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Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trumprumprumprumprump
la Vla Vla Vla Vla Varºovia!arºovia!arºovia!arºovia!arºovia!

Casa Albã a anunþat cã Varºovia
va fi singura capitalã europeanã gra-
tulatã cu o vizitã a preºedintelui Do-
nald Trump, programatã pentru as-
tãzi 6 iulie a.c., înaintea summitului
G20 de la Hamburg din 7 ºi 8 iulie.
Dupã voiajul, de la sfârºitul lunii mai,
prilejuit de summitul NATO ºi apoi
summitul G7, ambele evenimente
deloc „avantajoase”, Donald Trump
ar fi cerut imperativ consilierilor sãi
sã-i gãseascã o þarã în care va fi bine
primit. Cum Regatul Unit care avan-
sase, prin premierul Theresa May,
o invitaþie, nu mai era o soluþie, din
cauza ostilitãþii londonezilor, a fost
identificatã Polonia. E o pãrere ex-
trasã din presa europeanã, dar nu
tocmai convingãtoare.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu se mai cântã, Popescule,
“Au plecat oltenii la coasã”, acum
se cântã “Foaie verde foi de pruni,
merg oltenii la cãpºuni”.

A trecut de cealaltã parte a gratiilor!

Comisar-ºefComisar-ºefComisar-ºefComisar-ºefComisar-ºef
de la PMS Craiovade la PMS Craiovade la PMS Craiovade la PMS Craiovade la PMS Craiova
reþinut pentrureþinut pentrureþinut pentrureþinut pentrureþinut pentru
trafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþãtrafic de influenþã

Un comisar-ºef de la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova a fost
reþinut pe 24 de ore, ieri dupã-amiazã,
pentru comiterea infracþiunii de trafic
de influenþã. Ofiþerul PMS Craiova a
fost prins în flagrant de ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi pro-
curorul desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, în
parcarea centrului comercial Auchan,
în timp ce primea 1.000 de euro (a
patra tranºã) din cei 5.000 de euro pe
care îi ceruse unui bãrbat pentru a-i
facilita angajarea pe un post de con-
ducãtor auto în cadrul unitãþii.
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Pe 1 august,Pe 1 august,Pe 1 august,Pe 1 august,Pe 1 august,
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Ieri, s-au afiºat rezul-
tatele la Bacalaureat, se-
siunea din varã. Faþã de
anul precedent, judeþul
Dolj are un procentaj
de promovabilitate cres-
cut, (68,93% - 66,54%)
ºi se poate prezenta cu
douã medii generale
maxime în aceastã sesi-
une. În plus, avem douã
instituþii de învãþãmânt
care au procentaj 100%
(Colegiul Naþional „Ca-
rol I” ºi Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”) ºi
nu este exclus ca, dupã
verificarea contestaþii-
lor, procentajul de pro-
movabilitate sã creascã,
la modul general.

Douã fete cu note
de 10 ºi douã unitãþi
de învãþãmânt cu
procentaj maxim
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Fifor a demisionat de la ºefia
Comisiei de anchetã a alegerilor

Conducerea Parlamentului a luat act,
ieri, de demisia senatorului PSD Mihai
Fifor – numit ministru al Economiei, din
funcþia de preºedinte al Comisie de an-
chetã a alegerilor din anul 2009. PSD pro-
pune ca deputatul Oana Florea sã preia
funcþia vacantã, au declarat surse pen-
tru Mediafax. “Având în vedere Hotãrâ-
rea Parlamentului nr.39 din 11 mai 2017
privind constituirea Comisiei speciale de
anchetã a Senatului ºi Camerei Deputaþi-
lor pentru verificarea aspectelor ce þin de
organizarea alegerilor din 2009 ºi de re-
zultatul scrutinului prezidenþial ºi þinând
cont de numirea mea în funcþia de minis-
tru al Economiei, vã rog sã luaþi act de
demisia mea din funcþia de preºedinte al
comisiei speciale de anchetã menþionatã
mai sus, începând cu data de 30 iunie
2017”, se aratã în demisia semnatã de
Mihai Fifor ºi înaintatã Birourilor Perma-
nente Reunite ale Camerei Deputaþilor ºi
Senatului. Surse parlamentare au decla-
rat, pentru Mediafax, cã PSD a propus-o
pentru funcþia de preºedinte al Comisiei
de anchetã a alegerilor din anul 2009 pe
deputatul Oana Florea.

Legea de abilitare a guvernului
de a emite ordonanþe
pe perioada vacanþei
parlamentare, promulgatã

Preºedintele Klaus Iohannis a pro-
mulgat, ieri, Legea de abilitare a guver-
nului de a emite ordonanþe de urgenþã
pe perioada vacanþei parlamentare, în
domeniile finanþelor publice ºi econo-
miei, dezvoltare regionalã, administraþie
publicã ºi fonduri europene, sãnãtate,
afaceri interne sau apãrare. Camera De-
putaþilor a adoptat sãptãmâna trecutã
legea privind abilitarea Executivului de
a emite în vacanþa parlamentarã ordo-
nanþe în domenii care nu fac obiectul
legilor organice, PNL cerând scoaterea
proiectului de pe ordinea de zi, invo-
când vicii de procedurã ºi cã România
nu are încã un Guvern. Proiectul preve-
de cã Guvernul este abilitat sã emitã or-
donanþe simple pentru domeniile finan-
þelor publice ºi economiei, dezvoltare
regionalã, administraþie publicã ºi fon-
duri europene, sãnãtate, cercetare, afa-
ceri interne, turism, transporturi, agri-
culturã ºi dezvoltare ruralã, administra-
rea patrimoniului de stat, dar ºi proro-
garea sau modificarea unor termene pre-
vãzute în acte normative cu putere de
lege. Deputaþii din Comisia juridicã au
stabilit, luni, adoptând un amendament,
cã Guvernul poate emite ordonanþe în
domenii ce þin de MApN.
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Premierul Mihai Tudose a sem-
nat decizia privind numirea colone-
lului Mihai-Cristian Mãrculescu în
funcþia de director general al Direc-
þiei Generale de Protecþie Internã din
subordinea MAI, el fiind împuterni-
cit în 2016 sã conducã DGPI de fos-
tul premier Dacian Cioloº. Decizia a
fost publicatã marþi în Monitorul Ofi-
cial. Potrivit acestei decizii, colone-
lul Mihai Cristian Mãrculescu a fost
numit în funcþia de director general
al DGPI.

Direcþia Generalã de Protecþie In-
ternã (DGPI) din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne este operaþio-
nalizatã sutã la sutã de la 1 iunie
2017. Principala atribuþie a DGIPI
este de protecþie internã a Ministe-
rului Afacerilor Interne, ofiþerii des-
fãºurând ºi activitãþi de culegere de
informaþii.

“Prin acest proces de operaþio-
nalizare ºi prin cadrul legal transpa-
rent, supus, în faza de elaborare,
tuturor etapelor procedurale de dez-
batere, au fost eliminate paralelis-
mele cu atribuþiile celorlalte struc-
turi ale statului ºi, de asemenea, au

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop, a
declarat, ieri, cã ia în calcul introdu-
cerea înscrierii online la liceu pentru
candidaþii din provincie, aceastã de-
cizie fiind luatã dupã ce, la ªcoala
„Sfinþii Voievozi” din Capitalã, sute
de elevi ºi pãrinþi au format cozi pen-
tru a completa actele de admitere.

„Ceea ce se întâmplã zilele aces-
tea la o ºcoalã din Bucureºti, în care
elevii ºi pãrinþii fac sute de kilometri
pentru a se înscrie la un liceu în
Capitalã, este un lucru inuman, din

Birourile Permanente Reunite ale Camerei De-
putaþilor ºi Senatului au aprobat, ieri, sumele de
bani alocate aleºilor care nu locuiesc în Bucureºti
sau Ilfov, în valoare de 6.525 lei pe lunã, dupã ce
indemnizaþia lunarã a fost stabilitã la 13.050 lei pe
lunã, prin aplicarea noii legi a salarizãrii.

Deputaþilor ºi senatorilor care nu au domiciliul
în municipiul Bucureºti sau în judeþul Ilfov li se
acordã lunar, pe durata mandatului, pe bazã de
declaraþie pe proprie rãspundere care reprezintã
document justificativ o sumã forfetarã din bugetul
Camerei Deputaþilor, ºi respectiv al Senatului pen-
tru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul
Bucureºti.

“De la 1 iulie 2017, indemnizaþia lunarã a unui
parlamentar a fost stabilitã la cuantumul de 13.050
lei conform prevederilor legii salarizãrii. Cuantu-
mul minim determinat conform prevederilor legis-
lative menþionate este de 6.525 lei”, se precizeazã
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fost prevãzute garanþii exprese pri-
vind legalitatea mãsurilor ºi activi-
tãþilor specifice derulate de unita-
te”, se aratã într-un comunicat al
Direcþiei Generale de Protecþie In-
ternã, postat pe site-ul instituþiei.

Direcþia Generalã de Protecþie In-
ternã este supusã controlului parla-

mentar, prin comisiile de apãrare, or-
dine publicã ºi siguranþã naþionalã
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatu-
lui. Astfel, anual sau la cererea Par-
lamentului, ministrul afacerilor inter-
ne prezintã rapoarte cu privire la ac-
tivitatea DGPI în domeniul securitã-
þii naþionale. Organizarea, coordo-

narea ºi planificarea strategicã a ac-
tivitãþii DGPI se face prin ordine ºi
instrucþiuni ale ministrului afaceri-
lor interne, structura organizatoricã
ºi numãrul de posturi fiind stabilite
tot prin ordin de ministru.

Spre deosebire de DIPI, DGPI nu
mai are competenþe în a derula acti-
vitãþi de culegere de informaþii în
scopul prevenirii ºi combaterii cri-
minalitãþii, circumscrise domeniu-
lui crimei organizate, fraudei ºi spã-
lãrii banilor, traficului si consumu-
lui ilicit de droguri, traficului de per-
soane etc.

Nouã structurã a fost înfiinþatã
dupã ce guvernul a decis în noiem-
brie desfiinþarea Departamentului de
Informaþii ºi Protecþie Internã (DIPI)
din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Decizia a fost luatã dupã ce
mai multe persoane din conducerea
DIPI au fost puse sub învinuire, alã-
turi de fostul ministru Gabriel Oprea,
pentru cheltuirea nelegalã a fondu-
rilor. Ulterior, un alt ministru al Afa-
cerilor Interne, Petre Tobã, a fost pus
sub învinuire pentru refuzul de a de-
secretiza anumite documente DIPI.

Noua lege a salarizãrii: Parlamentarii ºi-au
aprobat sumele de bani pentru cazare

în documentul aprobat de Birourile Permanente
Reunite. Deputaþilor ºi senatorilor care nu au do-
miciliul în municipiul Bucureºti ºi judeþul Ilfov li se
acordã din bugetul camerei deputaþilor ºi al Sena-
tului o sumã forfetarã în cuantum de 6,525 lei lunar
în vederea acoperirii cheltuielilor de cazare în mu-
nicipiul Bucureºti. Suma forfetarã destinatã aco-
peririi cheltuielilor de cazare se acordã lunar pânã
la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentã.

Tãriceanu, despre creºterea indemnizaþiilor
parlamentarilor: Resping populismele ieftine

Preºedintele Senatului Cãlin Popescu-Tãricea-
nu a declarat ieri, dupã ºedinþa BPR în care s-a luat
act de creºterea sumelor de bani pentru cazare acor-
date parlamentarilor, cã respinge “populismele ief-
tine” ºi cã pentru a avea democraþie “Parlamentul
trebuie sã funcþioneze”. “Costurile legate de un

parlamentar se ridicã la un anumit nivel. Resping
populismele ieftine. Vreþi sã avem democraþie,
atunci Parlamentul trebuie sã funcþioneze”, a de-
clarat preºedintele Senatului Cãlin Popescu-Tãri-
ceanu.

ªeful Senatului a explicat cã sumele de bani pe
care parlamentarii le vor primi pentru cazare vor fi
majorate în acord cu legile în vigoare, însã va fi
stabilitã o plafonare a acestora la nivelul actual în
sesiunea parlamentarã din toamnã. “Trebuie mo-
dificatã Legea 96 care este suportul care ne obligã
sã acordãm în acest moment sumele forfetare aºa
cum v-am spus, indexate cu indemnizaþia parla-
mentarilor. ªi la toamnã, la prima ºedinþã a Biroului
Permanent, vom propune modificarea pe cale de
consecinþã a legii de funcþionare a statutului, în
aºa fel încât sã menþinem la actualul nivel de chel-
tuieli aceste sume. (...) Se majoreazã în baza legii,
nu le decidem noi”, a mai spus Tãriceanu.

Liviu Pop, ministrul Educaþiei: Luãm în calcul introducerea
înscrierii online la liceu, pentru elevii din provincie

punctul meu de vedere ºi alãturi de
colegii mei din minister, de inspec-
torii ºcolari ºi toþi colegii din in-
spectorate trebuie sã regândim me-
todologia de admitere în liceu, în
sensul în care sã nu alerge persoa-
nele cu dosarele, sã alerge hârtiile
pentru cã suntem în perioada de
alfabetizare digitalã, dacã o pot
numi aºa, ºi cred cã trebuie sã gã-
sim instrumentele electronice în aºa
fel încât sã uºurãm viaþa fiecãrui
cetãþean”, a declarat Liviu Pop, mi-

nistrul Educaþiei Naþionale.
Ministrul Educaþiei a explicat cã

cea mai bunã variantã pentru aceas-
tã problemã ar fi ca elevii sã îºi trimitã
online documentele de înscriere. „Nu
vãd o problemã, astãzi, ca la o ºcoalã
dintr-o comunã, elevii, care au ab-
solvit clasa a VIII-a sã nu stea cu
dirigintele ºi cu pãrintele ºi sã com-
pleteze o fiºã de înscriere la un liceu
din Capitalã sau alt judeþ. De ce este
nevoie sã vinã cu dosarul la înscrieri
ºi toate celelalte? Simplificãm proce-
dura. Documentele sã le completeze
la ºcoala de la care provine, sã fie
prelucrate prin centrul judeþean ºi sã
ajungã direct la centrul Bucureºti
pentru a fi procesate aici. Este o pro-
cedurã în cadrul metodologiei. Încer-
cãm sã simplificãm procedurile pen-
tru a nu alerga cetãþenii, sã alergãm
hârtiile”, a adãugat Liviu Pop.

Pop s-a arãtat nemulþumit de re-
zultatul obþinut la examenul de baca-
laureat al liceelor tehnologice ºi do-
reºte sã facã modificãri, introducând
o examinare diferenþiatã, în funcþie
de filierã. „O modificare a structurii
Bacalaureatului, introducerea a încã
douã tipuri de Bacalaureat va fi luatã
în calcul, vom face o dezbatere pu-

blicã, iar orice modificare, îºi va pro-
duce efectul în doi-trei ani de zile. Nu
ne putem juca cu o modificare fãcutã
pe picior a examenului. Din datele pe
care le avem, putem trage concluzia
cã avem nevoie de aceastã formã de
Bacalaureat, mai ales cã am pierdut
în ultimii patru ani, 26.000 de elevi,
aproape un oraº. Constatãm cã oda-
tã cu modificarea Legii educaþiei în
2011, atunci când introducerea unui
nou stil de Bacalaureat, a dus, pe
zona liceelor tehnologice, un grad de
promovabilitate din ce în ce mai mic,
iar pe zona liceelor teoretice, o creº-
tere a ratei de promovabilitate. Sunt
lucruri pe care trebuie sã le discutãm
cu partenerii educaþionali în aºa fel
încât, sã identificãm care sunt pro-
blemele de fond. Dacã facem o com-
paraþie între ultimii 10 ani de zile între
cei care au absolvit învãþãmântul li-
ceal ºi cei care au luat examenul de
Bacalaureat, vom vedea cã lucrurile
nu stau aºa cum ne-am dori”, a expli-
cat ministrul Educaþiei.

Rata de promovare din acest an
de la examenul de Bacalaureat 2017
este de 71,4 %, cu cinci procente mai
mare faþã de anul trecut, când 66,4%
dintre elevi au luat notã de trecere.
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Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a declarat, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã recepþia la
noul Spital Filantropia este în toi,
probându-se, în acest moment, tot
ce înseamnã sisteme de incendiu,
alarmare, adicã tot ce þine de ISU.
„Probabil cã undeva la începutul
sãptãmânii viitoare se vor finaliza
probele ºi sãptãmâna viitoare se va
finaliza ºi recepþia. Dar, dupã ce
se recepþioneazã, va trebui sã fie
predat Spitalului Filantropia”, a
declarat primarul Craiovei.

Recepþia de predare a investiþiei
se face acum între constructorul
SC Recon ºi Direcþia Patrimoniu a
Primãriei Craiova, care trebuie sã
o prindã în lista obiectelor de pa-
trimoniu, cu valoarea sa de inven-
tar. Printr-o hotãrâre a CLM Cra-
iova, se va preda apoi spitalului spre
administrare.
Pacienþilor li se promit ºi locuri

de parcare
Un alt detaliu care trebuie pus

la punct de autoritãþi este ºi cir-

Pe 1 august, prima bãlãcealãPe 1 august, prima bãlãcealãPe 1 august, prima bãlãcealãPe 1 august, prima bãlãcealãPe 1 august, prima bãlãcealã
la Wla Wla Wla Wla Water Parkater Parkater Parkater Parkater Park

Recepþiile la Spitalul Filantropia ºi Water
Park sunt destul de avansate, iar autoritãþile
locale au lãsat sã se înþeleagã faptul cã nu mai
existã dubii legate de punerea lor funcþiune în
aceastã varã. Deºi este mai avansat ca ºi con-
strucþie, spitalul va fi funcþional abia la începu-
tul lui septembrie, deoarece este nevoie de o

perioadã de timp pentru mutãri, în noile saloa-
ne urmând sã fie instalate trei secþii de la Fi-
lantropia – Medicalã 1, Medicalã 2 ºi Fiziote-
rapie. La Water Park, în schimb, mai sunt de-
talii de pus la punct, dar, odatã finalizate, des-
chiderea pentru public va fi mai rapidã, fiind
anunþatã pentru data de 1 august.
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culaþia rutierã în zona respectivã.
Primarul Mihail Genoiu a dezvã-
luit faptul cã se încearcã o nouã
fluidizare a traficului, prin insti-
tuirea de sensuri unice pe anumi-
te strãzi, astfel încât persoanele
care ajung acolo sã aibã ºi posibi-
litatea sã îºi parcheze maºinile.
„Într-o ºedinþã a comisiei de sis-
tematizare, a fost sistematizatã
circulaþia în zonã în aºa fel încât
acolo sã fie un circuit de strãzi cu
sens unic. Se vor face transfor-
mãri în modul de a circula în zonã,
în aºa fel încât de jur-împrejurul
spitalului, la nivelul bordurii, sã fie
locuri de parcare care sã asigure
parcarea vizitatorilor sau a bolna-
vilor care sunt transportabili care
vin la tratament”. Personalul me-
dical al spitalului va avea la dispo-
ziþie o parcare interioarã.

Mutarea celor trei secþii
medicale va dura o lunã

Spitalul va fi deschis pentru pa-
cienþi abia în luna septembrie, cu
o întârziere de o lunã, în tot acest

timp efectuându-se mutãrile celor
trei secþii care vor fi aduse acolo,
Medicalã 1, Medicalã 2 ºi Fiziote-
rapie. „Spitalul Filantropia se va
muta cu tot cu personal ºi apara-
tura funcþionalã pe care o au la
aceastã orã. Este vorba de apara-
tura medicalã pentru cã dotãrile
fixe din saloane sunt noi ºi sunt
asigurate. Am stat de vorbã cu ma-
nagerele ºi mi-au spus cã vor
muta pe rând cele secþii – Medi-
calã 1, Medicalã 2 ºi Fizioterapia
– în aºa fel încât secþia care este
pe drum sã fie preluatã ca activi-
tate de celelalte douã. Practic,
activitatea sã nu fie perturbatã sub
nici o formã la spital”, a mai spus
Genoiu, acesta menþionând cã, în
aceastã perioadã de mutare, se va
elibera autorizaþia ISU, precum ºi
autorizaþia de funcþionare de la
Ministerul Sãnãtãþii, prin Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj. „Deci,
practic, toate aceste lucruri vor
avea parcursul pe care vi l-am
spus. Sã sperãm cã undeva în
cursul lunii august se finalizeazã
toate aceste transferuri ºi va fi în
parametri de funcþionalitate maxi-
mã la începutul lunii septembrie”.

Multe detalii de pus la punct
ºi la Water Park

ªi la „Water Park” recepþia
avanseazã. Potrivit primarului,
acolo au ajuns cei care au furni-
zat echipamentele, inclusiv echi-
pa de belgieni, ºi au efectuat pro-
bele pentru bazinul cu valuri ºi
pentru celelalte dotãri. Printre lu-
crurile care mai trebuie fãcute,
este ºi o zonã comercialã pe care
autoritãþile vor sã o amenajeze în
afara parcului, la intrarea pentru
maºinile mari care transportã ma-
teriale. De asemenea, se lucreazã

ºi la construirea unei parcãri, care
gãseºte pe amplasamentul pe care
a fost organizarea de ºantier a fir-
mei Delta ºi care va fi pusã la dis-
poziþia vizitatorilor. „Mai sunt ce-
lelalte amãnunte legate de proba-
rea soft-ului pentru încasarea ta-
xelor de la intrare, verificarea
modului în care casierii procedea-
zã. Se comandã ºi brãþãrile de cã-
tre firma UTI pentru a putea sã
fie folosite pentru accesul în zona
bazinelor. În acelaºi timp, se in-
struieºte ºi personalul”, a mai
spus Mihail Genoiu.

Salvamarii au plecat… la mare
În privinþa salvamarilor, edi-

lul Craiovei a spus cã este foar-
te posibil ca aceºtia sã fi plecat
pe litoral, fiindcã este varã, dar
cã Primãria Craiova va repeta
procedura de concurs pentru
angajarea ºi celorlalþi patru sal-
vatori. Dacã iar nu se prezenta
nimeni, atunci parcul va fi des-
chis ºi cu acest numãr redus.
„Vor fi probleme dacã nu se pre-
zintã nimeni la cele douã posturi
de asistente ºi un medic. La sal-
vamari, putem porni cu cei pa-
tru pe care îi avem, urmând ca
pânã la ºapte sã fie angajaþi pânã
la sfârºitul anului. Dacã nu, vom
gãsi alte soluþii, îi vom prelua din
alte pãrþi ºi îi vom detaºa. Eu zic
cã vom rezolva ºi aceastã pro-
blemã”, a spus Mihail Genoiu.
„E mai complicatã aceastã re-
cepþie, comparativ cu cea de la
spital, pentru încã se verificã
foarte multe lucruri legate de
automatizãri. Dar presupun cã
tot la sfârºitul lunii iulie va fi
pornit, o datã realistã de inau-
gurare a acestui Water Park ar
fi 1 august, cu autorizaþiile de
care are nevoie, cu funcþionali-
tatea ºi parcarea”, a concluzio-
nat primarul Craiovei, oferind un
alt termen pentru „bãlãceala” cea
mult promisã craiovenilor.
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Ofiþerii de poliþie judiciarã ai
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj din cadrul Direcþiei Genera-
le Anticorupþie, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, au organizat, ieri, prin-
derea în flagrant a lui Marian ªer-
ban, comisar-ºef de penitencia-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât, marþi, 4 iulie a.c., sã men-
þinã mãsura arestãrii preventive a lui
Adi Doru Barbu, de 27 de ani, din
comuna Rast, în dosarul în care este
judecat pentru dare de mitã: „Men-
þine mãsura arestãrii preventive lua-
tã faþã de inculpatul Barbu Adi
Doru, prin încheierea nr. 124 din
data de 03 mai 2017 a judecãtoru-
lui de drepturi ºi libertãþi din ca-
drul Tribunalului Dolj. Respinge
cererea formulatã de inculpatul
Barbu Doru Adi, prin apãrãtor, de
înlocuire a mãsurii arestãrii preven-
tive cu mãsura arestului la domici-

ªoferul care a vrut sã mituiascã un poliþist
cu 400 de euro rãmâne în arest preventiv

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au menþinut,
marþi,  în arest preventiv, pe tânãrul de 27 de ani,
din comuna Rast, care a vrut sã mituiascã un poli-
þist cu 400 de euro pentru a scãpa de dosar penal.
Hotãrârea a fost luatã la primul termen al procesu-
lui în care doljeanul este judecat pentru dare de
mitã, pe fond cauza fiind amânatã pe 16 august.

liu. Cu contestaþie în termen de 48
de ore de la comunicare. Pronunþa-
tã în ºedinþa publicã din 04 iulie
2017”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã procurorul de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj a dispus trimiterea
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, a lui Adi Doru Barbu, de 27
de ani, din comuna Rast, pentru
sãvârºirea infracþiunii de dare de
mitã, dosarul înregistrându-se pe
23 mai a.c., pe rolul Tribunalului
Dolj. Asta dupã ce, pe 2 mai a.c.,
ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-

rupþie (SJA) Dolj, sub coordona-
rea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în colaborare cu In-
spectoratul de Poliþie al Judeþului
Dolj, au organizat prinderea în fla-
grant a lui Adi Doru Barbu în timp

ce oferea suma de 400 euro unui
ofiþer de poliþie din cadrul I.P.J.
Dolj – Secþia 8 Poliþie Ruralã Rast,
Daniel Penuº, pentru a nu-i întocmi
dosar penal pentru conducerea unui
vehicul pe drumurile publice sub
influenþa alcoolului.

Potrivit denunþului poliþistului, pe
1 mai a.c., Barbu i-a oferit o sumã
de bani pentru a nu i se întocmi
dosar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de conducere a unui
vehicul pe drumurile publice sub
influenþa alcoolului sau altor sub-
stanþe, faptã constatatã de poliþist
pe 28 aprilie a.c. Echipa operativã
l-a „sãltat” pe doljean imediat ce i-
a pus pe birou poliþistului suma de
400 euro. Adi Barbu a fost adus la
Craiova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost reþi-
nut pentru sãvârºirea infracþiunii
de dare de mitã, iar pe 3 mai a.c.,
Tribunalul Dolj a dispus arestarea
preventivã a acestuia. Dosarul s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj ºi a
fost analizat în camera prelimina-
rã, de unde a ieºit pe 15 iunie a.c.
Instanþa a respins cererile inculpa-
tului ºi a dispus începerea proce-
sului. Marþi a fost primul termen
al procesului, iar cauza a fost amâ-
natã pentru 16 august a.c.

A trecut de cealaltã parte a gratiilor!
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Un comisar-ºef de la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova a fost
reþinut pe 24 de ore, ieri dupã-amia-
zã, pentru comiterea infracþiunii de
trafic de influenþã. Ofiþerul PMS Cra-
iova a fost prins în flagrant de ofiþerii
Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj
ºi procurorul desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,

re în cadrul Penitenciarului de
Maximã Siguranþã (PMS) Craio-
va, în timp ce primea suma de
1.000 euro de la un denunþãtor,
cu scopul de a-i facilita obþine-
rea unui post de conducãtor auto
în cadrul penitenciarului.

Ancheta în acest caz a fost
demaratã la sfârºitul lunii mai

a.c., dupã ce un dol-
jean s-a prezentat la
sediul Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie
Dolj, unde a formulat
un denunþ cu privire la
comisarul-ºef Marian
ªerban. Denunþãtorul
a povestit cã, în pe-
rioada august 2016 – mai 2017,
ofiþerul PMS Craiova i-a pretins
suma de 5.000 euro, din care i-
a ºi dat 4.000 euro în trei tranºe
(3.000 euro ºi în douã rânduri
câte 500 euro), cu promisiunea
cã-i va facilita încadrarea din
sursã externã pe un post de
agent de penitenciare. Dacã a
vãzut cã nu s-a rezolvat nimic,
doljeanul a decis sã-l denunþe pe
ofiþer ºi le-a explicat cã urmea-
zã ca în perioada urmãtoare sã
remitã fãptuitorului ºi diferenþa
de 1.000 euro, pânã la concu-
renþa sumei de 5.000 euro pre-
tinsã, aºa cum îi ceruse.

 Situaþia a fost sesizatã Par-
chetului de pe lângã Tribunalul

Dolj, au fost fãcute verificãri
pentru a se stabili dacã se con-
firmã cele sesizate de doljean ºi,
ulterior, s-a dispus organizarea
flagrantului. Denunþãtorul ºi ofi-
þerul PMS Craiova s-au întâlnit,
ieri, în parcarea centrului co-
mercial Auchan din Craioviþa
Nouã, imediat dupã primirea ba-
nilor comisarul-ºef Marian ªer-
ban fiind luat în primire de echi-
pa operativã: „ª.M. fiind sur-
prins imediat dupã ce a primit
de la denunþãtor suma de 1000
euro în autoturismul proprietate
personalã. Cu acest prilej, a fost
efectuatã ºi o percheziþie la do-
miciliul persoanei. Suspectul a
fost condus la sediul Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
în vederea continuãrii cercetã-
rilor sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de trafic de influen-
þã, urmând ca procurorul de caz
sã dispunã cu privire la even-
tualele mãsuri preventive”, se
aratã în comunicatul Direcþiei
Generale Anticorupþie.

Marian ªerban a fost audiat de
procurorul de caz care, la final,
a emis ordonanþã de reþinere pen-
tru 24 de ore pe numele acestu-
ia, pentru comiterea infracþiunii
de trafic de influenþã. Bãrbatul a
fost introdus în arest, iar astãzi
va fi prezentat instanþei de jude-
catã cu propunere de arestare
preventivã pentru 30 de zile.

în parcarea centrului comercial Au-
chan, în timp ce primea 1.000 de euro
(a patra tranºã) din cei 5.000 de euro
pe care îi ceruse unui bãrbat pentru
a-i facilita angajarea pe un post de
conducãtor auto în cadrul unitãþii. As-
tãzi urmeazã sã fie prezentat instan-
þei de judecatã cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 30 de zile.
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Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump la Vrump la Vrump la Vrump la Vrump la Varºovia!arºovia!arºovia!arºovia!arºovia!
MIRCEA CANÞÃR

Casa Albã a anunþat cã Varºovia va
fi singura capitalã europeanã gratu-
latã cu o vizitã a preºedintelui Donald
Trump, programatã pentru astãzi 6 iu-
lie a.c., înaintea summitului G20 de
la Hamburg din 7 ºi 8 iulie. Dupã vo-
iajul, de la sfârºitul lunii mai, prile-
juit de summitul NATO ºi apoi sum-
mitul G7, ambele evenimente deloc
„avantajoase”, Donald Trump ar fi
cerut imperativ consilierilor sãi sã-i
gãseascã o þarã în care va fi bine pri-
mit. Cum Regatul Unit care avansa-
se, prin premierul Theresa May, o in-
vitaþie, nu mai era o soluþie, din cau-
za ostilitãþii londonezilor, a fost iden-
tificatã Polonia. E o pãrere extrasã din
presa europeanã, dar nu tocmai con-
vingãtoare. Dupã cum se ºtie, Polo-
nia, Ungaria, Cehia ºi Slovacia – Gru-
pul de la Viºegrad – au o relaþie rece
cu Bruxelles-ul, pe un set de proble-

me, între care se aflã ºi refuzul ac-
ceptãrii de refugiaþi, conform cotelor
adoptate anul trecut. S-au declarat de
acord, în schimb, cu propunerea lui
Emmanuel Macron în chestiunea apã-
rãrii ºi securitãþii europene, dar nu ºi
în declaraþia fãcutã, de acesta, mediei
europene conform cãreia „Europa nu
este un supermarket”. La Varºovia,
aºadar, cu siguranþã, Donald Trump va
fi bine primit ºi presa polonezã, apro-
piatã partidului de guvernãmânt
„Dreptate ºi Justiþie” (PiS) pare con-
vinsã cã liderul de la Casa Albã va
rãmâne impresionat, neexcluzându-
se o afirmaþie echivalentã celei a lui
John Kennedy, în 1963, la Berlin. Mai
mult, guvernul de la Varºovia, con-
dus de Beata Szydlo, sperã ca Polo-
nia sã primeascã consacrarea de li-
der regional, prin organizarea sum-
mitului „Celor trei mãri”, care reu-

neºte 12 þãri europene, de la Marea
Balticã la Marea Neagrã ºi Maria
Adriaticã, prilej de afirmare. Liderii
europeni de la Bruxelles, Paris ºi
Berlin decripteazã altfel vizita lui
Donald Trump în Polonia ºi Sigmar
Gabriel, ºeful diplomaþiei germane,
înþelegând potenþialul de divizare al
unui asemenea moment, ar fi afirmat
ironic: „Trump merge în Polonia ca
ºi în Arabia Sauditã”. Se ºtie cã la
Varºovia Donald Trump va avea o în-
trevedere cu omologul sãu polonez,
Andrzei Duda, cu ºefi de stat ºi de
guvern din Europa de Est, ºi va þine
un discurs în Piaþa Krasinski, unde se
aflã monumentul ce aminteºte de re-
volta locuitorilor capitalei poloneze, în
timpul ocupaþiei naziste, de la 1 au-
gust 1944. Cum mâine în marja G20
este prevãzutã a avea loc, la Hamburg,
ºi prima întâlnire între Vladimir Pu-

tin ºi Donald Trump, într-un context
delicat, generat prin degradarea re-
laþiilor între Rusia ºi SUA, toatã aten-
þia este concentratã pe acest eveni-
ment. Momentul este unul de vârf pe
scena politicã internaþionalã. Chiar
dacã nu se cunosc formatul, durata ºi
nici ordinea de zi, se anticipeazã cã se
va discuta, tete-a-tete, de cooperarea
în lupta contra terorismului, dar ºi
despre parteneriat economic, abor-
dându-se ºi alte subiecte, legate de
situaþia din Siria ºi Irak, Coreea de
Nord. Marþi, 4 iulie a.c., Phenianul a
anunþat lansarea unei rachete balis-
tice intercontinentale Hwasong 4 ºi
Donald Trump a cerut pe Twitter Bei-
jingului, principalul susþinãtor, sã se
punã capãt acestei absurditãþi. Cã
Europa se redefineºte pare o certitu-
dine. Dar cum se redefineºte nimeni
nu ºtie cu exactitate.

Nominalizarea lui Stelian Bãrã-
gan a fost fãcutã mai întâi de pre-
ºedintele PSD Dolj, Claudiu Man-
da, acesta dezvãluind numele can-
didatului pe profilul sãu de Face-
book. ªtirea a fost confirmatã
apoi ºi de primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu. Întrebat, într-o con-
ferinþã de presã, cine este persoa-
na din rândul aleºilor locali care
va fi propusã pentru aceastã func-
þie, Genoiu a oferit acelaºi nume.
„Noul viceprimar este colegul
nostru, consilierul local Stelian
Bãrãgan”.

Primarul Craiovei a încercat apoi
sã explice ºi de ce a fost aleasã
aceastã persoanã. Genoiu a spus
cã Stelian Bãrãgran a fost desem-
nat de consilieri sã conducã ºedin-
þele Consiliului Local Municipal pe
o perioadã de trei luni, conform
procedurii votate la început de
mandat, de unde rezultã cã se bu-
curã de apreciere în rândul colegi-
lor. „Am stabilit procedura ca, din
trei în trei luni, cineva trebuie sã

Centrul de Prevenire, Evalua-
re ºi Consiliere Antidrog Dolj
(CPECA), structurã teritorialã a
Agenþiei Naþionale Antidrog, a
derulat, ºi în acest an, în parte-
neriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Asociaþia „Eu-
roprotector” România, etapa ju-
deþeanã a concursului naþional
„Mesajul meu antidrog”.

„Prin acest proiect, ajuns la
cea de-a XIV-a ediþie, se urmã-
reºte dezvoltarea unor atitudini ºi
practici la nivelul întregii popu-
laþii aflate într-o formã de învã-
þãmânt, prin intermediul progra-
melor ºcolare ºi de petrecere a
timpului liber, în scopul adoptãrii
unui stil de viaþã sãnãtos, fãrã
tutun, alcool ºi droguri. Dintre cei
care au obþinut primul loc la eta-

S-a gãsit ºi viceprimarul
nr. 2: Stelian Bãrãgan

Consilierul municipal Stelian Bãrãgan
va fi propunerea PSD pentru cea de-a
doua funcþie de viceprimar al Craiovei.
Nominalizarea acestuia a fost anunþatã pe

Facebook de liderul social-democraþilor,
Claudiu Manda, ºi a fost confirmatã ºi de
primarul Mihail Genoiu, care a fãcut ºi
o descriere de nota 10 a candidatului.

conducã ºedinþele ºi lucrul acesta
înseamnã cã el a fost apreciat de-
mult. Nu pot sã spun cã a fost o
ordine în desemnarea preºedinþi-
lor de ºedinþã, dar oameni care au
fost apreciaþi au condus aceste
ºedinþe. Iar Stelicã Bãrãgan este
unul dintre ei”.

Persoana a fost decisã la partid
Genoiu nu s-a oprit aici, încer-

când sã îi facã ºi un portret moral
candidatului social-democrat,
portret care îl recomandã pentru
aceastã funcþie. „Este un tânãr,
este ferm, este bine pregãtit, este
ok din toate punctele de vedere.
Eu sunt bucuros ºi îl aºtept cât mai
repede sã vinã ºi sã-ºi preia func-
þia pentru cã sunt foarte multe lu-
cruri de fãcut ºi trebuie sã gândim
o reîmpãrþire a activitãþilor din Pri-
mãrie între cei doi viceprimari,
city-manager, iar toþi sã aibã res-
ponsabilitãþi foarte clare. Deci, din
punctul meu de vedere, Stelicã
Bãrãgan nu este o surprizã, ci este

o persoanã la care cred cã ºi eu
m-aº fi gândit. Nu pot sã spun cã
m-am gândit neapãrat la el, dar
oricum era dintre cei la care mã
gândeam ºi eu în perspectiva aces-
tei funcþii”, a mãrturisit Genoiu.

Întrebat dacã a existat vreo lis-
tã cu mai mulþi candidaþi ºi cum s-
a ajuns, totuºi, la aceastã persoa-
nã, primarul Craiovei a rãspuns sec:
„A fost o discuþie la nivelul organi-
zaþiei locale a partidului”.

Vot în Consiliu
Cel mai probabil, proiectul de

hotãrâre privind desemnarea vice-
primarului Craiovei se va afla pe
ordinea de zi a ºedinþei CLM Cra-
iova de la sfârºitul acestei luni.
Procedura spune cã fiecare par-
tid are posibilitatea sã nominalize-
ze o persoanã, însã PNL Dolj a
anunþat cã nu va uza de acest drept
ºi nu va face nici o propunere în
acest sens. În ceea ce priveºte
ALDE, care are doi consilieri în
CLM, conducerea localã a parti-
dului a anunþat sãptãmâna trecutã
cã, dacã PSD-ul nu va lua în cal-
cul ºi un reprezentat al sãu, atunci
este foarte posibil sã se meargã
pe cont propriu, ºi nu în cadrul
unei coaliþii cum a fost pânã acum,
deci sã vinã cu o propunere sepa-
ratã. Însã, datã fiind componenþa
Consiliului Local, în care PSD
deþine majoritatea ºi fãrã sprijinul
celor de la ALDE, apariþia celui de-
al doilea candidat ar putea fi pri-
vitã cel mult ca o chestiune de
orgoliu politic, dar care nu va
schimba cu nimic evoluþia lucru-
rilor, nominalizarea PSD având
toate ºanse sã treacã, astfel cã
Stelian Bãrãgran este ca ºi vice-
primar al Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Trei copii din Dolj, premianþi la faza finalã
a concursului „Mesajul meu antidrog”
În urmã cu câteva zile, a avut loc evaluarea lucrãrilor

calificate la faza naþionalã a concursului „Mesajul meu
antidrog”, fiind desemnaþi câºtigãtorii la fiecare secþiune
a concursului (eseu literar, arte vizuale – graficã, picturã
ºi fotografie, film de scurt metraj ºi spot). Judeþul Dolj a

obþinut douã locuri II ºi un loc I.

pa judeþeanã ºi au reprezentat
Doljul la faza naþionalã, trei din-
tre ei au obþinut premii, premie-
rea lor având loc cu ocazia lan-
sãrii celei de-a XV-a ediþii, în anul
ºcolar 2017/2018”, a precizat-
subcomisar de poliþie Florin Ni-
colãiþã, coordonator al CPECA
Dolj.

Prezentãm lista premianþilor:
Cecilia Diana Oclei,de la Liceul
Teoretic din Bechet (locul I, la
„Picturã” –gimnaziu),  Georgia-
na Florentina Oþãl – Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova (locul al II-lea la „Graficã” –
gimnaziu) ,  Adina Persida Mur-
gãºanu – Liceul Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” din Segarcea (premiul
al II-lea la „Eseu literar” –liceu).

CRISTI PÃTRU
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Inspectorii Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþii pentru Agriculturã
(APIA) Dolj vor începe, de luni,
controale în rândul fermierilor.
Prin eºantionul de control vor fi ve-
rificaþi prin metoda clasicã, dar ºi
prin cea a teledetecþiei.

Peste 4.000 de fermieri
vor fi verificaþi

 „La nivelul judeþului Dolj, eºan-
tionul de control conþine un numãr
de 4.225 dosare selectate pentru
verificarea normelor de ecocondi-
þionalitate, a schemelor de sprijin
pe suprafaþã ºi în sectorul zooteh-

nic, astfel: pentru controlul pe te-
ren prin metoda clasicã – 560 fer-
mieri; pentru controlul pe teren prin
metoda teledetecþiei – 3.614 fer-
mieri; pentru controlul în sectorul
zootehnic – 51 dosare”, ne-a pre-
cizat Sorin Rãducan, director exe-
cutiv al APIA Dolj.

Scopul verificãrilor la faþa locu-
lui este acela de a controla condi-
þiile în care se acordã ajutorul în
conformitate cu art. 37 al Regula-
mentului (UE) nr. 809/2014 de sta-
bilire a normelor de aplicare a Re-
gulamentului (UE) nr.1306/2013 al
Parlamentului European ºi al Con-
siliului în ceea ce priveºte sistemul
integrat de administrare mãsurile de
dezvoltare ruralã ºi ecocondiþiona-
litatea. Pe scurt, aceasta înseamnã
verificarea fiecãrei parcele decla-
rate: eligibilitate, localizare, supra-
faþã ºi aspecte privind utilizarea/
acoperirea terenului.
Ce trebuie sã facã agricultorii

Obligaþiile fermierilor selectaþi la
control sunt urmãtoarele: sã per-
mit accesul inspectorilor pe tere-
nul fermei; sã prezinte inspectori-
lor informaþii ºi documente legate
de obiectul controlului; sã delimi-
teze parcelele, la faþa locului, dacã
pe parcelele învecinate a fost în-
fiinþatã aceeaºi culturã.

Fermierii doljeni, controlaþi de inspectorii APIAFermierii doljeni, controlaþi de inspectorii APIAFermierii doljeni, controlaþi de inspectorii APIAFermierii doljeni, controlaþi de inspectorii APIAFermierii doljeni, controlaþi de inspectorii APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-

tru Agriculturã (APIA) informeazã cã a
început controlul la faþa locului pentru
cererile unice de platã eºantionate la
controlul pe teren – Campania 2017.
Astfel, în perioada 1 iulie – 1 octombrie
2017, în conformitate cu Ordinul
MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabi-
lirea modalitãþii de coordonare a imple-
mentãrii schemelor de plãþi directe ºi a

Controlul se poate face ºi în lipsa
fermierului dacã, scopul pentru
care a fost selectat fermierul la
control, nu impune acest lucru.
Este însã necesarã prezenþa fermie-
rului atunci când acesta a fost se-
lectat cu scop control agromediu
ºi, de asemenea, pentru controlul
cerinþelor de ecocondiþionalitate.
Situaþii clare când cererea de
sprijin poate deveni neeligibilã

Conducerea APIA Dolj atrage
atenþia asupra faptului cã, în cazul
în care fermierul refuzã sau restric-
þioneazã accesul în exploataþie a re-

prezentanþilor APIA pentru efectua-
rea controlului la faþa locului, cere-
rea prin care s-a solicitat sprijinul
financiar devine neeligibilã.

În principiu, potrivit legislaþiei
europene, controlul este inopinat,
însã echipa de control poate anun-
þa fermierul despre efectuarea con-
trolului, numai dacã situaþia o im-
pune: parcela nu poate fi localizatã
sau dacã parcela este cultivatã cu
aceeaºi culturã ca ºi cea a vecini-
lor, delimitarea ei nefiind fãcutã
prin semne distincte; este necesa-
rã pregãtirea animalelor astfel în-

cât sã poatã fi identifica-
te, numãrate.
Controalele ar trebui

încheiate pânã în
septembrie

Cu zece echipe de in-
spectori de control, APIA
Dolj sperã sã încheie întreaga ope-
raþiune în luna septembrie a anului
în curs. Verificare prin teledetecþie
se va asigura în perioada urmãtoa-
re de o altã societate de specialita-
te, dupã ce SC Gauss SRL din Ti-
miºoara nu ar mai fi câºtigat licita-
þia organizatã pentru controlul prin

teledetecþie.
România a încheiat cu suc-

ces declarat Campania de de-
punere a cererilor unice de pla-
tã aferente anului 2017, deºi
s-a lucrat pe repede înainte,
cã aºa era ordinul de la con-
ducerea MADR. Greºeli s-au
fãcut inevitabil. Se vor vedea
în zilele urmãtoare, când in-
spectorii APIA vor con-
stata suprapuneri de cul-
turi agricole. Dar, de ce
sã nu aibã ºi DNA-ul te-
ritorial materie primã, cã
oricum au fiºetele burdu-
ºite cu sesizãri penale de
acest gen? Sã precizãm
cã, în zilele urmãtoare,
controalele se vor face
cu GPS-ul la purtãtor,

tocmai pentru a garanta acu-
rateþea cererii unice de platã.

O altã problemã pe care
MADR ar trebui sã o clari-
fice cât mai repede este ºi
lipsa de coordonare între in-
stituþii  precum AFIR ºi
APIA. Cele douã organisme
bugetare nu lucreazã dupã
aceleaºi proceduri ºi, la fi-
nal, se ajunge la scurtcircu-
itãri, pentru care se apeleazã, ul-
terior, la medierea ministerului
tutelar.

ªi pentru cã tot am adus în dis-

cuþie conducerea ministerului sã
mai spunem cã, reprezentanþii
MADR vor veni astãzi la Craiova,
unde vor participa în colaborare cu
Direcþia pentru Agriculturã Jude-
þeanã Dolj la seminarul cu tema:
„Acþiuni pentru înregistrarea poten-
þialelor produse agroalimentare”.
Manifestarea va fi organizatã, în-
cepând cu ora 10:00, la Facultatea
de Agronomie, sala 114.

Ultimii bani, restanþi pentru
Campania 2016,
au fost deblocaþi

În urmã cu trei zile, Guvernul,
prin Ministerul Finanþelor Publi-
ce, a decis sã acorde subvenþiile

aferente Campaniei 2016 ºi restu-
lui de 11.000 de fermieri ce mai
avea de încasat bani de la APIA.
De fapt, aceºtia fãceau parte din
lotul celor extraºi la eºantionul de
control ºi au fost gãsiþi, la nivel
naþional, cu nereguli.

Aºa se face cã peste 33 de mi-
lioane de euro vor intra în contu-
rile a încã 11.000 de fermieri ro-
mâni. Totalul rambursãrilor euro-
pene pentru agriculturã se ridicã,
pânã acum, la 2,624 miliarde de
euro; dupã aceastã ultimã tranºã,
aferentã lucrãrilor de anul trecut.

De ieri s-a deblocat
ºi Programul Naþional Apicol
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã Centrul jude-
þean Dolj ne mai informeazã cã,
ieri, a fost publicat în Monitorul
Oficial nr. 516, H.G. nr. 443 pri-

vind aprobarea Programului Naþi-
onal Apicol pentru perioada 2017
– 2019 a normelor de aplicare,
precum ºi a valorii sprijinului fi-
nanciar. Astfel, pânã la data de 15
august 2017, la Centrul judeþean
Dolj, se depun Cererile de platã
pentru accesarea Programului Na-
þional Apicol (PNA) în anul 2017.

Beneficiarii Programului sunt
apicultorii (persoane fizice, per-
soane juridice, persoane fizice au-
torizate, întreprinderi individuale
ºi întreprinderi familiale) pentru
acþiunile: combaterea agresorilor
ºi a bolilor specific stupilor, în
special a varoozei; raþionalizarea
transhumanþei; mãsuri de asistenþã

pentru repopularea ºeptelului api-
col. Beneficiare pot fi ºi coopera-
tivele agricole recunoscute con-
form legislaþiei în vigoare, numai
pentru acþiunea de  asistenþã teh-
nicã pentru apicultori ºi organiza-
þiile de apicultori.

Valoarea sprijinului financiar
alocat Programului Naþional Api-
col pentru perioada 2017-2019,
este de 97.626 mii lei, din care
suma de 48.813 mii lei reprezintã
contribuþia Uniunii Europene la
programele apicole naþionale, po-
trivit prevederilor Deciziei Comi-
siei Europene nr. 1102 din 5 iulie
2016 de aprobare a programelor
naþionale de îmbunãtãþire a pro-
ducþiei ºi comercializãrii produse-
lor apicole, distribuitã astfel: pen-
tru anul 2017: 32.542 mii lei; pen-
tru anul 2018: 32.542 mii lei; pen-
tru anul 2019: 32.542 mii lei.

ajutoarelor tranzitorii care se aplicã în
agriculturã, APIA efectueazã controlul
la faþa locului pentru cererile unice de
platã eºantionate la control pe teren, iar
controlul aferent al unor obligaþii speci-
fice va avea loc în iarna sau în primãva-
ra anului urmãtor. APIA Dolj va trimite
pe teren zece echipe de control ºi rezul-
tatele vor fi transmise cãtre Bucureºti
la intervale deja prestabilite.
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 Emoþii mari, atât pentru can-
didaþi, cât ºi pentru pãrinþi, în
aºteptarea afiºãrii mediilor la Ba-
calaureat. S-a stat la porþile Cen-
trelor de examinare, unde s-au
susþinutprobele, în speranþa cã
vor fi fãcute cunoscute rezulta-
tele. Dupã ore de aºteptat în ca-
niculã, au fost puse pe tapet no-
tele, dar totalul a fost fãcut cu-
noscut mult mai târziu, undeva
dupã ora 15.00.

«Putem vorbi de un procentaj
de promovabilitate, pânã la con-
testaþii ,  de 68,93%, faþã de
66,54% în anul precedent. Avem
1.245 de respinºi ºi  douã note
maxime obþinute. De asemenea,
avem cele douã mari unitãþi –
Colegiul Naþional „Buzeºti” ºi
Colegiul Naþional „Carol I”, care
au procentaj maxim de promo-
vabilitate. La Colegiul Naþional
„Elena Cuza” a fost vorba despre
cazul unei eleve care a apãrut cu
nota 1,00, la una dintre probe,
dar de fapt era 10,00. A fost o
greºealã umanã, care s-a reme-
diat. Putem vorbi ºi de 188 de
elevi care au obþinut note între
5,00 – 5,99, ori, aºa cum se ºtie,
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Douã fete cu note de 10 ºi douã unitãþi de învãþãmânt cu procentaj maxim

Ieri, s-au afiºat rezultatele la Baca-
laureat, sesiunea din varã. Faþã de
anul precedent, judeþul Dolj are un
procentaj de promovabilitate crescut,
(68,93% - 66,54%) ºi se poate prezen-
ta cu douã medii generale maxime în
aceastã sesiune. În plus, avem douã in-

stituþii de învãþãmânt care au procen-
taj 100% (Colegiul Naþional „Carol
I” ºi Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”) ºi nu este exclus ca, dupã veri-
ficarea contestaþiilor, procentajul de
promovabilitate sã creascã, la modul
general.

97 de elevi au obþinut, al nivel
naþional, media finalã 10 la exa-
menul de Bacalaureat, în urma afi-
ºãrii primelor rezultate ale acestei
evaluãri, potrivit datelor Ministe-
rului Educaþiei. Pentru susþinerea
probelor scrise, în cele 439 de
centre de examen, s-au înscris
peste 135.000 de candidaþi din
toate promoþiile. Elevii nemulþu-
miþi de notele primite au putut
depune contestaþii ieri, între orele

Tinerii care au terminat liceul, indiferent cã au
promovat sau nu Bacalaureatul, se pot înscrie pen-
tru a beneficia de indemnizaþie de ºomaj pânã cel
târziu pe 25 iulie. Indemnizaþia de ºomaj se acordã
absolvenþilor, la cerere, pe o perioadã de ºase luni,
calculatã de la data expirãrii celor 60 de zile de la
absolvire ºi constã într-o sumã fixã, lunarã, neim-
pozabilã, de 250 de lei. Acest termen de 60 de zile
începe de la data de 25 mai, când, conform Minis-
terului Educaþiei, se încheie anul ºcolar pentru cla-
sele terminale. Înregistrarea absolvenþilor ca per-
soane în cãutarea unui loc de muncã se realizeazã
prin depunerea la agenþie a unui dosar care sã cu-

media generalã este de 6,00. Este
posibil ca, dupã contestaþii, pro-
centul de promovabilitate sã
creascã, ceea ce ne dorim cu to-
þii. Înregistrãm un progres la
Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan”, Colegiul „Ni-
colae Titulescu”, ºiLiceul „Henri
Coandã”. Sigur sunt ºi cote de
0%, la Liceul  „Beethoven” (una
dintre instituþiile speciale, aºa
cum ºtie toatã lumea – n.r.), uni-
tãþile liceale din Malu Mare ºi Câr-
cea», a precizat prof. Monica

Leontina Sunã, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, preºedinte al Comi-
siei Judeþene de Bacalaureat.

Douã eleve
ºi conducãtorii lor,
reþeta spre nota
maximã

Aºa cum apare în scripte, de
netãgãduit, în Dolj sunt douã
note de 10, acelea maxime. Pe
ultima sutã de metri, înainte de
închiderea ediþiei am luat legã-
tura telefonicã atât cu premian-
tele, cât ºi cu directorii institu-
þiilor de învãþãmânt unde aces-
tea au învãþat. «Nu mi s-a pãrut
foarte greu, deoarece am fost
pregãtitã. Mã bucur cã sunt
printre cele douã din judeþ care
am obþinut nota maximã ºi o fe-
licit ºi pe colega mea de la „Ele-
na Cuza”. Vreau sã urmez cur-
surile Universitãþii de Medicinã
din Craiova»–Mãdãlina Mano-
lache, absolventã a Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

„Este încã o dovadã cã aici se
învaþã. Nu mai poþi spune mare
lucru, atunci când ai, la Bacalau-
reat, procentaj maxim. Vreau sã

mai spun avem doar douã note
sub 7,00. Mãdãlina este una din-
tre cele mai bune eleve care au
fost la noi, care, în urmã cu pa-
tru ani, a intrat într-o clasã, la
ªtiinþele Naturii, ai cãrei elevi ºi-
au dovedit, în timp, pregãtirea”
– prof.  Carmen Lucia ªtefã-
nescu, director al Colegiului Na-
þional „Fraþii Buzeºti”.

Cam la câteva sute de metri
distanþã, la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, o altã elevã emi-
nentã a obþinut perfecþiunea.
Este vorba despre Adela Ungu-
reanu. «Nici nu mi-a venit sã
cred cã am luat 10 ºi mã bucur
cã am ajuns aici, mai ales cã
suntem doar douã colege din

Dolj. Sunt fericitã ºi pentru co-
lega mea de la „Buzeºti”. În ceea
ce mã priveºte, aº dori sã merg
la Facultatea de Drept a Univer-
sitãþii din Craiova ºi sper sã am
succes (la asemenea rezultate
este greu de crezut cã ar putea
fi respinsã – n.r.)», a spus Ade-
la. „Ce poate fi mai frumos, pen-
tru un director de ºcoalã, decât
sã aibã un elev care a obþinut
maximul la Bacalaureat?! Este o
fatã extraordinarã, care, sunt
convins, va aduce foarte multe
rezultate, în anii viitori” – prof.
Liviu Cotfasã, director al Co-
legiului Naþional „Elena Cuza”
din Craiova.
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97 de elevi au obþinut
media 10, la nivel naþional

16:00-20:00. Rezultatele finale vor
fi fãcute publice pe 10 iulie. Pen-
tru a fi declarat promovat, un ab-
solvent de liceu trebuie sã înde-
plineascã mai multe condiþii. În
primul rând, el trebuie sã fi susþi-
nut toate probele de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digi-
tale. În plus, el trebuie sã aibã
minimum nota 5 la fiecare dintre
probe, iar media finalã trebuie sã
fie cel puþin 6. (Mediafax)

Absolvenþii de liceu pot sã îºi depunã actele
pentru indemnizaþia de ºomaj pânã pe 25 iulie

prindã urmãtoarele documente: act de studii – ori-
ginal ºi copie, act de identitate – original ºi copie,
adeverinþã medicalã din care sã rezulte faptul cã
persoana este clinic sãnãtoasã, aptã de muncã. Ab-
solvenþii care decid sã îºi continue studiile, pre-
cum ºi cei care nu au respectat termenul de depu-
nere a dosarului de 60 de zile de la absolvire, nu
vor beneficia de cei 250 de lei, precizeazã AJOFM.
Totodatã, absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt în-
registraþi la AJOFM beneficiazã de informare ºi
consiliere profesionalã, mediere pentru identifica-
rea unui loc de muncã ºi pot participa la programe
de formare profesionalã. (Mediafax)
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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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Joi, 6.07.2017, începând cu ora
17.00, Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” vã invitã sã luaþi
parte la lansarea volumului Elegia
vieþii,   autor Ion Rãduþ.

Invitaþi la acest eveniment vor fi:
conf.univ.dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin,
prof. Viorica Ioviþã, prof.univ.dr.
Dinicã Ciobotea, dr. Toma Rãdulescu,
prof. Nicolae Marinescu ºi poeta
Cristina Bãlãºoiu.

Evenimentul se va desfãºura în Sala
“Dinu C. Giurescu”.

Biroul de presã al Bibliotecii Judeþe-
ne “Alexandru ºi Aristia Aman”

Persoanã de contact: Alexandru
Ionicescu - Purtãtor de cuvânt

E-mail: presa@aman.ro

Comunicat
de presã

A XXI-a ediþie a Gãrâna Jazz Festival în-
cepe astãzi, în Munþii Semenic, departe de
agitaþia oraºului, cu un line-up format din
18 trupe care vor urca pe scena de la Poiana
Lupului si din Biserica Catolicã Vãliug. În
plus, vizitatorii se vor putea bucura, pe par-
cursul festivalului, de trasee montane, cine-
ma sub cerul liber, spectacole de teatru, cla-
se de Yoga, târguri ºi alte activitãþi.

Pânã sâmbãtã, dupã terminarea concerte-
lor, Poiana Lupului va deveni cinema ºi va fi
gazda unui program special de scurtmetraje
oferite de Institutul Francez. O serie de co-
medii, drame tragi-comice ºi animaþii scurte
vor aduce la viaþã poveºti din prezent ºi per-
sonaje din cele mai diverse. Trupa de teatru
“Auãleu”, cunoscutã pentru reprezentaþiile
“mobile” din oraºe, sate ºi chiar de peste
ocean, va fi prezentã în fiecare searã la festi-

Gãrâna Jazz Festival în Munþii Semenic:
cântãri, cinema, teatru outdoor ºi yoga

val cu momente de spectacol generatoare de
inspiraþie, întrebãri ºi rãspunsuri. De aseme-
nea, Poiana Lupului va gãzdui a II-a ediþie a
Târgului Naþional al Colecþionarilor de Dis-
curi, un eveniment menit sã aducã la un loc
pasionaþii de viniluri ºi muzicã bunã.

Pe lângã experienþa muzicalã care reuneºte
artiºti prestigioºi, sunete ºi instrumente din
toate colþurile lumii, Gãrâna Jazz Festival
constituie o experienþã unicã prin datele lo-
caþiei: patrimoniul natural al Munþilor Seme-
nic. Satul Brebu Nou, Lacul 3 Ape, Cheile
Caraºului ºi Peºtera Comarnic, Lacul Goz-
na din satul Vãliug sau Platoul Semenic sunt
câteva puncte turistice care n-ar trebuie ra-
tate pe parcursul mini-vacanþei de la Gãrâ-
na. Programul complet al festivalului, infor-
maþii despre transport ºi cazare – pe
www.garana-jazz.ro.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Doi tineri actori craioveni, în preselecþia pentru „GalaDoi tineri actori craioveni, în preselecþia pentru „GalaDoi tineri actori craioveni, în preselecþia pentru „GalaDoi tineri actori craioveni, în preselecþia pentru „GalaDoi tineri actori craioveni, în preselecþia pentru „Gala
Tânãrului Actor – HOP!”Tânãrului Actor – HOP!”Tânãrului Actor – HOP!”Tânãrului Actor – HOP!”Tânãrului Actor – HOP!”

Uniunea Teatralã din România (UNITER) anunþã organizarea pre-
selecþiei pentru ediþia a XX-a a „Galei Tânãrului Actor – HOP!” în
perioada 10-12 iulie 2017 (cu posibilitatea de prelungire, în funcþie
de numãrul concurenþilor înscriºi), la Teatrul Naþional „I.L. Cara-
giale” din Bucureºti. Ediþia aniversarã din acest an are ca temã „Sin-
gurãtate – Suportabila singurãtate a fiinþei la A.P. Cehov” ºi se adre-
seazã tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licenþã) începând
cu promoþia 2013. Între cei care s-au înscris în preselecþie, la Secþi-
unea individual, se numãrã ºi doi tineri absolvenþi ai Departamen-
tului de Arte (Actorie) din cadrul Universitãþii din Craiova.

„Gala Tânãrului Actor –
HOP!”, program permanent al
UNITER ºi singular în peisajul fes-
tivalier autohton, este un concurs
care are ca scop promovarea ºi lan-
sarea tinerilor absolvenþi din învãþã-
mântul superior artistic, de stat ºi
particular. Prima ediþie a avut loc în
anul 1998, sub direcþia regizorului
Cornel Todea. Gala se desfãºoarã
sub forma unui concurs deschis tu-
turor absolvenþilor facultãþilor de
Teatru din Bucureºti ºi din þarã (ulti-
mele cinci promoþii).

Peste 80 de înscrieri la Secþiunea
Individual ºi 7 la Secþiunea Grup

Anul acesta, evenimentul se va
desfãºura în perioada 4-8 septembrie
2017, la Costineºti, ºi îl va avea di-
rector artistic pe Miklos Bacs. Data-
limitã de înscriere la preselecþie a fost
30 iunie 2017. Vor juriza ºi vor deci-

de participanþii ºi aspiranþii la titlul de
„Cel mai bun tânãr actor” la Gala
HOP Marcel Iureº, Maia Morgen-
stern ºi Petru Vutcãrãu.

Dupã cum ne-a precizat Doina
Lupu, director programe în cadrul
UNITER, sunt peste 80 de înscrieri
la Secþiunea Individual ºi 7 la Secþi-
unea Grup. Între concurenþii care ºi-
au anunþat participarea la preselec-
þie se numãrã ºi doi tineri absolvenþi
ai Departamentului de Arte din ca-
drul Universitãþii din Craiova: Geor-
ge Adrian Bîzoi (promoþia 2013) ºi
Andrei Nedelea (promoþia 2016).
Absolvent al Colegiului Naþional
„Zinca Golescu” din Piteºti, Andrei
Nedelea („Nedy”) este colaborator
al Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, unde, anul trecut, a putut fi
vãzut în spectacolul „Iulius Caesar”
în regia lui Peter Schneider, dar ºi

muzician – fiind un talentat al artei
beatbox-ului ºi fãcându-se remarcat
la show-ul „Românii au talent”, di-
fuzat de ProTV.

Premii pentru cei mai buni
actori, cea mai bunã trupã

ºi un premiu special al juriului
Tema ediþiei aniversare a Galei

HOP 2017 este „Singurãtate – Su-
portabila singurãtate a fiinþei la
A.P. Cehov”. La Secþiunea Indivi-
dual, preselecþia va consta în douã
probe: prezentarea unui moment
scenic pe tema impusã, având ca
bazã texte din opera lui A.P. Cehov
(scrisori, nuvele, piese de teatru),
cu durata maximã de 5 minute, ºi
prezentarea unui moment scenic, la
libera alegere, care sã evidenþieze
calitãþile ºi preocupãrile stilistice ale
candidatului, cu aceeaºi duratã. La

Secþiunea Grup (componenþa ma-
ximã – 6 persoane) concurenþii vor
pregãti un spectacol/studiu/work in
progress (multi-media, instalaþie, te-
atru fizic, teatru dans, performan-
ce) având ca suport un text ceho-
vian sau un text al unui autor mo-
dern, contemporan ce are ca temã
revizitarea operei cehoviene (dura-
ta maximã: 30 minute).

În urma concursului din septem-
brie vor fi acordate Premiul pentru
cel mai bun actor ºi Premiul pentru
cea mai bunã actriþã (Secþiunea In-
dividual), Premiul „Cornel Todea”
– Premiul pentru cea mai bunã tru-
pã de actori ºi Premiul „Sicã Ale-
xandrescu” – Premiul special al ju-
riului (Secþiunea Grup). Concursul-
 se va desfãºura în faþa unui juriu
diferit de cel de la preselecþia din
iulie, care va decide câºtigãtorii.

Montat la Craiova în premierã
naþionalã, spectacolul „Dacã am
gândi cu voce tare” a fost fi pre-
zentat pentru prima datã pe 6 mai
a.c. ºi îi are în distribuþie pe actorii
Cãtãlin Vieru, Iulia Colan, Constan-
tin Cicort, Tamara Popescu, Mari-
an Politic, Romaniþa Ionescu, Eu-
gen Titu, Claudiu Mihail, Alex Ca-
langiu, Raluca Pãun, George Albert

Spectacolul TNC „Dacã am gândi cu voce tare”
a fost selectat în Festivalul Naþional de Teatru 2017
Criticul Marina Constantinescu, director artistic ºi selecþioner

al Festivalului Naþional de Teatru, a anunþa, ieri, selecþia oficialã a
celei de-a 27-a ediþii a evenimentului, care va avea loc între 20 ºi
30 octombrie, la Bucureºti. Transmisia a fost fãcutã în sistem live
streaming pe noul site al festivalului, www.fnt.ro. Pe lista celor 53
de spectacole din întreaga þarã se aflã ºi o producþie a Teatrului
Naþional din Craiova (TNC): „Dacã am gândi cu voce tare” pe tex-
tul autorului bosniac Adnan Lugonic, montat de Radu Afrim.

Costea, Dragoº Mãceºanu, Costine-
la Ungureanu, Lili Sîrbu ºi Cãtãlin
Stratonie. Decorul este realizat de
Vanda Maria Sturdza, costumele sunt
creaþia Liei Dogaru, miºcarea sce-
nicã îi aparþine Flaviei Giurgiu, iar
muzica este compusã de Alex Bãlã.

«Textul lui Adnan Lugonic este ti-
pic preferinþelor lui Radu Afrim.
Prostituate, gay, taximetriºti, tineri de-

rutaþi, învãþãtori comuniºti, bãtrâni de
la þarã, soþul care lucreazã prea mult,
soþia-mama casnicã etc., în situaþii de
disperare, fricã, negare, singurãtate
în doi. Peste toate troneazã sinucide-
rea unui vânzãtor pe care l-au întâl-
nit, mãcar o datã, toate personajele.
ªi o urmã de speranþã», precizau, la
premierã, reprezentanþii TNC.

Din selecþia oficialã a Festivalu-
lui Naþional de Teatru mai fac parte
alte douã spectacole puse în scenã
de Radu Afrim – unul dintre cei mai
importanþi regizori contemporani
români, recunoscut ºi în spaþiul eu-
ropean. Este vorba despre „Mãce-
lãria lui Iov” de Fausto Paravidino
(Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri”
Iaºi) ºi „Pasãrea retro se loveºte de

bloc ºi cade pe asfaltul fierbinte”
(Teatrul Naþional Târgu-Mureº –
Compania „Tompa Miklos”), ambele
cu scenografia de Irina Moscu.

Festivalul Naþional de Teatru
este organizat de UNITER, ARCUB

Florin Iaru este unul dintre cei mai cu-
noscuþi poeþi ai generaþiei optzeciste. A fost
unul dintre membrii proeminenþi ai „Cena-
clului de Luni” condus de Nicolae Mano-
lescu ºi vicepreºedintele Uniunii Scriitorilor
din România în perioada 1995-1996. A re-
alizat ºi a prezentat emisiuni de culturã la
postul naþional de televiziune ºi la TVR Cul-
tural. Face parte din echipa redacþionalã a
sãptãmânalului „Caþavencii”.

A debutat cu volumul de poezii „Cân-
tece de trecut strada” (Albatros, 1981),
apoi, alãturi de Mircea Cãrtãrescu, Tra-
ian T. Coºovei ºi Ion Stratan, a publicat
„Aer cu diamante” (Litera, 1982). Alte
volume: „La cea mai înaltã ficþiune”
(„Cartea Româneascã”, 1984), „Înnebu-
nesc ºi-mi pare rãu” („Cartea Româneas-

ºi Teatrul Naþional „I.L. Caragiale”
din Bucureºti ºi este finanþat de Mi-
nisterul Culturii ºi Identitãþii Naþio-
nale ºi Primãria Municipiului Bucu-
reºti. Ediþia din acest an este dedica-
tã marelui actor Victor Rebengiuc.

Lecturã cu scriitorul Florin Iaru,
la Muzeul de Artã Craiova

Scriitorul Florin Iaru îºi lanseazã la Craiova volumul „Sînii
verzi”, recent apãrut la Editura „Polirom”. Evenimentul are
loc astãzi, ora 18.00, în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã.
Alãturi de autor vor fi, în calitate de gazde, Nicolae Coande,
Mihai Firicã ºi Horaþiu Buzatu, care vor prezenta cartea ºi
vor deschide dialogul cu iubitorii de literaturã din Craiova.
La final, Florin Iaru va acorda autografe.

«Deºi foarte diferite între ele,
fiecare povestire a lui Florin Iaru
îþi face poftã de urmãtoarea. Fie
cã este vorba despre incursiunea

unei furculiþe în farfuria de
mâncare, despre amintiri ale
cuceririlor din Vama Veche,

despre Costeluº de la sculãrie
care îºi bagã ºeful în boale cu

auzul lui supraomenesc, despre
cum îºi petrece vara Moº Crãciun
sau despre misterioase pãpuºi vii,
fiecare text e scris cu mult umor

ºi mãiestrie. Unele sunt triste,
altele ludice, însã toate se citesc

pe nerãsuflate ºi cu dorinþa ca,
atunci când termini una, sã existe
mereu o urmãtoarea». (Polirom)

cã”, 1990), „Poeme alese” (Aula, 2002),
„Tescani 40238” (volum colectiv, Ima-
ge, 2000), „Poveºti erotice româneºti”
(volum colectiv, „Trei”, 2007), „Prima
mea beþie” (volum colectiv, ART, 2009),
„Povestiri cu final schimbat” (ART,
2013). Poemele sale au fost incluse în
antologii din Germania, Italia, Anglia, Fran-
þa, Spania, Statele Unite, Rusia etc.

Evenimentul de astãzi, de la Muzeul
de Arta Craiova, este dedicat celui mai
recent volum al sãu, „Sînii verzi”, apã-
rut de curând la Editura „Polirom” ºi în
ediþie digitalã. Autorul va citi fragmente
din volum, iar lectura va fi urmatã de o
discuþie la care vor lua parte, alãturi de
Florin Iaru, Nicolae Coande, Mihai Firi-
cã ºi Horaþiu Buzatu.
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Un grup de patru state arabe au
anunþat cã au primit un rãspuns for-
mal din partea autoritãþilor de la Doha
la lista de solicitãri care trebuie în-
deplinite de Qatar pentru a pune ca-
pãt crizei diplomatice din zona Gol-
fului Persic, fãrã a oferi detalii. Ba-
hrain, Egipt, Arabia Sauditã ºi Emi-
ratele Arabe Unite au transmis într-
un comunicat comun cã vor rãspun-
de “în timp util” la mesajul Qatarului,
fãrã sã precizeze ce mãsuri ar putea
adopta în aceastã situaþie. Patru þãri
arabe care boicoteazã Qatarul pentru
presupusa susþinere a terorismului au
formulat o serie de solicitãri adresate
Administraþiei de la Doha, cerând in-
clusiv închiderea unei baze militare
turce din þarã, oprirea televiziunii Al
Jazeera, sistarea legãturilor cu Iranul
ºi predarea tuturor teroriºtilor. Lide-

Donald Trump denunþã

colaborarea Chinei cu regimul

din Coreea de Nord
Donald Trump, preºedintele

Statelor Unite, a criticat, ieri,
China, acuzând-o cã a intensifi-
cat schimburile comerciale cu
regimul stalinist din Coreea de
Nord, deºi Washingtonul ceruse
exercitarea de presiuni asupra
Phenianului. “Schimburile
comerciale între China ºi
Coreea de Nord au crescut cu
aproape 40% în primul trimetru
al anului. Atât de mult colabo-
reazã China cu noi; dar trebuia
sã încercãm”, a transmis Donald
Trump prin Twitter. Imediat
dupã ce Coreea de Nord a testat
marþi prima rachetã interconti-
nentalã, Donald Trump afirma:
“Coreea de Nord tocmai a
lansat o altã rachetã. Oare acest
om (liderul nord-coreean Kim
Jong-Un) are ceva mai bun de
fãcut în viaþã? Este greu de
crezut cã Administraþia Coreei
de Sud ºi Japonia vor mai
suporta mult timp aceastã
situaþie. Poate China va face o
manevrã puternicã asupra
Coreei de Nord pentru a pune
capãt o datã pentru totdeauna
acestei absurditãþi!”. Adminis-
traþia Donald Trump a cerut
Chinei în mai multe rânduri sã
exercite presiuni asupra regimu-
lui nord-coreean, condus de
preºedintele Kim Jong-Un,
pentru oprirea programelor
balistic ºi nuclear. În luna iunie,
Donald Trump afirma cã
Beijingul a încercat sã ajute
Washingtonul în criza cu
Phenianul, dar “eforturile nu au
dat rezultate”.

Jean-Luc Melenchon a lansat

un apel pentru organizarea

de proteste anti-Macron
Jean-Luc Melenchon, fost

candidat la prezidenþiale din
partea miºcãrii civice France
Insoumise (Franþa Nesupusã,
stânga radicalã), a lansat un
apel pentru organizarea de
proteste faþã de preºedintele
Emmanuel Macron, pe care îl
acuzã cã suferã de beþia puterii.
“Cer prietenilor mei din toatã
þara sã organizeze mitinguri pe
data de 12 iulie”, a declarat
Melenchon, liderul formaþiunii
parlamentare France Insoumise,
care a obþinut 17 mandate în
Adunarea Naþionalã de la Paris
în urma celor mai recente alegeri
legislative. Melenchon l-a acuzat
pe Macron cã încearcã sã
impunã o reformã în domeniul
muncii care ar anula progresul
obþinut în privinþa drepturilor
angajaþilor. Liderul stângii
radicale a declarat cã preºedinte-
le francez “devine intoxicat de
propria omnipotenþã” ºi a
criticat dur planurile Guvernului
de la Paris de a reduce cheltuieli-
le bugetare ºi reformarea
sistemului de impozite, conside-
rând cã ar avantaja marile
companii. Emmanuel Macron,
preºedintele Franþei, a pledat, în
primul discurs despre starea
naþiunii, pentru reformarea
instituþiilor, promiþând cã va
respecta mandatul încredinþat de
cetãþeni, în sensul “fidelitãþii
istorice” ºi respectãrii valorilor
naþionale.

Premierul spaniol Mariano Rajoy îndeamnã la calmPremierul spaniol Mariano Rajoy îndeamnã la calmPremierul spaniol Mariano Rajoy îndeamnã la calmPremierul spaniol Mariano Rajoy îndeamnã la calmPremierul spaniol Mariano Rajoy îndeamnã la calm
în faþa “iluziilor autoritariste” din Cataloniaîn faþa “iluziilor autoritariste” din Cataloniaîn faþa “iluziilor autoritariste” din Cataloniaîn faþa “iluziilor autoritariste” din Cataloniaîn faþa “iluziilor autoritariste” din Catalonia

Premierul spaniol Mariano Ra-
joy a îndemnat la calm, ieri, în faþa
“iluziilor autoritariste” din Catalo-
nia, în condiþiile în care s-au am-
plificat tensiunile dintre guvernul de
la Madrid ºi separatiºti, pe fondul
organizãrii referendumului pentru
independenþã. “Vreau sã le trans-
mit tuturor catalanilor ºi tuturor
spaniolilor sã îºi menþinã încrede-
rea în viitor, întrucât iluziile autori-
tariste nu vor învinge niciodatã în
faþa serenitãþii ºi armoniei acestul
stat democratic. Spania este un stat
extraordinar pentru cã se bazeazã
pe energia unor spanioli ºi catalani
care sunt sensibili, moderaþi ºi de-
mocraþi. Aceºtia sunt uitaþi din ca-
uza unei schimbãri de direcþie radicalã ºi care
divizeazã”, a spus Mariano Rajoy, în cadrul unei
întruniri la Madrid. Comentariile premierului
spaniol vin la o zi dupã ce coaliþia de guvernare
a Cataloniei a anunþat cã va declara indepen-
denþa faþã de Spania “imediat” ce rezultatul la
referendumul din 1 octombrie va fi în favoarea

acestei decizii. În Parlamentul regional al Cata-
loniei a fost depus un proiect de lege care vi-
zeazã extragerea regiunii nord-estice din cadrul
sistemului juridic al Spaniei, în încercarea de a
combate blocajele legale din partea autoritãþilor
de la Madrid privind organizarea unui referen-
dum de independenþã. Proiectul de lege va fi
supus la vot la sfârºitul lunii august, iar separa-

tiºtii deþin majoritatea în Parlament.
Totodatã, coaliþia de guvernare nu
doreºte impunerea unui prag mi-
nim de participare la referendum,
pentru validarea acestuia. Guver-
nul Spaniei a anunþat cã acest vot
este ilegal ºi reprezintã o amenin-
þare la unitatea þãrii. În luna aprilie,
Curtea Constituþionalã din Spania
a blocat planurile Guvernului regiu-
nii Catalonia de a finanþa un refe-
rendum pentru independenþã în sep-
tembrie. Ministrul Apãrãrii, Maria
Dolores de Cospedal, a avertizat cã
armata este pregãtitã sã apere de-
mocraþia ºi Constituþia Spaniei, pre-
cum ºi integritatea ºi suveranitatea
þãrii. Potrivit Articolului 155 din

Constituþia Spaniei, autoritãþile de la Madrid au
puterea de a interveni direct în administrarea
guvernului regional din Catalonia, obligându-l
sã renunþe la vot. Regiunea autonomã Catalo-
nia, a cãrei capitalã este Barcelona, contribuie
cu o cincime din Produsul Intern Brut (PIB) la
economia Spaniei.

Statele Unite ºi Coreea de Sud
au desfãºurat, ieri, un exerciþiu
militar comun, ca reacþie la testul
rachetei balistice intercontinentale
efectuat de regimul de la Phenian,

SUA ºi Coreea de Sud desfãºoarã exerciþii militare,
ca reacþie la testul balistic nord-coreean

relateazã CNN, care citeazã un
comunicat al Armatei SUA. Exer-
ciþiul militar ar fi utilizat Sistemul
de Rachete Tactice (ATACMS) al
Armatei americane ºi sistemul de

rachete Hyunmoo II al Armatei
sud-coreene, fiind lansate rachete
în apele teritoriale ale Coreei de
Sud, se aratã într-un comunicat al
Armatei Statelor Unite. Acest exer-
ciþiu reprezintã o reacþie la acþiu-
nile “destabilizatoare ºi ilegale” ale
regimului nord-coreean. Oficialii de
la Seul au afirmat cã exerciþiul mi-
litar reprezintã un avertisment dat
Coreei de Nord. Moon Jae-in, pre-
ºedintele Coreei de Sud, a susþinut
cã exerciþiul militar demonstreazã
determinarea pentru combaterea
provocãrilor venite dinspre Phe-
nian. Acþiunea armatelor celor douã
state vine dupã ce Coreea de Nord
a efectuat cu succes un test al unei
rachete balistice cu razã lungã de
acþiune, care, potrivit Phenianului,
ar avea capacitatea sã atingã orice
colþ al planetei. Racheta ar fi atins
altitudinea de 2.802 kilometri ºi a

zburat 933 de kilometri, fiind cea
mai mare altitudine atinsã de o ra-
chetã lansatã de Coreea de Nor-
d.Secretarul de Stat al SUA, Rex
Tillerson, a subliniat cã este nevo-
ie de un efort global împotriva re-
gimului nord-coreean. Tillerson a
averitizat cã orice þarã care a fur-
nizat asistenþã militarã sau econo-
micã Phenianului sau care nu a
implementat sancþiunile impuse de
Consiliul de Securitate al ONU aju-
tã un regim periculos. “Statele
Unite condamnã lansarea de cãtre
Coreea de Nord a rachetei balisti-
ce intercontinentale. Testarea unei
astfel de rachete reprezintã o nouã
escaladare a ameninþãrii la adresa
Statelor Unite, a aliaþilor ei, a par-
tenerilor, a regiunii ºi a lumii. SUA
nu vor accepta niciodatã o Coree
de Nord cu capacitãþi nucleare”, a
declarat Tillerson.

Criza din Golful Persic. Rãspuns din partea Qatarului
la lista de solicitãri adresatã de patru state arabe

rii celor patru state arabe urmeazã sã
se reuneascã miercuri la Cairo pen-
tru a discuta despre criza diplomati-
cã. Nu este clar care a fost rãspun-
sul Qatarului, însã autoritãþile de la
Doha au catalogat, anterior, solicitã-
rile drept un afront la adresa suvera-
nitãþii þãrii. La 5 iunie, Arabia Saudi-
tã, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe
Unite, Yemen ºi Libia au decis sã în-
ceteze legãturile diplomatice cu Qa-
tarul, acuzând acest stat de destabili-
zarea regiunii prin sprijinirea unor re-
þele teroriste precum Stat Islamic ºi
Al-Qaida. Decizia a fost însoþitã de o
blocadã economicã, închiderea fron-
tierelor terestre ºi maritime între
aceste þãri ºi Qatar, precum ºi cu
interdicþii de survol pentru compa-
niile aeriene din Qatar ºi restricþii de
cãlãtorie pentru cetãþenii qatarioþi.
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Inferno

Se difuzeazã la HBO, ora 17:55

Profesorul Robert Langdon
(Tom Hanks) este din nou atras
într-un mister aproape imposi-
bil de dezlegat ºi într-o cursã
contracronometru pentru
salvarea întregii lumi. Sub
semnul uneia dintre cele mai
misterioase ºi longevive capo-
dopere ale literaturii, Divina
Comedie a lui Dante Alighieri,
aventurile la Florenþa ale repu-
tatului profesor au ca scop
oprirea unui act terorist...

Marele Stan

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un obiºnuit al sãlilor de
tribunal, Stan intrã în panicã
în momentul în care aflã cã
micile lui afaceri nu tocmai
legale îl vor bãga dupã gra-
tii. Foarte slab de înger, Stan
angajeazã un specialist în
arte marþiale pentru a învãþa
cum sã-i þinã la distanþã pe
ceilalþi condamnaþi. Pe toþi:
ºi pe cei care vor sã-l rã-
neascã, dar poate cu atât
mai mult pe cei care vor sã-l
iubeascã...

Apocalipsa androizilor

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În viitor, supravieþuirea omenirii
va ajuge sã depindã de priete-
nia neobiºnuitã dintre un om ºi
un android în acest thriller SF
în regia lui Paul Ziller (Solar
Attack). Android Apocalypse
este încãrcat cu multa acþiune,
o interpretare bunã ºi efecte
speciale cel puþin la fel de bune,
ceea ce îl face, pentru fanii unor
filme ca Cyborg ºi Solo, un film
care trebuie vãzut...

JOI - 6 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 Banii tãi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:35 Telejurnal (R)
02:15 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Adevãruri despre trecut

(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 D'ale lu' Miticã
17:40 Legenda cavalerului

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Turner si Hooch
1989, SUA, Comedie
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 Cap compas (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

TVR 2

08:05 Zoolander no. 2
09:50 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
12:50 Trumbo
14:55 Foarfecele de platinã
16:20 Micuþii infractori
17:55 Inferno
20:00 5. Oktober
21:05 Suita paradisului
23:10 Carol
01:10 Iron Man - Omul de oþel 3

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 Marele Stan
2007, SUA, Acþiune, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Buried: Îngropat de viu
2010, Spania, Dramã, Mister,

Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 I Like IT (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)

07:45 Ce spun românii (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Salomeea (R)
13:30 Cu primele 20 de milioane

e mai greu (R)
15:45 La bloc
18:00 Cocoon
20:30 Apocalipsa androizilor
22:30 Copiii lui Perkins
00:30 Apocalipsa androizilor (R)
02:30 Cine A.M
05:45 Cocoon (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 Poftiþi pe la noi!
23:30 Xtra Night Show
01:00 Ali G Indahouse
2002, Franþa, Marea Britanie,

Germania, Comedie
02:45 În puii mei (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (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 Toate pînzele sus! -

Secretul epavei (R)
1986, România, Aventuri,

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

niei (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Toate pînzele sus! -

Misterele mãrilor
1987, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Agenda secretã
2001, Canada, Acþiune, Mister,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Agenda secretã (R)
2001, Canada, Acþiune, Mister,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Fete bune
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 “Lupta Capitala”, Gala

Kickboxing/Box (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(R)
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
seninjoi, 6 iulie - max: 30°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5868 ............. 45868
1 lirã sterlinã................................5,2322....................52322

1 dolar SUA.......................4,0512........40512
1 g AUR (preþ în lei)........158,9200.....1589200

Cursul pieþei valutare din 6 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Asociaþia de Proprietari Nr. 1

Câmpia Islaz - cautã firmã pentru
înlocuire conductã canal. Telefon:
0721/639.203.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
unui  post de naturã contractualã de
execuþie vacant de medic în data de
27 iulie 2017, ora 10.00 -  proba scrisã
ºi în data de 31 iulie 2017, ora 14:00 -
interviul. Condiþii generale de parti-
cipare la concurs: Candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã condiþiile gene-
rale prevãzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare. Con-
diþii specifice de participare la con-
curs: 1 post medic - studii universi-
tare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã în domeniul medicinã; Concursul
se organizeazã la sediul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã  Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj  în data 27 iulie
2017, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în
data de 31 iulie 2017, ora 14.00 (inter-
viul). Bibliografia ºi actele solicitate
candidaþilor pentru dosarul de în-
scriere se afiºeazã la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþa Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-ul
Direcþiei Generale de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii prezentului anunþ, respectiv pânã
pe data de 20.07.2017. Relaþii supli-
mentare se pot obtine la sediul Di-
recþiei solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiºeazã la
sediul Direcþiei Generale de Asisten-
þa Socialã Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
telefon 0251/407.009, pagina de inter-
net www.dgaspcdolj.ro.

Liceul “Charles Laugier”, cu
sediul în Craiova, str. Brestei, nr.
129, jud. Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmatoarelor
funcþii contractuale vacante: Paz-
nic – 2 posturi, Ingrijitor – 2 posturi,
Pedagog scolar– 1 post (perioada
determinata de 1 an). Concursul se
va desfãºura astfel: - Depunere do-
sare – pana la data de 21.07. 2017,
ora 12.00, - Proba scrisã în data de
27.07.2017,  ora 9.00, - Proba inter-
viu în data de 28.07.2017,  ora 9.00,
Condiþii participare concurs: - stu-
dii: paznic – minim 10 clase ; ingri-
jitor - minim 10 clase; pedagog –
studii superioare - vechime: minim
3 ani in specialitatea postului pen-
tru fiecare categorie. Dosarele se
depun sediul unitatii - secretariat.
Relaþii suplimentare se pot obtine
de la dna Maracineanu Niculeana
– secretar comisie, telefon: 0251
525 867, fax: 0251 525 867, E-mail:
sanitar@charleslaugier.ro.

S.C. PAN GROUP S.A. anunþã
elaborarea primei versiuni a planu-
lui: “ELABORARE P.U.Z. ZONA -
CALEA BUCUREªTI, SÃRARILOR,
TRAIAN LALESCU - IN VEDEREA
SCHIMBÃRII FUNCÞIUNII DIN ZONA
INDUSTRIALÃ ªI DEPOZITARE IN
ZONA MIXTÃ CU FUNCÞIUNI COM-
PLEXE: HOTEL, BIROURI, SERVICII,
COMERÞ ªI ZONA REZIDENÞIALÃ -
LOCUINÞE COLECTIVE CU DOTÃRI
AFERENTE” ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, jud Dolj în zilele de
luni-joi între orele 8:00-16:30 ºi vi-
neri între orele 8:00-14:00 ºi sediul
titularului din bld. Dacia, nr. 1A, Cra-
iova, jud, Dolj. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului
anunþ.

ªCOALA Gimnazialã Siliºtea
Crucii, cu sediul în localitatea Siliº-
tea Crucii, str. Gãrii, nr. 20, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post aprobat
prin HG nr.286/2011, modificat ºi com-
pletat de HG nr.1027/2014. Denumi-
rea postului: Administrator Finan-
ciar, 1/2 post vacant temporar con-
tractual. Condiþii specifice de parti-
cipare la concurs: - nivelul studiilor:
superioare; - vechime în specialita-
tea studiilor necesare ocupãrii postu-
lui: 3 ani. Data, ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului: -Proba scrisã:
data de 21.07.2017, ora 9.00, la sediul
instituþiei; - Proba practicã: data de
24.07.2017, ora 9.00, la sediul insti-
tuþiei; - Proba de interviu: data de
24.07.2017, ora 11.00, la sediul insti-
tuþiei. Termenul-limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este de 5 zile
lucrãtoare de la afiºare, la sediul
instituþiei. Date contact: prof.San-
dor Ileana, tel.0767.327.451, e-mail:
silisteacruciisc@yahoo.com.

BURNEA ALEXANDRA, titular
al proiectului: ,,Montare panouri
fotovoltaice (36 bucãþi) pe con-
strucþie existentã- corp C1,, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- Fãrã evaluarea im-
pactului asupra mediului ºi fãrã
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul menþionat, propus a fi ampla-
sat în municipiul Craiova, str. De
167- T 74, P4, judeþul Dolj. Proiec-
tul  deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1 în zilele
de luni- joi între orele 8-16 ºi vi-
neri între orele 8-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www./apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile.
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Anunþul tãu!
SALAME RANIM prin împuternicit

ELKATAA RAID A.S. cu domiciliul în
Mun. Craiova, Str. Împãratul Traian, Nr.
51 anunþã organizarea dezbaterii publi-
ce a planului: “ELABORARE P.U.Z. PEN-
TRU CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LO-
CUINÞE COLECTIVE D+P+8E CU SPA-
ÞII COMERCIALE LA PARTER ªI PAR-
CARE LA DEMISOL” în Craiova, str.
Paºcani, nr. 7 ºi a Raportului de Mediu
ce va avea loc în data de 21.08.2017 la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova, jud. Dolj începând cu ora 14.00.
Documentaþia poate fi consultatã de
cãtre persoanele interesate pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro precum
ºi la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, jud. Dolj. Observaþiile/con-
testaþiile se pot transmite în scris la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Cra-
iova, jud. Dolj sau fax 0251.419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro pânã la
data de 18.08.2017.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea a
unui post de funcþionar administrativ
pe perioadã nedeterminatã, în cadrul
Serviciului Corp Control. Dosarele de
concurs se depun la sediul societãþii,
la Compartimentul Resurse Umane,
pânã la data de 12.07.2017, ora 16.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon 0251/412.628, interior 119.

NUÞU VIRGIL MARIUS, anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „CONSTRUCÞIE P+M
CU DESTINAÞIA DE RESTAURANT LA
PARTER, BIROURI LA MANSARDÃ ªI
ÎMPREJMUIRE TEREN„ propus a fi
amplasat în comuna Brãdeºti, sat Rã-
carii de Jos, str. Marin Sorescu, nr. 18,
T65, P9 judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, zilnic  între orele 9:00-14:00 ºi
la sediul primãriei comunei Brãdeºti, ju-
deþul Dolj. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,  str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Craiova.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi meta-
lice, garduri metalice pe
orice parte, pe linie me-
talicã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 came-
re parter - zona 1 Mai, Târg
Pelendava, 2 bãi, 2 bal-
coane, îmbunãtãþit parþial.
Telefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 ca-
mere Calea Bucureºti (
Lãpuº) 70.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0726/
431.379.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate uti-
litãþile, teren 1023 mp. Te-
lefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept credit pri-
ma casã. Telefon: 0769/
360.741.
Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu aparta-
ment minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Preajba. Tele-
fon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 came-
re, 2 sãli beci, pãtul, ma-
gazie, teren 2000 mp.
Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 9992 mp în apro-
piere Gara Pieleºti Fa-
brica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, mo-
tor pe injecþie. Telefon:
0747/398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 6 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:

Vând GOLF 4 an fabrica-
þie 2000, motor 1,9, AC,
diesel. Preþ 2300 Euro.
Telefon: 0740/ 794.240
sau 0761/ 355.107.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese Târ-
goviºte. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM EPO-
CÃ I.M.S. M 461, an fabri-
caþie 1974 tip armatã C. I.
Telefon: 0722/555.880
dupã ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând centralã termicã ºi roþi
Mercedes + caucuicuri.
Telefon: 0762/183.205.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.

Vând cutie metalicã pen-
tru armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând frigider ZIL puþin fo-
losit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/464.563.
Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti.  Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.

Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul 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 hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare sche-
lã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.

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

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

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

• Potrivit Telecinco, PSG i-ar fi propus
lui Kylian Mbappe, în caz de semnãturã
pentru clubul parizian, un salariu anual de
12 milioane de euro. Aceastã sumã ar pune
capãt interesului manifestat de Real Madrid,
care nu oferã un salariu mai mare de 6 mi-
lioane de euro. L’Equipe susþine cã direc-
torul sportiv de la PSG, Antero Henrique,
ºi preºedintele Nasser Al-Khelaifi s-ar fi
întâlnit cu Mbappe ºi tatãl acestuia.

• Clubul FC Barcelona a anunþat cã Leo
Messi ºi-a prelungit contractul. Starul ar-
gentinian a semnat pe 4 ani cu echipa cata-
lanã. Va avea un salariu anual net de 35 de
milioane de euro, pe lângã bonusurile de per-
formanþã. Rãmâne încã trei sezoane cel pu-

Marile bombe încã se amânãMarile bombe încã se amânãMarile bombe încã se amânãMarile bombe încã se amânãMarile bombe încã se amânã

ªase echipe din prima Ligãªase echipe din prima Ligãªase echipe din prima Ligãªase echipe din prima Ligãªase echipe din prima Ligã
au antrenori noi!au antrenori noi!au antrenori noi!au antrenori noi!au antrenori noi!

Numai puþin de ºase divizionare din prima Ligã au antrenori noi, de
datã recentã. Acestea sunt: FCSB – Nicolae Dicã, CS U Craiova – De-
vis Mangia, CFR Cluj – Dan Petrescu, Astra Giurgiu – Edward Iordã-
nescu, Poli Iaºi – Flavius Stoican, FC Botoºani – Costel Enache. ªi-au
pãstrat antrenorii echipele: Viitorul, Dinamo, Gaz Metan Mediaº, FC Vo-
luntari, Chiajna, ACS Timiºoara, Juventus Bucureºti ºi Sepsi Sfântul
Gheorghe, utilmele douã nou-promovate.

Roger FedererRoger FedererRoger FedererRoger FedererRoger Federer, nou record, nou record, nou record, nou record, nou record
de victorii la Wimbledonde victorii la Wimbledonde victorii la Wimbledonde victorii la Wimbledonde victorii la Wimbledon
Elveþianul Roger Federer, de ºapte ori câºtigãtor al turneului de la

Wimbledon, a stabilit, un nou record de victorii pe iarba de la All England
Club, 85 la numãr, prin abandonul ucraineanului Aleksandr Dolgopolov
la scorul de 6-3, 3-0, în runda inauguralã. Federer era la egalitate cu
americanul Jimmy Connors, cu 84 de victorii fiecare la Wimbledon, în
era profesionistã (din 1968). Urmãtorul adversar al elveþianului va fi sâr-
bul Dusan Lajovic (79 ATP), victorios în trei seturi 6-4, 6-4, 6-4 în faþa
grecului Stefanos Tsitsipas (192 ATP).

TTTTTurul Franþei: Campionul lumii,urul Franþei: Campionul lumii,urul Franþei: Campionul lumii,urul Franþei: Campionul lumii,urul Franþei: Campionul lumii,
slovacul Peter Sagan, exclusslovacul Peter Sagan, exclusslovacul Peter Sagan, exclusslovacul Peter Sagan, exclusslovacul Peter Sagan, exclus

Slovacul Peter Sagan a fost exclus din Turul Franþei, marþi, pentru cã
ar fi provocat cãderea britanicului Mark Cavendish, în cursul sprintului
final al celei de-a patra etape. Englezul, accidentat, a trebuit sã abandone-
ze. Slovacul ºi echipa sa Bora Hansgrohe au protestat public la aceastã
decizie. Cavendish, care avea la activ 30 de victorii de etapã, în Le Tour,
ºi-a fracturat mâna dreaptã.

þin, pânã pe 30 iunie 2020. Dacã activeazã
ºi opþiunea de prelungire pentru încã o sta-
giune, va împlini 34 de ani jucând în tricoul
Barcei. 300 de milioane de euro este noua
clauzã de reziliere a contractului lui Leo
Messi cu gruparea catalanã.

• Marc Overmars, directorul sportiv al
Ajax Amsterdam, s-a exprimat în coloa-
nele De Telegraaf asupra ofertelor fãcute
tinerilor jucãtori talentaþi ai clubului, fina-
list în ultima ediþie de Europa League. Mai
concret, Kasper Dolberg (19 ani) ºi Amin
Younes (23 de ani) nu sunt de vânzare.
Pentru apãrãtorul columbian Davinson
Sanchez (21 de ani), urmãrit de Real Ma-
drid ºi Inter, discuþiile nu pot începe pentru

o sumã mai micã de 40 de milioane de euro.
• Dupã 13 ani, timp în care a devenit cel

mai bun marcator din toate timpurile la Man-
chester United, Wayne Rooney este foar-
te aproape sã se întoarcã la Everton. El va
fi lãsat sã plece liber de contract, urmând
ca Everton sã-i ofere un salariu de 250.000
de lire pe sãptãmânã, devenind astfel cel
mai bine plãtit jucãtor din istoria clubului.

• CFR Cluj a fãcut mai multe înrolãri:
Al. Vlad (Dnipro), Hoban (Hapoel Be’er She-
va), Hamed (Pandurii), Balici (FK Saraje-
vo), Vinicius (Apollon Limassol), Pelayo (El-
che), Bokila (Akhisar Belediyespor), Luchin
(Levski Sofia), Culio (Mallorca), Duka
(Split).

• FCSB a înrolat în aceastã varã trei ju-
cãtori de la Astra: J. Morais, Budescu, Tei-
xeira, dar ºi pe Larie de la CFR Cluj, pe
Niga de la Foresta Suceava. S-a despãrþit
în schimb de Tamaº, care a plecat la Ha-
poel Haifa, Muniru ºi Moke (contracte ex-
pirate) ºi Boldrin (Kayseripor).

• CS U Craiova i-a adus în aceastã varã
pe Bãrbuþ (ACS Timiºoara) ºi M. Roman
II de la NEC Nijmegen. L Popescu a reve-
nit de la Pandurii,

• Viitorul s-a despãrþit de G. Iancu,
dar i-a adus pe Ovidiu Herea  (Chiajna),
M. Constantin (ASA Tg. Mureº), Neluþ
Roºu (Levski Sofia) ºi Dumitraº (CS U
Craiova).

România NU joacã în aceastã toamnã la Craiova
România va încheia la toamnã

campania de calificare în Cupa
Mondialã – Rusia 2018. Deºi exis-
tau speranþe ca mãcar unul din cele
douã meciuri de pe teren propriu -
cel cu Armenia (pe 1 septembrie)
sau cu Kazahstan (5 octombrie) -
se dispute pe noul stadion de la
Craiova, acest lucru nu se va în-
tâmpla. Conducerea Federaþiei
Române de Fotbal a decis ca Ro-
mânia-Armenia sã se joace pe Arena
Naþionalã din Bucureºti, iar Româ-
nia-Kazahstan, pe stadionul “Ilie
Oanã“ din Ploieºti. La începutul
acestei sãptãmâni, a fost prezentã
pe Stadionul ”Ilie Oanã” o comisie

UEFA, care a venit special pentru
a omologa arena. Emisarii europeni
au fost mulþumiþi de ce au gãsit pe
cochetul stadion, situat la 60 de
kilometri de Bucureºti, ºi au dat
acord favorabil disputãrii meciu-
lui. Dupã primele ºase etape ale
grupei din care fac parte, tricolorii
ocupã locul 4, la zece puncte în
urma liderului seriei, Polonia, ºi la
patru puncte în urma formaþiei de
pe poziþia secundã, Muntenegru.

Programul Naþionalei:
1 septembrie 2017: România

– Armenia
4 septembrie 2017: Muntenegru

– România

5 octombrie 2017: România –
Kazahstan

8 octombrie 2017: Danemarca
– România

9-11/12-14 noiembrie 2017:
Posibile meciuri în play-off

14 iunie-15 iulie 2018: Posibi-
le meciuri în turneul final

Echipele care se claseazã pe
locul 1 în cele nouã grupe din
zona UEFA se calificã în turneul
final, iar cele mai bune opt din-
tre formaþiile care se claseazã pe
locul 2 se calificã în play-off.
Cele patru echipe care câºtigã
duelurile din play-off se calificã
în turneul final.

Revenitã în cupele europene
dupã o pauzã de ºase ani, Ran-
gers s-a fãcut de râs în primul tur
preliminar din Europa League.
Scoþienii au fost eliminaþi de lu-
xemburghezii de la Progres Nie-
derkorn, asta deºi au câºtigat în
manºa tur cu 1-0, pe „Ibrox”. Clu-

Umilinþã istoricã pentru Glasgow Rangers!Umilinþã istoricã pentru Glasgow Rangers!Umilinþã istoricã pentru Glasgow Rangers!Umilinþã istoricã pentru Glasgow Rangers!Umilinþã istoricã pentru Glasgow Rangers!
A fost eliminatã din Europa LeagueA fost eliminatã din Europa LeagueA fost eliminatã din Europa LeagueA fost eliminatã din Europa LeagueA fost eliminatã din Europa League

de o echipã din Luxemburgde o echipã din Luxemburgde o echipã din Luxemburgde o echipã din Luxemburgde o echipã din Luxemburg
bul din Luxemburg s-a impus cu
2-0, marþi, pe teren propriu ºi a
reuºit calificarea în turul urmãtor,
datoritã golurilor lui Emmanuel
Francoise, minutul 66, ºi Sebas-
tien Thill, minutul 75. Glasgow
Rangers a revenit în cupele euro-
pene dupã perioada cea mai nea-

grã din istoria clubului care i-a dus
pânã în liga a 4-a din fotbalul sco-
þian în condiþiile în care Rangers
nu retrogradase niciodatã pânã
atunci! Duelul din turul 1 din Eu-
ropa League, competiþie pentru
care Rangers s-a calificat dupã ce
a obþinut locul 3 în sezonul tre-

cut, va rãmâne însã
pe lista ruºinii pen-
tru clubul fondat
acum 145 de ani. La
finalista Europa Lea-
gue din 2008 evolu-
eazã veteranii Kenny
Miller ºi Niko Kran-
jkar. În schimb, pen-
tru Progres Nieder-
korn a fost prima
dublã manºã euro-
peanã pe care a câº-
tigat-o din 14 parti-
cipãri în competiþii-
le continentale. În
turul al doilea preli-
minar, luxembur-
ghezii se vor duela
cu ciprioþii de la AEL
Limassol.
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