rile impuse de orice love story
american, amorul balcanic este
rareori atins de monotonia perfec-
þiunii, iar cineaºtii acestui colþ eu-
ropean sunt recunoscuþi pentru
modul inedit în care abordeazã
aceastã temã. Poezie, gesturi mã-
reþe, cãutãri, melodramã, basm,
toate îºi gãsesc locul în filmele
selectate pentru aceastã ediþie de
noul director artistic al Divan Film
Festival, Cãtãlin Olaru, ºi Massi-

Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival are ca temã, în 2017, amorul balcanic are ca temã, în 2017, amorul balcanic are ca temã, în 2017, amorul balcanic are ca temã, în 2017, amorul balcanic are ca temã, în 2017, amorul balcanic
Divan Film Festival – eveniment anual organizat de Fundaþia

pentru Poezie „Mircea Dinescu” – va avea loc, anul acesta, în
perioada 18 – 20 august în Craiova (la Cinema Inspire din

Mercur Center ºi în Centrul Vechi) ºi în perioada 21 – 26 august
în Portul Cultural Cetate, din judeþul Dolj. Dacã ediþia trecutã a

avut în centrul atenþiei poveºtile urbane din Balcani, tema
acestei a VIII-a ediþii este dragostea. Intrarea este liberã la

toate proiecþiile ºi concertele Divan Film Festival.

miliano Narduli, responsabil de
secþiunea de scurtmetraje”, preci-
zeazã organizatorii evenimentului.

Cãtãlin Olaru este critic de film,
membru al Uniunii Cineaºtilor din
România ºi al FIPRESCI (Fédéra-
tion Internationale de la Presse Cin-
ématographique), câºtigãtor al pri-
mei burse „Alex Leo ªerban” pen-
tru criticã de film, ºi director artis-
tic al HipTrip Travel Film Festival.
„Când zici Balcani, te gândeºti au-
tomat la rãzboi ºi moarte, la familii
dezrãdãcinate ºi plâns cu sughiþuri.
Anul acesta, Divan Film Festival îºi
propune sã demonstreze cã, în Bal-
cani, lumea se mai ºi iubeºte, nu
doar se sfârtecã ºi se duºmãneºte.
Am ales sã omagiem dragostea cu
filme noi, majoritatea urmând a fi

proiectate în premierã naþionalã”,
spune Cãtãlin Olaru.

Festivalul a reuºit în cele ºapte
ediþii de pânã acum, prin filmele
prezentate, participarea unor ci-
neaºti de prestigiu din România ºi
din alte þãri balcanice, concertele
ºi spectacolele culinare, dar mai
ales prin farmecul locului ºi al gaz-

delor Masha ºi Mircea Dinescu, nu
numai sã promoveze filmul româ-
nesc ºi colaborarea cinematogra-
ficã în regiunea balcanicã, dar ºi
sã devinã cunoscut ca o manifes-
tare culturalã cu o atmosferã uni-
cã. „Tot ce am nevoie este dra-
goste, tot ce ne trebuie este iubire.
Balkan Love este mai mult decât

o temã sau numele acestei ediþii,
Balkan Love este o stare de spi-
rit”, spune Massimiliano Narduli,
selecþioner Divan Film Festival.

În timpul desfãºurãrii festivalu-
lui, camparea este gratuitã în Portul
Cultural Cetate, iar înscrierile se
pot face pe pagina de Facebook a
Divan Film Festival.

Selecþia oficialã a celei de-a 27-a
ediþii a Festivalului Naþional de Te-
atru (FNT) va fi anunþatã de criti-
cul Marina Constantinescu, direc-
tor artistic ºi selecþioner al FNT,
astãzi, de la ora 12.00, în sistem
live streaming pe noul site al festi-
valului, www.fnt.ro. Evenimentul
– care se va desfãºura la Bucureºti,
între 20 ºi 30 octombrie a.c. – este
produs de UNITER, ARCUB ºi Te-

Pânã la jumãtatea acestei luni, la
Galeria „ARTA” a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România – Filiala Cra-
iova poate fi vizitat Salonul Artiº-
tilor Plastici Craioveni. Expoziþie
cu tradiþie, aceasta reuneºte perio-
dic majoritatea numelor membrilor
filialei locale a UAPR, fiind un prilej
de (re)întâlnire cu cele mai recente
creaþii ale acestora.

În ediþia de varã 2017 a Salonu-
lui pot fi admirate peste 50 de lu-
crãri –  majoritatea de picturã, cu
tematicã diversã, dar ºi graficã,
sculpturã ori obiect –, autori fiind
artiºti consacraþi, dar ºi mai tineri
membri de filialã. Expun Viorel Pe-
niºoarã-Stegaru, Iulian Segãrceanu,
Gheorghe Ciuchete, Ovidiu Bãrbu-
lescu, Alexandru Pascu, Marcel
Voinea, Constantin Niculescu, Ion
Preda, Silviu Bârsanu, Mihail Tri-
fan, Emilian Popescu, George Crã-

Teatrul Naþional Craiova a propus trei spectacole pentru
participarea la Festivalul Naþional de Teatru 2017

atrul Naþional „I.L. Caragiale” din
Bucureºti ºi este finanþat de Minis-
terul Culturii ºi Identitãþii Naþionale
ºi Primãria Municipiului Bucureºti.
Pentru ediþia din acest an – dedica-
tã marelui actor Victor Rebengiuc
– Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova a propus trei spectaco-
le, toate premiere ale anului trecut.

Potrivit directorului artistic al in-
stituþiei, Vlad Drãgulescu, este vor-

ba despre „Cealaltã þarã” (regia: Ale-
xandru Istudor) – adaptare dupã trei
dintre romanele scriitoarei române
de etnie germanã Herta Muller („Cã-
lãtorie într-un picior”, „Omul este
un mare fazan pe lume”, „Încã de
pe atunci vulpea era vânãtorul”),
„Elefantul din camerã sau The Vi-
brator play”, de Sarah Ruhl (regia:
Dragoº Alexandru Muºoiu) – o co-
medie neagrã despre intimitate ºi
electricitate, ultima înþeleasã ca ad-
juvant al... intimitãþii de cuplu, ºi
„Dacã am gândi cu voce tare”, pe
textul autorului bosniac Adnan Lu-
gonic, montat la Craiova – în pre-
mierã naþionalã – de Radu Afrim.

Anul trecut, nici un spectacol
al Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” nu a intrat în selecþia oficialã a
FNT. În schimb, în 2015, douã
producþii craiovene au fost cuprin-

se în lista celor prezentate, cu
acest prilej, în capitalã: „Iluzii”,
de Ivan Vyryrpaev, pus în scenã
de Bobi Pricop, ºi „Spargerea” în
regia lui Dragoº Alexandru Muºo-
iu, dupã nuvela „Jaf armat” a scri-
itorului Rãzvan Petrescu.

Realizatã pentru al doilea an con-
secutiv, transmisiunea video în di-
rect, de astãzi, pe site-ul
www.fnt.ro este prima uºã deschi-
sã cãtre spectacolele pe care iubi-
torii de teatru le vor putea vedea în
toamnã pe scenele bucureºtene.
Noul site, adaptat pentru desktop,
smartphone sau tabletã, este sur-
priza care îi aºteaptã pe toþi cei in-
teresaþi de teatru: „cu o graficã to-
tal schimbatã, cu o structurã mai
simplã ºi mai eficientã, în acord cu
ultimele evoluþii ale tehnologiei”,
anunþã organizatorii FNT.

S-a deschis Salonul Artiºtilor Plastici Craioveni
ciunoiu, Cristian Dincã, Cristian
Volcinschi, Ioana Flueraºu, Dan
Nica, Gabriel Giodea, Monica Din-
cã, Ana Curcã, Aurora Speranþa
Cernitu, Carmen Lungeanu, Adrian
Bãnicã, Cãtãlin Alexi, Alexandru
Dina, Dumitru Eugen, Rodica Ro-
zalia Jianu, Ionel Marinescu, Elena
Miertescu, Florin Grãdinaru, Miru-
na Cãminescu, Dragoº Gorgorin,
Lidia Mãrgelu, Emilia Burlan-Fira,
Florin Stelian-Preda, Luca Chiuche-
te, Robert Florica, Maria Opriþa,
Lucian Ghiþulescu, Adriana Vâlcea,
Mihail Nistor.

Salonul Artiºtilor Plastici
Craioveni va rãmâne deschis
pânã pe data de 15 iulie, vizitato-
rii având acces liber la Galeria
„ARTA” (Calea Unirii nr. 12). Pu-
blicul este invitat apoi la vernisa-
jul unei expoziþii a artiºtilor Geor-
ge Voica ºi Mihail Nistor.
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Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker, a lan-
sat, ieri, un atac fãrã precedent
la adresa membrilor Parlamentu-

Turcia vrea

sistem propriu

antirachetã
Turcia va construi un

sistem antibalistic naþional,
în colaborare cu Franþa ºi
Italia, a anunþat ministrul
turc al Apãrãrii, Fikri Isik.
„Pentru contracararea
ameninþãrilor pe termen
scurt, vom cumpãra sisteme
S-400. Toate activitãþile
tehnice au fost finalizate ºi
am ajuns la decizia de a
cumpãra sisteme S-400 din
Rusia”, a declarat Fikri Isik
pentru postul tv TRT Haber.
„Pe de altã parte, vom
dezvolta propriile sisteme
antirachetã, în colaborare
cu Franþa ºi Italia”, a
adãugat ministrul turc al
Apãrãrii.

Un avion

a fost nevoit

sã aterizeze

de urgenþã

în Australia,

dupã o coliziune

cu mai multe

pãsãri
O aeronavã a companiei

AirAsia X a fost forþatã sã
aterizeze de urgenþã pe
aeroportul Brisbane, dupã
ce unul din motoare a fost
avariat, aparent în urma
coliziunii cu mai multe
pãsãri, însã nu au fost
înregistrate cazuri de
persoane rãnite. Zborul Air
Asia X D7207 a decolat luni
seara de pe aeroportul din
Gold Coast, Australia,
având destinaþia Kuala
Lumpur. La bordul apara-
tului de zbor erau 345 de
pasageri ºi 14 membri ai
echipajului. Compania
aerianã a transmis pe
Twitter cã aeronava a fost
deviatã „dupã ce a suferit o
presupusã coliziune cu
pãsãri care a afectat moto-
rul de la tribord la scurt
timp dupã decolare”.
„Rãmãºiþele unor pãsãri au
fost descoperite pe pista de
decolare”, a mai precizat
Air Asia X. Un pasager al
avionului a declarat cã a
observat un incendiu la
motorul avariat. Aeronava a
aterizat de urgenþã la
Brisbane, la aproximativ
100 de kilometri depãrtare,
a anunþat un purtãtor de
cuvânt al Autoritãþii pentru
Securitatea Aviaþiei Civile
din Australia.

Coreea de Nord confirmã efectuareaCoreea de Nord confirmã efectuareaCoreea de Nord confirmã efectuareaCoreea de Nord confirmã efectuareaCoreea de Nord confirmã efectuarea
“cu succes” a testului cu rachetã balisticã“cu succes” a testului cu rachetã balisticã“cu succes” a testului cu rachetã balisticã“cu succes” a testului cu rachetã balisticã“cu succes” a testului cu rachetã balisticã

Coreea de Nord a transmis cã Kim
Jong-un a solicitat efectuarea unui test
cu rachetã balisticã, acesta fiind testat
cu succes. Conform televiziunii de stat
nord-coreene, testul a fost efectuat sub
supravegherea liderului de la Phenian,
racheta “fiind capabilã sã ajungã ori-
unde în lume”. Racheta de tip Hwa-
song-14 a atins o altitudine de 2.802
km, atingându-ºi þinta cu precizie dupã
un zbor de 39 de minute, potrivit tele-
viziunii nord-coreene. Coreea de Nord
a lansat, ieri, cu câteva zile înainte de
summitul G20, o rachetã balisticã de-
spre care se presupune cã a cãzut în
zona economicã exclusivã a Japoniei.
Racheta balisticã cu razã medie de ac-
þiune lansatã marþi de Coreea de Nord a depãºit
“cu mult” altitudinea de 2.500 km, conform Mi-
nisterul japonez al Apãrãrii. Potrivit unor oficiali
sud-coreeni, racheta ar fi zburat pe o distanþã de
aproximativ 930 km.  Tokyo a condamnat acest
test, transmiþând cã încalcã rezoluþiile ONU. Po-
trivit oficialilor Armatei sud-coreene, racheta a

fost lansatã din provincia Panghyon, aflatã la 100
de kilometri de capitala Coreei de Nord, Phe-
nian. Preºedintele sud-coreean Moon Jae-in a
convocat de urgenþã Consiliul de Securitate Na-
þionalã. Beijingul a condamnat testul balistic efec-
tuat de Coreea de Nord ºi cere regimului stalinist
de la Phenian sã respecte rezoluþiile Consiliului

de Securitate al ONU, a declarat Geng
Shuang, purtãtorul de cuvânt al Mi-
nisterului chinez de Externe. “Consi-
liul de Securitate al Naþiunilor Unite a
luat decizii în legãturã cu Coreea de
Nord ºi tehnologiile, dar ºi activitãþi-
le acestei þãri”, a declarat oficialul,
care a adãugat cã Beijingul se opune
testelor balistice nord-coreene. “Ce-
rem Phenianului sã respecte aceste
decizii ale Consiliului de Securitate
al Naþiunilor Unite ºi sã înlesneascã
calea pentru îmbunãtãþirea situaþiei”,
a completat Geng Shuang. “În acest
moment, pãrþile (implicate) trebuie
sã dea dovadã de reþinere ºi sã se
abþinã de la acþiuni care ar putea con-

duce la o escaladare a tensiunilor”, a precizat
oficialul chinez. Acest incident are loc înaintea
Summitului G20 ce se va desfãºura în perioada
7-8 iulie în Germania, unde liderii Statelor Uni-
te, Chinei, Japoniei ºi Coreei de Sud vor discu-
ta ºi despre eforturile de stopare a programului
nuclear nord-coreean.

Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU), partidul cancelarului An-
gela Merkel, le promite cetãþenilor
germani o siguranþã mai mare, mai
multe locuinþe ºi o ratã maximã de
ocupare o forþei de muncã într-un
interval de opt ani, potrivit progra-
mului electoral. Conform platfor-
mei electorale, Uniunea Creºtin-
Democratã ºi aliatul Uniunea Creº-
tin-Socialã din Bavaria le oferã
votanþilor scutiri de taxe ºi mai
multe investiþii. Partidul Social-
Democrat (SPD, centru-stânga),
condus de fostul preºedinte al Par-
lamentului European Martin
Schulz, este principalul rival al for-
maþiunii din care face parte ºi An-
gela Merkel. Principala promisiu-
ne a Uniunii Creºtin-Democrate
este rata maximã de ocupare o for-
þei de muncã pânã în 2025, defini-

Jean-Claude Juncker, atac fãrã precedent
la adresa membrilor PE din cauza absenteismului

lui European ºi a catalogat drept
„ridicolã” prezenþa redusã în ca-
drul unei dezbateri privind relo-
carea refugiaþilor. Juncker a fost

prezent într-o salã în care erau
aproximativ 30 de europarlamen-
tari ºi a declarat cã Parlamentul
European este „total ridicol ºi
neserios”. „Sunt doar câþiva
membri prezenþi în aceastã ºedin-
þã de plen. Sunteþi ridicoli. Nu voi
mai participa niciodatã la o întâl-
nire de acest fel”, a spus preºe-
dintele Comisiei Europene, care
a amintit cã Parlamentul Euro-
pean are 751 de deputaþi. Preºe-
dintele PE, Antonio Tajani, a re-
acþionat furios ºi l-a acuzat pe
Juncker de lipsã de respect. „Pu-
teþi critica Parlamentul, dar nu
este misiunea Comisiei sã con-
troleze Parlamentul. Dimpotrivã,
Parlamentul trebuie sã controle-
ze Comisia”, a spus Tajani. Con-
flictul a continuat, iar Jean-Clau-
de Juncker le-a reproºat eurode-

putaþilor cã nu au participat la se-
siunea de revizuire a preºedinþiei
pe ºase luni a Maltei, cel mai mic
stat membru al Blocului comuni-
tar. Premierul Maltei, Joseph
Muscat, a încercat sã detensio-
neze situaþia, pe care a catalogat-o
drept „un fiasco”, ºi a amintit cã
este necesarã o dezbatere privind
valorile Europei. „Dacã în locul
domnului Muscat ar fi fost aici
doamna Merkel - greu de imaginat
- sau domnul Macron - mai uºor
de imaginat - atunci am fi avut o
asistenþã maximã. Parlamentul este
complet ridicol”, a spus Jean-
Claude Juncker. Agenda dezbate-
rilor de ieri din Parlamentul Euro-
pean trebuia sã fie dominatã de
subiectul relocãrii a 160.000 de
refugiaþi din Italia ºi Grecia cãtre
celelalte state membre UE.

Uniunea Creºtin-Democratã, partidul Angelei Merkel,
promite o ratã maximã de angajare pânã în 2025

tã drept un nivel al ºomajului mai
mic de 3%. „Credem cã putem
face acest lucru. Locurile de mun-
cã sunt primordiale în încercarea
de a obþine prosperitate ºi siguranþã
pentru toatã lumea. Noi, europe-
nii, trebuie sã ne luãm soarta în
mâini, sã fim mai decisivi decât în
trecut”, a declarat Angela Merkel,
în cadrul unei conferinþe de presã
pentru prezentarea programului
electoral. Germania are în prezent
cea mai puternicã economie din
Europa, iar rata ºomajului este de
5,5%, un minim istoric dupã reu-
nificare. Un nivel la ºomajului de
3% n-a mai fost înregistrat în Ger-
mania de la mijlocul anilor ’70.
Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU) a mai anunþat cã intenþio-
neazã sã adauge 15.000 de ofiþeri
de poliþie în cele 16 state federale,

sã construiascã 1,5 milioane de
locuinþe ºi sã extindã reþeaua de
internet a Germaniei. În privinþa
politicii externe, partidul cancela-
rului Angela Merkel respinge ade-

rarea Turciei la Uniunea Europea-
nã, dar susþine un plan de ajutor
pentru Africa ºi dezvoltarea zonei
euro, în colaborare cu guvernul
francez.
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Intervenþia

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:10

Când patru cupluri plea-
cã într-o excursie, o încer-
care de a orchestra o „in-
tervenþie” da totul peste
cap în timp ce toþi sunt
obligaþi sã se confrunte cu
secretele ºi temerile care
par sã nu le permitã sã
gãseascã fericirea unul în
celãlalt.

Adâncul albastru

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

“Adâncul albastru” este un
thriller ce se petrece în
apele insulelor Bahamas,
în care miºunã rechini.
Patru scafandri descoperã
pe fundul oceanului o epa-
vã legendarã despre care
se spune cã ar conþine
milioane de dolari în aur.
Dar în apropierea epavei
se aflã ramãºiþele unui
avion în care se aflã un
transport ilegal eºuat.

Fraþii Grimm

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Pelicula îi aduce în prim
plan pe cei doi culegãtori
de folclor, Jacob ºi Wil-
helm Grimm, acum numiþi
Jake (Heath Ledger) ºi Will
(Matt Damon), care cãlãto-
resc prin þarã, în perioada
napoleonianã, pentru a
învinge monºtrii ºi demo-
nii, în schimbul a câþiva
banuþi.

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 5 iulie - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5788 ............. 45788
1 lirã sterlinã................................5,2138....................52138

1 dolar SUA.......................4,0361........40361
1 g AUR (preþ în lei)........158,8356.....1588356

Cursul pieþei valutare din 5 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

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! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI ARGETOAIA

Organizeaza  concursul de  recrutare
privind ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacantã - consilier I, grad
profesional debutant în cadrul Servi-
ciului public Comunitar de Evidenþã
a Persoanelor Argetoaia – starea civi-
lã. Examenul se organizeaza la sediul
Primariei Comunei Argetoaia, judeþul
Dolj, str. Constantin Argetoianu, nr.
186. Probe stabilite pentru concurs: -
proba scrisã : 07.08.2017, orele 10.00;
- interviul: 10.08.2017, orele 10.00. Do-
sarele de înscriere la concurs se vor
depune la secretariatul comisiei de
concurs de la sediul Primãriei Comu-
nei Argetoaia , str. Constantin Arge-
toianu, nr. 186, judeþul Dolj, în termen
de 20 de zile de la data afiºãrii anun-
þului privind concursul  în Monitoru
Oficial, partea a- III- a. Condiþiile ge-
nerale: - candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile prevazute de art.54
din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2) , cu modifi-
cãrile ºi completarile ulterioare. Con-
diþiile de participare sunt: - studii uni-
versitare absolvite cu diplomã de li-
cenþa, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã; BIBLIOGRA-
FIE: Legea nr. 215/2001 privind admi-
nistraþia publicã localã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare; Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare; Legea nr. 7/2004, privind Co-
dul de Conduitã a funcþionarilor pu-
blici; Legea 202/2010 privind unele mã-
suri pentru accelerarea soluþionãrii
proceselor (divorþul prin acordul so-
þilor): art. II, art. XXIII; Legea nr. 119/
1996 privind actele de stare civilã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re; Hotãrârea nr. 64 din 26.01.2011 pen-
tru aprobarea Metodologiei cu privire
la aplicarea unitarã a dispoziþiilor în

Anunþul tãu!
materie de stare civilã; O.G. nr. 41/2003
privind dobândirea ºi schimbarea pe
cale administrativã a numelor persoa-
nelor fizice; O.G. nr. 84/2001 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþiona-
rea serviciilor publice comunitare de
evidenþã a persoanelor, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare; Legea
nr. 677/2001 pentru protecþia persoa-
nelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circula-
þie a acestor date. Dosarul de înscrie-
re la concurs trebuie sã conþinã: – For-
mularul de înscriere tip; – Copia actu-
lui de identitate; – Copiile diplomelor
de studii; – Cazier judiciar; – Copia
carnetului de muncã; – Adeverinþã
de vechime tip; – Adeverinþã care sã
ateste starea de sãnãtate; – Declara-
þie pe propria rãspundere conform
art. 54 lit. „i” din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, care sã ateste
cã nu a fost destituit/ã dintr-o func-
þie publicã sau nu i-a încetat con-
tractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani; –
Declaraþie pe propria rãspundere
conform art. 49 alin. (1), lit. „g” din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor  privind organizarea ºi dez-
voltarea carierei funcþionarilor pu-
blici, respectiv art. 5 alin. (1) din
O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar ºi deconspirarea Se-
curitãþii, care sã ateste cã nu a des-
fãºurat activitãþi de poliþie politicã.
Copiile de pe actele prevãzute mai
sus se prezintã în copii legalizate sau
însoþite de documentele originale,
care se certificã pentru conformita-
tea cu originalul de cãtre secretarul
comisiei de concurs. Informaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul insti-
tuþiei sau la telefon nr. 0371011210. Ter-
menul limitã de depunere a dosarelor
este: 28.07.2017, ora 16,00.

Asociaþia de Proprietari Nr. 1
Câmpia Islaz - cautã firmã pentru
înlocuire conductã canal. Telefon:
0721/639.203.

CONSILIUL Local com. Stre-
jeºti, jud. Olt, anunþã elaborarea
primei versiuni a Planului Urbanis-
tic General Comuna Strejeºti ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Olt, Slatina, str.Ion Moroºanu, nr.3,
judeþul Olt ºi sediul titularului la Pri-
mãria Comunei Strejeºti, jud.Olt.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Olt
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

COMUNA CELARU anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea: SIS-
TEM DE ALIMENTARE CU APÃ în
comuna Celaru, satele Celaru,
Ghizdãveºti, Soreni, Marotinu de
Jos, Marotinu de Sus: SISTEM
CENTRALIZAT DE CANALIZARE ªI
STAÞIE DE EPURARE în comuna
Celaru, satele Celaru, Ghizdãveºti,
Soreni ºi Marotinu de Jos, ce se
desfãºoarã în comuna Celaru. In-
formaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM dolj pânã la
data de 19.07.2017.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
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Primãria, comunei  Poiana Mare, judeþul Dolj organizrazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie  vacante, pe perioadã nedeterminatã , în
baza H.G. nr. 286/2011, modificatã ºi  completatã H.G. 1027/2014, din cadrul institu-
þiei astfel:

- Referent II, în cadrul Biroului agricol – 2 posturi
Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 02.08.2017, ora

12.00 interviul
Condiþii specifice:
Studii medii.
1. Referent II, în cadrul Compartimentului Administrativ – 1 pot;
Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 02.08.2017, ora

12.00 interviul.
- Condiþii specifice:
- Studii superioare, absolvite cu diplomã de licenþã;
- Vechime minim 5 ani.
2.  agent pazã, în cadrul biroului “Poliþie Localã” – 9 posturi;
Concurs organizat în data de 31.07.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 02.08.2017, ora

12.00 interviul.
Condiþii specifice:
- Studii medii;
- Atestat de formare profesionalã pentru agent pazã.
3. ªef parc auto în cadrul Compartimentului Administrativ ºi Salubtizare- 1 post;
Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 07.08.2017, ora

12.00 interviul.
- Condiþii specifice:
- Studii medii.
3. ªofer treaptã profesionalã IV în cadrul Compartimentului Administrativ ºi Salubti-

zare- 1 post
Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 07.08.2017, ora

12.00 interviul.
- Condiþii specifice:
- Studii medii;
- Permis de conducere categoria B, C, D, E.
Referent treaptã superioarã III cadrul Compartimentului Administrativ ºi Salubtizare-

1 post
Concurs organizat în data de 03.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã ºi 07.08.2017, ora

12.00 interviul.
- Condiþii specifice:
- Studii medii.
Dosarele se depun pânã în data de 21.07.2017 la sediul primãriei comunei Poiana

Mare.
Detalii despre concurs,bibliografie,  condiþii de participare se pot obþine la sediul primã-

riei Poiana Mare, judeþul Dolj, sau la telefon 0251235048, zilnic între orele 14,00-16.00.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

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 Preajba.
Telefon: 0755/300.762.

Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie
ºi toate utilitãþile, te-
ren 1023 mp. Tele-
fon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ. Ac-
cept credit prima casã.
Telefon: 0769/360.741.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

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 comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada principa-
lã  3 corpuri a câte 2
camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
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-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
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
apropiere Gara Pieleºti
Fabrica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon:
0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.
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 pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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.

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, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 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.
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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.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr FORD FIESTA
– 2005, înmatriculatã.
Ofer 1500 Euro. Tele-
fon: 0774/405.402.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând cutie metalicã pen-
tru armã de vânãtoare.
Telefon: 0721995.405.
Vând centralã termicã
ºi roþi Mercedes + cau-
cuicuri. Telefon: 0762/
183.205.

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 pliabi-
lã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. 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 maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, 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 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, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-
6 ani, expresor cafea
– 80 lei,cadru bicicle-
tã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 5 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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Semnãtura:..........................................

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

Primãria, comunei  Poiana Mare, judeþul Dolj organizrazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi fencþii publice
de execuþie  vacante, pe perioadã nedeterminatã, din cadrul
instituþiei astfel:

1. Consilier clasa I grad profesional asistent, în cadrul com-
partimentului Juridic ºi Achiziþii Publice – 1 post

Concurs organizat în data de 29.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã
ºi 31.08.2017, ora 12.00 interviul.

Condiþii specifice:
Studii superioare absolvite cu licenþã în domeiile juridic, ad-

ministraþie public sau stiinþe economice;
- Vechime minim 1 an.
2. Referent clasa a III, grad professional principal, în cadrul

Compartimentului Asistenþã ºi Incluziune socialã- 1 post.

Concurs organizat în data de 29.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã
ºi 31.08.2017, ora 12.00 interviul.

Condiþii specifice:
- Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat,
- Vechime minim 5 ani în activiþãþi specifice administraþieoi

publice.
3. Consilier clasa I grad profesional asistent, în cadrul com-

partimentului contabilitate, patrimoniu ºi resurse uname – 1 post.
Concurs organizat în data de 29.08.2017,  ora 12.00 proba scrisã

ºi 31.08.2017, ora 12.00 interviul.
Condiþii specifice:
Studii superioare absolvite cu licenþã în domeiul stiinþe

economice;
- Vechime minim 1 an.
Dosarele se depun pânã în data de 18.08.2017 la sediul primã-

riei comunei Poiana Mare.
Condiþii generale de participare la concurs: conform art.54 din

legea nr. 188/1999 (r2).
Detalii despre concurs,bibliografie,  condiþii de participare se

pot obþine la sediul primãriei Poiana Mare, judeþul Dolj, sau la
telefon 0251235048, zilnic între orele 14,00-16.00.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
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 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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
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
fontã 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.
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.
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 þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
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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Pase scurte, pase lungi

Horaþiu Stãnescu, preºedintele AJF Dolj,
mãnâncã fotbalul mic pe pâine, cum se spu-
ne, în sensul cã îi ºtie toate tainele, dupã ce
a lucrat pe la asociaþiile sportive din Po-
dari, Bârca, Internaþional Piteºti ºi care au
mai fost. N-a debutat (26 noiembrie 2016)
„norocos” ca preºedinte al AJF Dolj, dacã
avem în vedere cã în barajul de promovare
în Divizia C, ACS Tractorul Cetate a pier-
dut în faþa modestei campioane a judeþului
Gorj, bisând astfel eºecul, fiindcã la fel stã-
tuserã lucrurile ºi anul trecut. Altminteri ,
în 2015, prin CSU II, în 2014, prin CSO
Filiaºi, în 2013, prin Podari, în 2012, prin
Apã Craiova, campioana Doljului accesese
în Liga a 3-a. Expresie a unui campionat

Mircea Canþãr

AJF Dolj: A început perioada afilierilorAJF Dolj: A început perioada afilierilorAJF Dolj: A început perioada afilierilorAJF Dolj: A început perioada afilierilorAJF Dolj: A început perioada afilierilor
judeþean serios, bine organizat. Mai ratase
promovarea, Sopotul, în 2011 ºi 2013, deºi
nu se ºtie cu exactitate dacã ºi dorise acest
deziderat. În 2009, Bârca vãzuse fotbalul
de Liga a 3-a pentru un sezon competiþio-
nal. Ce „produce” fotbalul mic – fiind o
bazã de selecþie, de pildã pentru CSU Cra-
iova - poate fi o discuþie mai aplicatã. Asis-
tãm, oricum, în aceastã varã, am desluºit
din discuþia purtatã cu Horaþiu Stãnescu,
la o reaºezare a campionatelor din Liga a
4-a ºi Liga a 5-a, care vor începe la 12 au-
gust a.c, respectiv 20 august a.c, în cir-
cumstanþe mai deosebite. ªi spunem asta
fiindcã nu se cunosc încã toate competi-
toarele, perioada de afiliere fiind cuprinsã

între 1 ºi 31 iulie a.c, cu termene anunþate
pe site-ul AJF Dolj. Cum fiecare echipã
va trebui sã aibã obligatoriu ºi formaþie de
juniori ºi, în plus, sã dovedeascã – de ase-
menea - cã nu are restanþe financiare - ce
cumuleazã la ora de faþã 360.000 de lei -
sã deþinã teren omologat, percepându-se
garanþii financiare (L 4 – 1.200 de lei, L5
- 800 de lei) lucrurile nu sunt deplin clare.
Se estimeazã totuºi cã echipele consacra-
te din Calafat, Bãileºti, Segarcea, Cârcea,
Iºalniþa, Ostroveni, Cetate, Bechet, Cela-
ru, Castranova, Moþãþei ºi Catane se vor
alinia la startul noii ediþii. ªi asta fiindcã
administraþiile locale din localitãþile men-
þionate nu rãmân indiferente la fenomenul

sportiv. Fiind scurtã, pauza de varã trece
repede. S-ar putea demara omologarea
terenurilor, cu condiþia cunoaºterii cu
exactitate a competitoarelor. Zilele trecu-
te, o delegaþie a FRF, condusã de Radu
Viºan, secretar general, s-a aflat la Craio-
va pentru a se interesa de stadiul pregãti-
rilor viitorului sezon competiþional. Sunt
multe de spus, fiindcã, printr-un recent
act normativ, primãriile pot pune la dispo-
ziþia sportului din localitãþile respective
pânã la 5% din buget. De-a lungul anilor,
Doljul s-a evidenþiat ºi prin potenþialul
sportiv existent, ºi exemple sunt suficien-
te, menite a susþine ideea conform cãreia
„spiritul oltenesc” rãmâne bine conservat.

Craiova dã piept cu Dinamo Kiev,
în ultimul amical din Austria

Meciul este programat astãzi,
începând cu ora 20.00 ºi va avea
loc în localitatea austriacã Schwaz.
Echipa de fotbal din capitala Kiev
s-a înfiinþat pe data de 13 mai 1927,
fiind cea mai titratã din întreaga
istorie a fotbalului din Ucraina. FC
Dinamo Kiev a izbutit sã obþinã 15
campionate interne, 11 Cupe, 6
Supercupe, 13 campionate URSS,
9 Cupe URSS, 3 Supercupe URSS.
Pe plan internaþional, aceºtia au
obþinut douã trofee în Cupa Cupe-
lor UEFA (anii 1975 ºi 1986), o
Supercupã a Europei (anul 1975)
ºi au ajuns pânã în faza sferturilor

Universitatea Craiova a perfectat ºi ultimul amical din
stagiul de pregãtire din Austria. Alb-albaºtrii vor înfrunta
cea mai importantã echipã din Ucraina, FC Dinamo Kiev.

de finalã a competiþiei UEFA Euro-
pa League în anul 2011. În sezo-
nul competiþional 2016-2017, echi-
pa s-a clasat pe locul al doilea în
prima ligã din Ucraina, cu 67 de
puncte acumulate.

Suporterii Craiovei au ocazia
sã vadã în format live-streaming
aceastã partidã, pe website-ul
Laola1, accesând urmãtorul link:
https://www.laola1.tv/en-int/li-
vestream/cs-universitatea-craio-
va-fc-dinamo-kyiv-len. Transmi-
siunea tip LIVE-VIDEO funcþio-
neazã doar utilizând browserele
de pe laptop ºi desktop, nu ºi cele

de pe smartphone, smart TV sau
tablete.

Mijlocaºul italian Fausto Rossi,
aproape sã îmbrace tricoul

alb-albastru
CS U Craiova e aproape de

transferul unui jucãtor care a tre-
cut pe la Juventus Torino, cam-
pioana din ultimele ºase sezoane
din Italia. Fausto Rossi, un mijlo-
caº de 26 de ani ar putea semna în
urmãtoarea perioadã, susþine Gian-
luca Di Marzio pe site-ul sãu. Se-
zonul trecut, Rossi la jucat pentru
Trapani, în Serie B. Dupã ce a fost
cumpãrat de Juventus în 2012, de
la Vicenza, pentru 1,7 milioane de
euro, acesta a fost împrumutat la
Brescia, Valladolid, Cordoba ºi Pro
Vercelli, înainte de a ajunge la Tra-

România, grupã grea în preliminariileRomânia, grupã grea în preliminariileRomânia, grupã grea în preliminariileRomânia, grupã grea în preliminariileRomânia, grupã grea în preliminariile
CE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet feminin

În urma tragerii la sorþi ce a avut loc, ieri,
la Munchen, naþionala de baschet feminin a
României va întâlni, în Grupa E a  prelimina-
riilor Campionatului European din 2019, Fran-
þa, Slovenia ºi Finlanda. Franþa este vicecam-
pioana europeanã, dupã ce a pierdut anul
acesta finala cu Spania. Slovenia s-a clasat
pe locul 14, iar Finlanda nu a participat. Ro-
mânia s-a aflat în urna a treia valoricã la tra-
gerea la sorþi. Câºtigãtoarele celor opt grupe
preliminare ºi cele mai bune ºase echipe de
pe locurile secunde se vor califica la turneul
final, unde echipele gazdã, Serbia ºi Letonia,
au prezenþa asiguratã. Meciurile se vor juca

Simona Halep va juca, astãzi, în turul doi
împotriva lui Beatriz Haddad Maia (21 de
ani). Locul 96 WTA, brazilianca a trecut, în
primul tur de la Wimbledon, în douã seturi,
6-4, 6-2, dupã o orã ºi cinci minute, de La-
ura Robson din Marea Britanie, locul 188 în
clasamentul mondial.

Simona Halep ºi Beatriz Haddad Maia se
vor întâlni în premierã. Precedentul turneu
de Grand Slam la care Haddad Maia a parti-
cipat a fost Roland Garros. Venitã din califi-
cãri pe zgura francezã, jucãtoarea din Bra-
zilia a fost învinsã în primul tur de cãtre ru-
soaica Elena Vesnina în 3 seturi. Dacã va
trece de sportiva din Brazilia, Simona Halep
va juca în turul al treilea cu învingãtoarea
din meciul Carla Suarez Navarro- Shirai
Peng. Halep a fost sfertfinalistã anul trecut
la Wimbledon ºi semifinalistã în 2014, aceas-
ta din urmã fiind cea mai bunã performanþã
a ei pe iarba londonezã.

Tot astãzi, în turul doi la Wimbledon, Iri-
na Begu (locul 64 WTA) o înfruntã pe Ana
Konjuh (locul 29 WTA), în timp ce Ana
Bogdan (locul 115 WTA) va juca împotriva
Carolinei Garcia (locul 22 WTA).

Simona Halep – Haddad Maia,Simona Halep – Haddad Maia,Simona Halep – Haddad Maia,Simona Halep – Haddad Maia,Simona Halep – Haddad Maia,
în turul al doilea la Wimbledonîn turul al doilea la Wimbledonîn turul al doilea la Wimbledonîn turul al doilea la Wimbledonîn turul al doilea la Wimbledon

Ieri, Sorana Cârstea a reuºit sã o învingã
în douã seturi (7-6, 7-5) pe jucãtoarea olan-
dezã Kiki Bertens (locul 24 WTA) ºi s-a ca-
lificat astfel în turul doi al turneului de Mare
ªlem de la Wimbledon. Românca o va în-
tâlni în faza urmãtoare pe americanca Bet-
hanie Mattek-Sands (locul 103 WTA).În
schimb, Monica Niculescu a fost învinsã de
slovaca Magdalena Rybarikova (locul 87
WTA) cu scorul de 6-4, 6-1.

în urmãtoarele intervale de timp: 6-16 noiem-
brie 2017, 5-15 februarie 2018 ºi 12-22 no-
iembrie 2018, fiecare echipã urmând sã sus-
þinã câte douã partide. “Tricolorele” vor de-
buta pe 11 noiembrie, acasã, cu Slovenia.
România a participat ultima oarã la Campio-
natul European în 2015, când l-a organizat
împreunã cu Ungaria, dar nu a trecut de faza
grupelor ºi a încheiat pe locul 19.

Componenþa grupelor:
Grupa A: Bosnia, Islanda, Muntenegru,

Slovacia;
Grupa B: Estonia, Polonia, Belarus,

Turcia;
Grupa C: Albania, Lituania, Ungaria,

Rusia;
Grupa D: Portugalia, Marea Britanie,

Israel, Grecia;
Grupa E: Finlanda, România, Slovenia,

Franþa;
Grupa F: Bulgaria, Olanda, Ucraina,

Spania;
Grupa G: Elveþia, Germania, Cehia,

Belgia;
Grupa H: Macedonia, Croaþia, Suedia,

Italia.

pani. În sezonul 2014-2015, italia-
nul cotat la 400.000 de euro  a ju-
cat la Cordoba. De asemenea, Faus-

to a  fãcut parte din selecþionatele
U17, U20 ºi U21 ale Italiei, mar-
când un singur gol pentru ultima.



16/ cuvântul libertãþii miercuri, 5 iulie 2017


