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ºi Vladimir Putin!ºi Vladimir Putin!ºi Vladimir Putin!ºi Vladimir Putin!ºi Vladimir Putin!

Momentul cel mai aºteptat
al G20, de la Hamburg, este
de bunã seamã întâlnirea în-
delung preparatã dintre pre-
ºedintele american, Donald
Trump ºi omologul sãu rus,
Vladimir Putin, programatã
astãzi. Reîntoarcerea lideru-
lui de la Casa Albã, în Euro-
pa, survine în contextul unor
miºcãri geopolitice resimþite,
disensiuni transatlantice ºi
provocãri repetate ale Core-
ei de Nord.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-a spus doctorul cã pot sã
beau un pahar de þuicã înainte
de masã ºi de atunci, Popescule,
mãnânc de zece ori pe zi.
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Ieri, Facultatea de Agrono-
mie a Universitãþii din Craiova
a gãzduit un seminar cu titlul
„Acþiuni pentru înregistrarea po-
tenþialelor produse agroalimenta-
re”, la care au participat repre-
zentanþi ai Direcþiei Generale
Politici în Industrie Alimenta-
rã ºi Comerþ din MADR, pro-
ducãtori locali, oficiali din Di-
recþia pentru Agriculturã Jude-
þeanã Dolj, cadre universitare.
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Ieri, la Craiova, s-a desfãºurat ceremonia pri-
lejuitã de transferul de autoritate al contingentu-
lui militar polonez cãtre Batalionul 26 Infanterie
„Neagoe Basarab” din Brigada Multinaþionalã Sud-
Est. La acest eveniment de anvergurã au partici-
pat oficialitãþi din cadrul Ministerului Apãrãrii
Naþionale, reprezentanþi ai Comandamentului
Operaþional al Forþelor Armate Poloneze ºi ai ad-
ministraþiei publice locale ºi judeþene.

Contingentul militar polonez, care va fi dislo-
cat timp de aproximativ ºase luni în România,
contribuie la asigurarea prezenþei consolidate în
Sud-Estul Alianþei, în conformitate cu mãsurile
adoptate în cadrul Summit-ului NATO de la Var-
ºovia. Polonia participã cu un contingent format
din 225 de militari ºi 47 de mijloace tehnice în
compunerea Batalionului 26 Infanterie „Neagoe
Basarab” din cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-
Est, materializând astfel angajamentele asuma-
te de cãtre România ºi Polonia în cadrul Sum-
mit-ului NATO de la Varºovia. Militarii polonezi,
care fac parte din Batalionul 3 al Brigãzii 17
Mecanizate Poloneze, se vor instrui în comun cu
militarii Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, în ca-
drul prezenþei înaintate adaptate pe flancul de
est al Alianþei.

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre
(SMFT), general maior Marius Harabagiu, a afir-
mat cã evenimentul de la Craiova reflectã de-
terminarea României ºi a Poloniei de a imple-
menta deciziile Summit-ului NATO din iunie
2016, de la Varºovia, datã care va rãmâne una
de referinþã în relaþii dintre România ºi Polonia.
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Senatorul PSD Claudiu Manda
va prelua preºedinþia Comisiei
SRI, înlocuindu-l pe Þuþuianu

Senatorul PSD Claudiu Manda va
prelua preºedinþia Comisiei parla-
mentare de control a activitãþii SRI,
înlocuindu-l astfel pe actualul preºe-
dinte, Adrian Þuþuianu, au precizat,
ieri, pentru MEDIAFAX, surse din
PSD. Sursele citate au arãtat cã Man-
da are susþinerea lui Dragnea pentru
a prelua ºefia Comisiei SRI, el fiind
propus de cãtre secretarul general al
PSD, Marian Neacºu. Preºedintele
Comisiei SRI, Adrian Þuþuianu, a de-
clarat, luni, cã va discuta cu liderul
PSD Liviu Dragnea despre ce se va
întâmpla cu ºefia Comisiei SRI, în
urma învestirii sale ca ministru al
Apãrãrii, el arãtând cã va rãmâne în
aceastã poziþie dacã PSD va consi-
dera cã e bine. Manda este senator
de Dolj, vicepreºedinte al Senatului
ºi face parte din Comisia de Apãrare
a Senatului.

România a raportat o ratã a
ºomajului de 5,4%, în luna mai
2017, sub media Uniunii Europene

România a raportat o ratã a ºoma-
jului de 5,4%, în luna mai 2017, sub
media Uniunii Europene (UE), de
7,8%, cei mai puþini ºomeri fiind în
Cehia ºi Germania, iar cei mai mulþi în
Grecia ºi Spania, potrivit unui raport
publicat miercuri de Eurostat. Rata
ºomajului ajustatã sezonier în zona
euro a fost de 9,3% în mai 2017 –
stabilã comparativ cu luna aprilie ºi
în scãdere faþã de luna mai 2016, când
a fost de 10,2%. Aceasta rãmâne cea
mai scãzutã ratã înregistratã în zona
euro din martie 2009. Rata ºomajului
în UE a fost de 7,8% în mai 2017 -
stabilã comparativ cu aprilie 2017 ºi
în scãdere faþã de luna mai 2016, când
a fost de 8,7%. Aceasta rãmâne cea
mai scãzutã ratã din decembrie 2008.
Eurostat estimeazã cã 19,09 milioane
de bãrbaþi ºi femei din UE, dintre care
15,01 milioane din zona euro, erau
ºomeri în mai 2017. Comparativ cu
luna aprilie 2017, numãrul de persoa-
ne ºomere a scãzut cu 32.000 în UE ºi
cu 16.000 în zona euro. Comparativ
cu luna mai 2016, ºomajul a scãzut cu
2,14 milioane în UE ºi cu 1,45 milioa-
ne în zona euro. Dintre statele mem-
bre, cele mai mici rate ale ºomajului,
în luna mai, au fost raportate în Ce-
hia (3%), Germania (3,9%) ºi Malta
(4,1%). Cele mai mari rate ale ºomaju-
lui au fost în Grecia (22,5% în luna
martie) ºi Spania (17,7%).
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Preºedintele Klaus Iohannis a confirmat, ieri,
cã România va fi în 2018 gazda summitului „Iniþia-
tivei celor Trei Mãri”, menþionând cã ºefii de state
prezenþi la Varºovia au acceptat deja invitaþia. Io-
hannis ia în calcul ºi prezenþa unui invitat din afara
celor 12 state.

Anul acesta, summitul s-a desfãºurat la Varºo-

Anunþurile de participare pentru procedurile de
achiziþie publicã destinate proiectãrii ºi execuþiei
celor patru tronsoane ale drumului expres Craiova-
Piteºti au fost transmise, ieri, spre SEAP, proiectul
valorând 820 de milioane de euro, a anunþat CNAIR.
Întregul proiect, cu o lungime de 121,115 km, are o
valoare de aproximativ 820 de milioane de euro, in-
formeazã Compania Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectarea celor
patru tronsoane urmeazã sã dureze 12 luni, iar exe-
cuþia 24 luni. Termenul-limitã de depunere a oferte-
lor va fi de aproximativ 3 luni.

Primul tronson al drumului expres Craiova-Piteºti,
va avea o lungime de 17 km ºi ar urma sã fie con-
struit între varianta de ocolire Nord a municipiului
Craiova ºi limita judeþului Dolj. Acest prim tronson
va traversa teritoriile administrative ale localitãþilor

Guvernul va cheltui în perioada
urmãtoare aproape 400 de milioane de
euro pentru sistemul de intervenþie în
caz de urgenþe, ministrului de Finan-
þe, Ionuþ Miºa cerându-i-se sã aloce
la urmãtoarea rectificare bugetarã
suma de 15,385 milioane de euro pen-
tru prima etapã.

“În cursul acestei sãptãmâni la ni-
velul Ministerului de Interne a funcþi-
onat un grup de lucru care a întocmit
un raport amplu privind necesitãþile
de dotare ºi propuneri pentru îmbu-
nãtãþirea componentei de aviaþie
MAI-MApN pentru executarea în
comun a misiunilor în situaþii de ur-
genþã. La întocmirea acestui raport s-
a avut în vedere o abordare atât în
ceea ce priveºte cooperarea operaþio-
nalã, precum ºi necesitãþile de conso-
lidare a cooperãrii ºi nu în ultimul rând
o analizã asupra surselor financiare ºi
condiþionãrilor legislative”, a decla-
rat la începutul ºedinþei de Guvern de
ieri ministrul de Interne, Carmen Dan.

Ministrul de Interne a mai spus cã,
într-o primã instanþã, a avut în vedere
asigurarea disponibilitãþii aeronave-
lor existente. “Am luat în considerare
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via, acolo unde a fost prezent ºi preºedintele Klaus
Iohannis. La reuniune au participat ºefi de stat ºi
reprezentanþi ai acestora din 12 þãri din Europa
Centralã ºi de Est: Austria, Bulgaria, Croaþia, Ce-
hia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România,
Slovacia, Slovenia ºi Ungaria. În calitate de invitat
special, la summit a fost prezent ºi preºedintele
Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

„Iniþiativa celor Trei Mãri” urmãreºte sã ofere
susþinere politicã pentru o mai bunã cooperare ºi
interconectare a economiilor statelor din spaþiul
geografic cuprins între cele trei mãri – Adriaticã,
Balticã ºi Neagrã – în domenii precum energie, trans-
porturi, telecomunicaþii sau protecþia mediului”, a
explicat Administraþia Prezidenþialã.

ªeful statului a afirmat cã vor fi stabilite obiec-
tive comune ale celor 12 state, care vor fi însã inte-
grate în obiectivele Uniunii Europene. „Am invitat
participanþii sã facem acest summit anul viitor în
România ºi a fost o invitaþie care a fost imediat
acceptatã. (...) Vom contura câteva obiective îm-
preunã ºi cu ceilalþi. Nu dorim sã dezvoltãm iniþia-
tive care ne separã de restul Uniunii Europene.
Noi vrem sã dezvoltãm iniþiative care ajutã þãrile
noastre, dar care se integreazã perfect în obiecti-
vele mari ale Uniunii Europene. Deci dacã avem
obiective, da, dorim sã ave ºi noi parte de proiecte
care dezvoltã infrastructura româneascã, dorim ºi
noi sã contribuim ºi sã beneficiem de securitate

energeticã. Toate acestea sunt ºi obiectivele noas-
tre”, a declarat Klaus Iohannis.

Preºedintele a mai spus cã pentru a avea secu-
ritate energeticã este nevoie ºi de ”disponibilita-
te”, fiind necesar ca România sã profite de ofertele
de pe piaþa de energie. Acesta a mai subliniat cã în
acest moment o mare parte din Uniunea Europea-
nã depinde totuºi de gazul rusesc.

„Dupã pãrerea mea, trebuie sã fim foarte realiºti
ºi sã ne gândim în primul rând la economiile noas-
tre. Dacã vrem sã avem securitate energeticã trebu-
ie sã avem disponibilitate energeticã, adicã trebuie
sã profitãm de toate ofertele de energie care sunt pe
piaþã ºi în acest fel sã obþinem în final condiþii foarte
bune pentru economiile noastre ºi nu cred cã trebu-
ie sã se teamã cineva de aceastã nouã ofertã de gaz
lichefiat. Dacã condiþiile de preþ, de livrare sunt bune
ºi se încadreazã în normele noastre atunci este o
sursã în plus ºi discuþia este mai veche în UE, aici
România nu neapãrat, dar mare parte din UE depin-
de foarte mult de gazul rusesc. Ori dacã aceastã
dependenþã ar scãdea printr-o altã ofertã dacã este
bunã atunci toatã lumea are de câºtigat. Cu cât mai
multe oferte cu atât este mai avantajat consumato-
rul”, a mai spus Iohannis.

Întrebat dacã ia în calcul o organizare a summi-
tului care sã includã ºi un invitat special din afara
celor 12 state, Iohannis a replicat: „Sigur, se poate
antama aºa ceva. Putem sã ne gândim la aºa ceva”.

Starea elicopterelor. Guvernul vrea sã cheltuiascã 400 milioane
de euro pentru sistemul de intervenþie în caz de urgenþe

reparaþia capitalã într-un centru auto-
rizat a motoarelor avionului mediu-cu-
rier Cesna seria 560-0200, destinat mi-
siunilor umanitare SMURD. Necesa-
rul financiar pentru aceastã operaþio-
nalizare este de 1.000.500 de euro. Re-
paraþia capitalã a elicopterului MI8 ºi
configurarea acestuia pentru misiuni
de cãutare-salvare, inclusiv pe mare.
Vorbim de montarea sistemului de flo-
tabilitate, necesarul financiar estimat
fiind de 5.000.600 de euro. Asigurarea
capabilitãþilor necesare pentru zborul
night-vision-google pentru elicopte-
re grele din dotare - am luat în calcul
operaþionalizarea a cinci elicoptere
deja existente. Vorbim de un necesar
financiar de 5 milioane de euro. Exe-
cutarea de reparaþii ºi asigurarea re-
sursei de zbor în 2017 – efort financiar
de 2,527 milioane euro, precum ºi re-
ducerea deficitului de personal. Ne-
cesarul financiar trebuie abordat în
funcþie de bugetul alocat ordonato-
rului secundar”, a adãugat Carmen
Dan.

Ea a precizat cã este nevoie de iden-
tificarea la nivelul MApN a unei loca-
þii în zona centralã a teritoriului naþio-

nal, în proximitatea arcului carpatic
pentru un heliport, amenajat ca teren
de aterizare prevãzut cu posibilitãþi de
alimentare a elicopterelor, marcaje ºi
iluminaþie specificã, bugelul fiind de
220.000 de euro. De asemenea, a mai
spus cã avioanele C27 Spartan vor fi
folosite pentru stingerea incendiilor,
dupã ce vor fi echipate cu sisteme de
lansare din aer a containerelor cu apã.
“Total necesar financiar pentru aceas-
tã primã etapã ar fi 15.385.000 de euro.

Analiza are în vedere ºi o etapã ulte-
rioarã, care are o analizã ºi a costului
financiar pentru perioada 2018-2020”,
a precizat ministrul.

Premierul Mihai Tudose a precizat
suma totalã necesarã este de aproape
400 de milioane de euro. “Pentru eta-
pa I de 15.385.000 de euro, domnule
ministru de Finanþe, la rectificare
vreau banii ãºtia! Nu e cu da sau nu”,
i s-a adresat Tudose ministrului de
Finanþe Ionuþ Miºa.

Drumul expres Craiova-Piteºti: licitaþia pentru
proiecþie ºi execuþie a fost lansatã în SEAP

Craiova, Gherceºti, Pieleºti ºi Robâneºti.
Al doilea tronson, format din douã loturi, va avea

o lungime de 39,85 km ºi urmeazã sã fie construit
între limita judeþelor Dolj ºi Olt ºi limita judeþelor Olt
ºi Argeº. Cel de al doilea tronson va traversa terito-
riile localitãþilor Balº, Bârza, Piatra Olt, Slãtioara, Ulmi,
Slatina ºi Valea Mare.

Tronsonul 3, cu o lungime de 31,75 km, va fi con-
struit între km 57+550 ºi km 89+300 ºi va fi cuprins
între intersecþia cu DN 65, în apropierea municipiu-
lui Slatina ºi limita dintre judeþele Olt ºi Argeº. Tron-
sonul 3 al drumului expres Craiova-Piteºti va tranzi-
ta teritoriile localitãþilor Valea Mare, Priseaca, Scor-
nicesti, Optaºi, Tatuleºti, Coloneºti.

Tronsonul 4 are o lungime de 31,81 km, va fi con-
struit între limita administrativã dintre judeþele Olt
ºi Argeº ºi intersectia cu Autostrada A1 Bucureºti-

Piteºti ºi va tranzita teritoriile localitãþilor Lunca
Corbului, Albota, Costeºti, Bradu, Suseni, Oarja.

Pe cei 121,115 km ai drumului expres Craiova-
Piteºti se va putea circula cu o vitezã de 130 de km la
orã. Acest drum va avea patru benzi de circulaþie
(douã benzi pe sens) ºi va beneficia de toate ele-
mentele de siguranþã specifice unei autostrãzi. Prin-
cipalul element care va face diferenþa între drumul
expres Craiova-Piteºti ºi o autostradã este banda
de urgenþã de 1,5 m.

„Proiectul a fost promovat în baza documenta-
þiei tehnice existente, care a îndeplinit exigenþele
necesare demarãrii procedurii de licitaþie. Astfel,
proiectul va putea beneficia de finanþare nerambur-
sabilã în acest exerciþiu financiar (POIM 2014-2020).
Soluþia actualã va scurta perioada de realizare a in-
vestiþiei cu circa trei-patru ani”, precizeazã CNAIR.
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Nici Primãria Craiova nu vede
altã soluþie pentru depãºirea si-
tuaþiei de la Termo decât tãierea
de la consumul de la apã caldã,
pe toatã perioada verii, a locata-
rilor care nu îºi plãtesc facturi-
le. Dupã ce i-a mustrat pe cei
de acolo cã nu au fãcut ºi mai
mult pentru a avea încasãri mai
mari, primarul Craiovei a recu-
noscut cã, pentru a se ieºi din
aceastã situaþie, trebuie sã se
meargã pe varianta debranºãri-
lor de la apã caldã în cazul abo-
naþilor cu debite mari.

„Nu am cu ce sã îi ajut pe cei
de la Termo, nu are cum sã in-
tervinã cu nimic Primãria. Sin-
gura lor soluþie este sã se acti-
veze ºi sã munceascã mai mult.
Am avut o discuþie ºi cu doam-
na care reprezintã firma de li-
chidare, sã se activeze ºi sã co-
lecteze banii pentru cã nu este
normal sã spunã cã nu reuºesc
sã strângã bani pentru factura pe
luna martie. Atunci cum putem
sã sperãm într-o nouã firmã
care nu va ajunge în aceeaºi si-
tuaþie. Pãi dacã plecãm de la ace-
leaºi premise cã nu putem sã
strângem banii, nu mai facem
nici o nouã firmã. Deci, trebuie
sã înþeleagã cei de la Termofi-
care ºi cetãþenii cã trebuie sã
strângã banii. Din punctul meu
de vedere, trebuie sã ia ºi mã-
suri puþin mai dure sã debran-
ºeze de la apa caldã asociaþiile
care sunt rãu-platnice. Nu este
normal sã suporte o scarã în-
treagã sau un bloc întreg sau
chiar un cartier întreg din cauza
unora care nu plãtesc”, a decla-
rat primarul Mihail Genoiu, în
conferinþa de presã de miercuri.

Primãria Craiova a început, din nou, dis-
cuþiile cu Complexul Energetic Oltenia
pentru înfiinþarea unei societãþi de termo-
ficare, în care cei doi sã fie acþionari cu
drepturi egale. Plecând de la situaþia celor
de Termo, care nu gãseºte suficiente fon-
duri pentru achitarea facturii pe luna mar-
tie (7 milioane de lei), primarul Mihail
Genoiu a dezvãluit faptul cã propunerea a
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fost deja transmisã celor de la CEO ºi, lu-
crul cel mai important, s-ar pãrea cã fur-
nizorul de energie termicã a marºat acum
la acest plan ºi încearcã sã determine pe
unul dintre asociaþii sãi, Fondul Proprie-
tatea, de avantajele unei astfel de asocieri.
Unul dintre aceste avantaje ar fi cã centra-
la CET 2 ar avea producþia asiguratã, atât
pe timp de iarnã, dar ºi pe timp de varã.

Baza de date a asociaþiilor,
pusã la dispoziþia
celor de la Termo

În acest moment, spun auto-
ritãþile, Primãria Craiova poate
ajuta societatea de termoficare
doar în privinþa relaþiei cu aso-
ciaþiile de proprietari, prin Ser-
viciul de Coordonare Asociaþii de
Proprietari din subordinea sa,
care se aflã la dispoziþia socie-
tãþii de termoficare cu toatã baza
pe care o deþine. Autoritãþile
spun însã cã ºi aceastã pârghie
trebuie implicatã ºi folositã mai
mult de cãtre cei de la Termo.
„ªtiþi cã a fost o discuþie legatã
de o activitate pe care a înce-
put-o Salubritatea de a identifi-
ca, prin asociaþiile de proprietari,
numãrul abonaþilor. Asta în-
seamnã sã îþi porþi de grijã, sã
fii interesat ca societatea pe care
o ai în subordonare sã fie apã-
ratã de orice vicii ºi sã îi urmã-

reºti interesele. Asta trebuie sã
se întâmple ºi la termoficare,
trebuie sã se zbatã. Într-adevãr,
creezi un disconfort, un deranj
asociaþiei dar ce poþi sã faci, în
condiþiile în care energia trebu-
ie plãtitã?”, a mai spus Genoiu.

Propunerea a fost transmisã
cãtre conducerea CEO

Primarul Craiovei a dezvãluit
faptul cã s-a purtat o discuþie cu
toþi factorii implicaþi legatã de vi-
itorul acestei societãþi de termo-
ficare ºi s-a avansat ideea creãrii
unei noi societãþi în care Comple-
xul Energetic Oltenia, principalul
furnizor de energie termicã al Cra-
iovei, sã devinã acþionar alãturi de
Primãrie ºi Consiliu. „Eu am avut
o discuþie ºi cu societatea de ter-
moficare ºi cu conducerea CEO
ºi cu secretarul de stat care rãs-
punde de CEO, legatã de viitorul
acestei termoficãri. Le-am trans-
mis tuturor un singur lucru, ºi anu-
me cã societatea de termoficare
nu poate sã existe decât într-o sin-

gurã formã: o societatea în care
este partener CLM ºi Complexul
Energetic”. Avantajul care ar de-
curge din aceastã formã de orga-
nizare, spun autoritãþile, ar fi cã
aºa se vor putea accesa fonduri
europene pentru modernizare ºi
dezvoltare, ºtiut fiind faptul cã o
condiþie strictã impusã este ca
producþia ºi distribuþia de agent
termic sã se gãseascã într-o sin-
gurã entitate juridicã.

Avantaj Craiova: toate conduc-
tele reabilitate pe fonduri UE

Propunerea concretã pe care
autoritãþile locale au transmis-o
cãtre CEO este, aºadar, aceea de
a intra partener într-o noua so-
cietate cu un procent pânã la
50%, pe care autoritãþile îl ofe-
rã. „De acolo, fiecare îºi ia atri-

buþiile ºi responsabilitãþile de ri-
goare. CEO vizavi de tot ce în-
seamnã furnizarea de agent ter-
mic, conducte care sunt în ora-
ºul Craiova ºi reabilitarea lor. Dar
mai ales un lucru care este foar-
te necesar: contorizare indepen-
dentã. Fãrã o contorizare inde-
pendentã nu poþi sã þii controlul
banilor. Aceasta este modalitatea
pe care am propus-o”, a dezvã-
luit Genoiu. Autoritãþile spun cã
oferta acesta este bunã ºi pentru
CEO, care, în felul acesta, ar
avea producþia asiguratã pentru
centrala CET 2. „Uzina Ford,
care este consumator de energie
termicã ºi pe perioada de varã, îi
poate creºte producþia. ªi atunci
interesul CET 2 ºi CEO pentru

oraºul Craiova pentru Termofi-
care este foarte mare”, a mai spus
Genoiu.

Avantaj CEO: CET 2 ar avea
producþia asiguratã tot anul

Tot legat de centrala CET 2 –
prin care CEO distribuie munici-
piului Craiova gigacaloria cu care
se preparã apa caldã ºi se cãldu-
ra în apartamente – autoritãþile
spun cã asocierea ar fi o soluþie
optimã întrucât ea nu poate func-
þiona altfel decât într-o legãturã
cu sistemul de distribuþie craio-
vean. „Este conceputã ca o cen-
tralã electricã, ci ca o centralã pe
co-generare, pe energie electri-
cã ºi termicã. Ea nu poate func-
þiona de sine stãtãtor ca furnizor
de energie electricã pentru cã nu
este rentabil. ªi atunci singura ei
viaþã este legatã de aceastã Ter-
moficare Craiova. Deci trebuie sã
înþeleagã ºi CEO ºi CET 2 ºi ter-
moficarea cã numai împreunã
pot sã depãºeascã acest nivel.
Altfel, existã varianta II în care
toatã lumea se debranºeazã, pu-
tem ºi noi sã gãsim soluþii pentru
a subvenþiona centralele termice
de apartament, aºa cum s-au gã-
sit în alte oraºe”, a declarat pri-
marul Craiovei.

Contextul ar fi mai favorabil
Întrebat dacã, de aceastã datã,

reprezentanþii CEO vor fi de
acord, primarul Craiovei a decla-
rat cã perspectivele sunt pozitive
de aceastã datã, conducerea CEO
fiind mai interesatã de aceastã aso-
ciere. În plus ºi contextul este mai
bun. „Când s-a vorbit prima datã
de aceastã asociere, s-a renunþat
pentru cã colegiul director al CEO
traversa o perioadã destul de urâ-
tã, cu pierderi foarte mari ºi unul
din acþionari, Fondul Proprietatea,
nu a fost de acord. Ei au consi-
derat cã, pe lângã pierderile pe
care le acumulau cei de la com-
plex, aceastã asociere le-ar fi adus
în continuare pierderi mari. Dar
acum este lobby-ul pe care cei de
la CEO îl fac la Fondul Proprieta-
tea pentru a obþine acest acord.
ªi noi putem sã intervenim ºi sã
facem diligenþe pentru a se obþi-
ne aceastã variantã, care sã fie
agreatã ºi de Ministerul Econo-
miei”, a precizat edilul Craiovei.
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Începe procesul fraþilor Gabriel
ºi Luigi Teodorescu, de 23, res-
pectiv 20 din Craiova, acuzaþi cã
l-au omorât pe Antoni-Ionuþ Fie-
raru zis „Mârlici”, de 20 de ani,
tot din municipiu, în cartierul Cra-
ioviþa Nouã. Asta dupã ce, ieri, ju-
decãtorii de la Curtea de Apel Cra-
iova au respins, ca nefondate,
contestaþiile formulate de inculpaþi
împotriva hotãrârii din 22 mai a.c.
prin care Tribunalul Dolj a con-
statat legalitatea probatoriului ºi a
rechizitoriului, a respins cererile
ºi excepþiile inculpaþilor ºi a dis-
pus începerea procesului: „Res-
pinge contestaþiile ca nefondate.
Obligã contestatorii inculpaþi la
plata sumei de câte 100 lei fieca-
re, cheltuieli judiciare statului.
Onorariile apãrãtorilor din oficiu
în cuantum de 330 lei pentru fie-
care inculpat rãmân în sarcina sta-
tului ºi vor fi avansate din fon-
durile Ministerului Justiþiei în
contul Baroului de Avocaþi Dolj.

Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis, ieri, propunerea procuro-
rilor ºi au emis mandat pe o pe-
rioadã de 30 de zile pe numele
acestuia. Reamintim cã ofiþerii de Reprezentanþii Serviciului Teri-

torial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj au anunþat cã societatea co-
mercialã care asigurã transborda-
rea mijloacelor de transport cu bac-
ul între România ºi Bulgaria între
porturile Bechet ºi Oreahovo a in-
format Inspectoratul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Giurgiu, res-
pectiv Serviciul Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Dolj, cu privire la
faptul cã trecerea cu bac-ul peste
fluviul Dunãrea între cele douã sta-
te s-a reluat ºi pe timp de noapte.
Aceastã mãsurã de reintrare în
programul normal de activitate a
fost luatã în urma tendinþelor de
creºtere a cotei apei fluviului Du-
nãrea, fapt ce permite acostarea în

S-a reluat trecerea cu bacul,S-a reluat trecerea cu bacul,S-a reluat trecerea cu bacul,S-a reluat trecerea cu bacul,S-a reluat trecerea cu bacul,
pe timp de noapte, la PTF Bechetpe timp de noapte, la PTF Bechetpe timp de noapte, la PTF Bechetpe timp de noapte, la PTF Bechetpe timp de noapte, la PTF Bechet

siguranþã în porturile de pe terito-
riile celor douã state.

Pentru fluidizarea traficului,
poliþiºtii de frontierã recomandã
tranzitarea tuturor punctelor de
frontierã deschise traficului inter-
naþional la graniþa cu Bulgaria ºi
consultarea aplicaþiei „Trafic On-
line” disponibilã pe site-ul-
 www.politiadefrontiera.ro, care
prezintã o medie a timpilor de aº-
teptare în punctele rutiere de tre-
cere a frontierei pentru anumite in-
tervale de timp. Timpii de aºtepta-
re sunt actualizaþi în timp real, fapt
ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfi-
gureze traseul cãtre un punct de
frontierã ce înregistreazã valori de
trafic scãzute.

Comisarul ºef de la PMS Craiova acuzatComisarul ºef de la PMS Craiova acuzatComisarul ºef de la PMS Craiova acuzatComisarul ºef de la PMS Craiova acuzatComisarul ºef de la PMS Craiova acuzat
de trafic de influenþã, arestat pe 30 de zilede trafic de influenþã, arestat pe 30 de zilede trafic de influenþã, arestat pe 30 de zilede trafic de influenþã, arestat pe 30 de zilede trafic de influenþã, arestat pe 30 de zile

Comisarul-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, Marian ªerban, prins în flagrant, miercuri, de
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procuro-
rul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul 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 conducãtor auto în cadrul unitãþii,
a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

poliþie judiciarã ai Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj, sub co-
ordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, au organizat,

miercuri, prinderea în flagrant a
lui Marian ªerban, în vârstã de 46
de ani, comisar-ºef de penitencia-
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 obþinerea
unui post de conducãtor auto în
cadrul penitenciarului.

Potrivit comunicatului DGA,
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 fa-

cilita încadrarea din sursã ex-
ternã pe un post de agent de
penitenciare. Dacã a vãzut cã
nu s-a rezolvat nimic, doljea-
nul a decis sã-l denunþe pe ofi-
þer ºi le-a explicat ofiþerilor
anticorupþie cã urmeazã ca în
perioada urmãtoare sã remitã
fãptuitorului ºi diferenþa de
1.000 euro, pânã la concurenþa
sumei de 5.000 euro pretinsã,
aºa cum îi ceruse. Dupã fla-
grant, ofiþerul PMS Craiova a
fost dus la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, audiat, ºi
apoi reþinut de procurorul de
caz pentru comiterea infracþi-
unii de trafic de influenþã.

Curtea de Apel le-a respins contestaþiile!
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Curtea de Apel Craiova a respins, ieri,

ca nefondate, contestaþiile fraþilor Ga-
briel ºi Luigi Teodorescu, de 23, respectiv
20 de ani, din Craiova, acuzaþi de uciderea
unui tânãr în cartierul craiovean Craioviþa
Nouã, astfel cã va începe procesul. Tribu-
nalul Dolj a constatat legalitatea rechizito-

riului ºi a probatoriului în luna mai, însã cei
doi au contestat hotãrârea. Urmeazã acum
sã se stabileascã primul termen de judeca-
tã al cauzei, cei doi inculpaþi, aflaþi în conti-
nuare în arest preventiv, fiind acuzaþi de
omor, lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice.

Definitivã. Pronunþatã în came-
ra de consiliu”, se aratã în hotã-
rârea instanþei. Instanþa de fond,
respectiv Tribunalul Dolj, urmea-
zã sã stabileascã primul termen al
procesului în care fraþii Teodores-
cu vor fi judecaþi pentru omor,
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice.

Au abandonat victima
în stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe fraþii Luigi
ºi Gabriel Teodorescu, pentru cri-
ma din noaptea de 5 spre 6 decem-
brie 2016, din Craioviþa Nouã, în
sarcina fiecãruia fiind reþinutã in-
fracþiunea de omor, la care se
adaugã lovire ºi alte violenþe ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice.
Faþã de Luigi Teodorescu se înce-
puse urmãrirea penalã pentru com-

plicitate la omor, însã procurorii,
în baza probelor strânse, au hotã-
rât sã-i schimbe încadrarea juridi-
cã a faptei, reþinând ºi la el infrac-
þiunea de omor, la care a fost coau-
tor, victima fiind Antoni-Ionuþ Fie-
raru zis „Mârlici”, în vârstã de 20
de ani. Discuþiile între tineri au
ponit de la relaþiile fiecãruia cu o
fatã „Bianca”. În seara de 5 de-
cembrie 2016, Fieraru l-a sunat pe
Luigi Teodorescu pentru a-i repro-
ºa atitudinea sa faþã de „Bianca”,
iar discuþiile au degenerat, cei doi
adresându-ºi reciproc injurii. În
acest context, victima a insistat sã
se întâlneascã cu Luigi pentru a
tranºa acest diferend. Fiecare ºi-a
luat „întãriri”, mai mulþi prieteni ºi
rude, cele douã grupuri ajungând
în dreptul Poºtei din Craioviþa
Nouã cu mai multe maºini, în jurul
orei 1.45 – 2.00. Dupã ce Gabriel
Teodorescu a lovit un tânãr cu
mânerul unui cuþit în cap, o parte
dintre susþinãtori au fugit, conco-

mitent fiind lovit ºi Antoni Ionuþ
Fieraru (cel mai probabil cu mâ-
nerul de la cuþitul de panoplie).
Tânãrul a fugit cãtre bulevardul
Tineretului, urmãrit îndeaproape
de fraþii Teodorescu, care l-au
prins când a ajuns lângã gardul
despãrþitor dintre benzile de circu-
laþie ale bulevardului Tineretului ºi
au început sã-l loveascã simultan,
Fieraru apãrându-se cu braþele.

ªi-a pierdut ºi ochelarii, astfel
cã, mai spun anchetatorii, „profi-
tând de starea de vulnerabilitate
ºi imposibilitatea de ripostã în care
se afla acesta, fiind flancat ºi imo-
bilizat de inculpatul Teodorescu

Luigi, inculpatul Teodorescu Ga-
briel i-a aplicat victimei cel puþin
douã lovituri cu un al doilea cuþit
pe care îl avea asupra sa (având
lama rabatabilã de aproximativ 18
cm lungime ºi 3 cm lãþime), dintre
care una în zona cervicalã ante-
rioarã, care i-a secþionat douã ar-
tere sanguine majore, cauzându-i
leziuni traumatice care i-au pro-
dus în scurt timp decesul”.

Cei doi fraþi au abandonat victi-
ma în stradã, au plecat în Drãgã-
ºani, judeþul Vâlcea, unde locuia o
rudã ºi au ascuns acolo cuþitul fo-
losit la uciderea lui Fieraru, însã la
revenirea în Craiova au fost prinºi.
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MIRCEA CANÞÃR

Momentul cel mai aºteptat al G20, de la
Hamburg, este de bunã seamã întâlnirea în-
delung preparatã, dintre preºedintele ameri-
can, Donald Trump ºi omologul sãu rus, Vla-
dimir Putin, programatã astãzi. Reîntoar-
cerea liderului de la Casa Albã, în Europa,
survine în contextul unor miºcãri geopolitice
resimþite, disensiuni transatlantice ºi provo-
cãri repetate ale Coreei de Nord. ªi încã de
ieri, când cei doi lideri politici ai planetei nu
se întâlniserã, în oraºul german, sub supra-
veghere maximã din partea poliþiei, tonul dis-
cuþiilor era deja anunþat prin declaraþii „pream-
bul”. Ambianþa riscã sã fie tensionatã. La
Varºovia, unde ºi-a început turneul european,
Donald Trump – primit fiind de preºedintele
Andrzei Duda, care urmeazã o politicã con-
servatoare destul de apropiatã de cea a pre-
ºedintelui american –, a rostit un discurs
major în Piaþa Krasinski, în apropierea Mo-
mentului insurecþiei, împotriva naziºtilor, la
300 de kilometri de graniþa cu Rusia. Pe care
a criticat-o, calificând comportamentul aces-
teia ca „destabilizator”. Liderul de la Casa Albã
a spus cã SUA lucreazã cu aliaþii sãi pentru a
se opune acþiunilor Rusiei ºi comportamen-
tului destabilizator al acesteia. Preºedintele

american a reamintit, tot ieri, principiul de
bazã din Pactul de apãrare militarã al NATO
„unul pentru toþi, ºi toþi pentru unul”, în do-
rinþa sa de a asigura aliaþii de angajamentul
SUA, în a garanta securitatea lor. El a suge-
rat, în premierã, cã Moscova „ar fi putut” sã
se amestece în alegerile americane de anul
trecut. A fãcut-o nuanþat, precizând cã „nu
poate fi precis, dar crede cã au existat inter-
ferenþe”. În acelaºi timp, preºedintele rus,
Vladimir Putin, a criticat protecþionismul co-
mercial ºi sancþiunile economice ale Occi-
dentului contra Rusiei, considerându-le tot o
formã de protecþionism ascuns. Sancþiunile
impuse Moscovei de americani ºi europeni,
pe fondul crizei ucrainiene „nu sunt doar fãrã
perspectivã, dar încalcã principiile G20 pri-
vind cooperarea în interesul tuturor þãrilor lu-
mii”, a scris liderul rus, într-un articol publi-
cat de ziarul german „Handelsblatt”. Dupã
cum se ºtie, la sfârºitul lunii iunie, Uniunea
Europeanã a prelungit cu ºase luni sancþiuni-
le contra Rusiei, adicã pânã la sfârºitul anului
în curs, pentru nepunerea în aplicare a acor-
durilor de la Minsk. Aceste sancþiuni econo-
mice adãugate scãderii preþului petrolului au
dus Rusia în cea mai lungã recesiune, dupã

sosirea la Kremlin a lui Vladimir Putin, în 2000,
þara resimþind acest lucru. La summitul „ce-
lor trei mãri” Donald Trump a anunþat cã
Washingtonul doreºte sã-ºi ajute aliaþii, sim-
plificând livrãrile de gaze naturale lichefiate
(GNL) cãtre Europa centralã ºi de est, ame-
ninþare realã pentru Rusia. Rendez-vous-ul
lui Vladimir Putin cu Donald Trump, de azi,
are loc pe fondul anchetei prelungite ºi in-
tens mediatizate, privind influenþa rusã în
alegerea lui Donald Trump ºi fragilizarea Par-
tidului Democrat ºi a lui Hillary Clinton. Wa-
shingtonul a spus cã doreºte o relaþie „con-
structivã” cu Moscova, dar, în prezent, re-
laþiile dintre cele douã þãri sunt la cel mai jos
nivel, dupã instituirea sancþiunilor. Nu se ºtie
durata întâlnirii de astãzi, dintre cei doi li-
deri. Dar, cu certitudine, dosare sensibile vor
fi acroºate. Preºedintele american a denun-
þat deja atitudinea belicoasã a Coreei de Nord,
chemând naþiunile lumii „sã înfrunte aceas-
tã ameninþare globalã”. Phenianul a lansat,
dupã cum se ºtie, la 4 iulie a.c., o rachetã
intercontinentalã, capabilã, potrivit experþi-
lor americani, sã atingã Alaska. Evenimen-
tul a relansat tensiunile americano-chineze,
anunþând o discuþie aprinsã, la Hamburg,

între Donald Trump ºi omologul sãu chinez
Xi Jinping, în marja G20. SUA anunþaserã
deja, încã de miercuri, cã având susþinerea
Franþei, vor depune la ONU, un proiect de
rezoluþie pentru noi sancþiuni contra Coreei
de Nord. Lucrurile nu sunt deloc simple.
Dupã ce a autorizat vânzarea de armament
– premierã dupã alegerea sa –, în valoarea
de 1,4 miliarde dolari, Taiwanului, decizia
provocând iritare mare la Beijing, în discu-
þie se vede pusã recunoaºterea de SUA a
principiului „Chinei unice”. Ultima vânzare
de arme Taiwanului data din decembrie
2015, sub preºedinþia lui Barack Obama ºi
se ridica la 1,8 miliarde de dolari. Beijingul
este acuzat de ranforsarea schimburilor co-
merciale cu Phenianul. Încã un lucru: se-
cretarul de stat Rex Tillerson a declarat cã
o acþiune militarã – fãrã a oferi alte detalii –
ar putea fi o opþiune la provocãrile Phenia-
nului, multiplicate în ultimii cinci ani. O altã
întâlnire dificilã, deja anunþatã, fãrã a o eclip-
sa pe cea dintre Donald Trump ºi Vladimir
Putin, este cea dintre preºedintele american
ºi Angela Merkel. 7 iulie 2017 se anunþã o zi
lungã, cu destule posibile decizii majore pen-
tru soarta planetei.

Direcþia Publicã
Comunitarã de
Evidenþã a Persoane-
lor Dolj – instituþie
publicã de interes
judeþean, înfiinþatã
începând cu anul
2005 în subordinea
Consiliului Judeþean
Dolj – a fost premiatã
de Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor
Publici cu ocazia
„Zilei funcþionarului
public”, pentru
rezultatele obþinute în
procesul de descen-
tralizare a serviciilor
publice comunitare
locale de evidenþã a
persoanelor la nivelul judeþului Dolj. În
proiectul de candidaturã cu care a fost
înscrisã instituþia la prima ediþie a „Zilei
funcþionarului public” au fost evidenþia-
te rezultatele obþinute în procesul de
descentralizare administrativã de întreaga
echipã, care a participat în mod activ.

 „Dacã în anul 2005 – anul de debut
al descentralizãrii serviciilor publice
comunitare de evidenþã a persoanelor
– în judeþul Dolj funcþionau 9 servicii
de evidenþã a persoanelor, care aron-
dau populaþia de peste 700.000 de
locuitori, în prezent, numãrul servicii-
lor publice comunitare locale de
evidenþã a persoanelor înfiinþate a
ajuns la 62, dintre acestea desfãºurând
activitate cu publicul 47 de astfel de
servicii în tot atâtea localitãþi”, a
precizat Mihai-Ciprian Bobocicã,
director executiv al Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Persoanelor
Dolj.

Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã
a Persoanelor Dolj, premiatã de Agenþia

Naþionalã a Funcþionarilor Publici

Descentralizarea administrativã în
domeniul evidenþei persoanelor prin
înfiinþarea celor 53 de servicii publice
comunitare de evidenþã a persoanelor,
la care se adaugã ºi cele 9 servicii
publice comunitare de evidenþã a
persoanelor existente în anul 2005, a
atins procentul de 55,86% prin rapor-
tare la cele 111 unitãþi administrativ-
teritoriale, judeþul Dolj situându-se pe
locul I la nivel de þarã.

„Pentru viitor, obiectivele propuse
vizeazã continuarea proiectelor înce-
pute privind procesul de descentraliza-
re a serviciilor publice comunitare
locale de evidenþã a persoanelor, dar ºi
dezvoltarea profesionalã a personalului
instituþiei pentru creºterea calitãþii
serviciilor publice asigurate cetãþenilor
judeþului de cãtre Direcþia Publicã
Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor
Dolj”, a mai precizat Mihai-Ciprian
Bobocicã.

VALENTIN CEAUªESCU

„Ziua Silvicultorului” a fost omagiatã peste
tot în þarã ºi nu s-a þinut cont de vreo apar-
tenenþã. «Mulþumesc cã s-a dat curs invita-
þiei noastre ºi au fost prezenþi la „Ziua Silvi-
cultorului”, într-o zi mare a creºtinãtãþii –
„Sf. Petru ºi Pavel”, invitaþi ºi reprezentanþi
ai Regiei Naþionale a Pãdurilor, ai celor care
au lucrat în sistem ºi a fost un bun moment
pentru un bilanþ, pe primul semestru al aces-
tui an. Marcãm o clipã  a existenþei noastre,
amintindu-ne de versurile unui remarcabil
poet, Antonio Machado – „Cãlãtorule , sunt
urmele tale/ Drumul ºi nimic mai mult/ Cã-
lãtorule, nu existã drum / Drumul se face
mergând”. Personal, mulþumesc tuturor care
au participat, activ, de-a lungul timpului, în
îndeplinirea misiunii noastre de silvicultori,
un lucru departe de a fi uºor. Ceea ce ne-a
însufleþit pe toþi  a fost spiritul de echipã,
dorinþa de a gãsi cele mai bune soluþii pentru
asigurarea continuitãþii pãdurilor noastre», a
precizat Silvestru Nuþã, director al Direc-
þiei Silvice Dolj.

Milioane de puieþi, „prinse” în pãmânt
Mai pe versuri, mai pe real, DS Dolj are ºi

cu se mândri. În primul
semestru al acestui an,
silvicultorii doljeni se pot
lãuda cu rezultate deose-
bite: mai mult de 1,2 mili-
oane de plop euro-ameri-
can plantaþi, la care se
adaugã, peste de 94 de
„plop alb”, 11. 000 de sal-
cie, 309. 000 de salcâm,
glãdiþã – 328.000, stejar
– 216 .000, cer, gârniþã –
41.000 etc. Integral, con-
form Planului Naþional, au
fost plantate 73 ha, la re-
facere, s-au efectuat 70
ha, din 71, iar, la comple-

În Dolj, plantarea arborilor merge înainte
În ultima perioadã, Direcþia Silvicã Dolj ºi-a dovedit capacitatea în ceea ce este

perceput ca ºi pazã ºi protecþie a fondului forestier din teritoriu. Zilele trecute,
directorul  DS Dolj a þinut sã aminteascã de cei care au lucrat ani de zile în domeniu,
pe care i-a invitat la manifestãrile organizate cu ocazia „Zilei Silvicultorului”. În acel
moment, s-au pus la punct ºi s-au accentuat ºi planurile de desfãºurare a acþiunii de

revigorare a pãdurii, unele care sunt oricum circumscrise planului naþional.

tare, putem vorbi de 100% (268 ha).
„Sunt probleme deosebite în combate-

rea furtului de lemne, prin tãierea în delict
a arborilor. Am avut un sprijin eficient din
partea Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean Dolj, Inspectoratului de Poliþie Dolj,
Garda Forestierã ºi a tuturor instituþiilor im-
plicate. Sunt zone vulnerabile – Ocolna, Ghi-
dici, Sadova, unde, dacã nu aveam spriji-
nul autoritãþilor, nu aveam succes. Aº mai
dori sã spun ceva – urmare a precipitaþiilor
scãzute ºi a temperaturilor foarte ridicare,
în plantaþiile tinere a început declinul fizio-
logic al puieþilor, producându-se ofilirea ºi
chiar uscarea acestora. Au fost afectate în
proporþiemai mare plantaþiile tinere, înfiin-
þate pe terenuri nisipoase pe raza Ocoalelor
Silvice Sadova, Dãbuleni, Poiana Mare,
Segarcea. La aceastã datã, nu pot fi eva-
luate eventualele pagube produse de seceta
excesivã, existând posibilitatea ca, în urma
precipitaþiilor cãzute, la începutul acestei
luni, puieþii sã depãºeascã stresul fiziologic
instalat”, a mai menþionat Silvestru Nuþã.

CRISTI PÃTRU
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O dezbatere suculentã, cu în-
trebãri ºi rãspunsuri pertinente,
ieri, în Sala 114 a Facultãþii de
Agronomie a Universitãþii din Cra-
iova. Vorbitori au fost Ionuþ Geor-
ge Diaconeasa ºi Mihaela Mitu, din
partea Direcþiei Generale Politici
în Industrie Alimentarã ºi Comerþ,
din cadrul MADR. Tema a fost una
cât se poate de clarã: cum putem
înregistra produsele agroalimenta-
re româneºti. ªi s-a pornit încã de
la introducere cu exemplificãrile
celor trei produse româneºti ce au
primit recunoaºtere oficialã din
partea UE: Magiunul de Topolo-
veni, Telemeaua de Ibãneºti ºi Sa-
lamul de Sibiu.

Îndrãznealã ºi o minimã
organizare de grup

Ionuþ George Diaconeasa,
consilier secretar de stat în
cadrul MADR, a fost foarte
sincer cu auditoriul. Evident,
a probat cã ºtie foarte bine
paºii fãcuþi de fermieri, prin
care cele trei produse sus-
menþionate au ajuns sã fie
omologate în UE. „Sã luãm
cazul de succes Telemeaua
de Ibãneºti. Aici au fost con-
testaþii din partea Greciei. Dar,
printr-o muncã intensã, am
reuºit sã respingem orice su-
poziþie invocatã de greci. Tre-
buie precizat cã, acum, se
colecteazã lapte de la 845 de
crescãtori de vite, de pe o
razã de doar trei comune. ªi

Omologarea produselor tradiþionale olteneºti,Omologarea produselor tradiþionale olteneºti,Omologarea produselor tradiþionale olteneºti,Omologarea produselor tradiþionale olteneºti,Omologarea produselor tradiþionale olteneºti,
între deziderat ºi obstacoleîntre deziderat ºi obstacoleîntre deziderat ºi obstacoleîntre deziderat ºi obstacoleîntre deziderat ºi obstacole

Ieri, Facultatea de Agronomie a Universi-
tãþii din Craiova a gãzduit un seminar cu ti-
tlul „Acþiuni pentru înregistrarea potenþia-
lelor produse agroalimentare”, la care au
participat reprezentanþi ai Direcþiei Gene-
rale Politici în Industrie Alimentarã ºi Co-
merþ din MADR, producãtori locali, oficiali
din Direcþia pentru Agriculturã Judeþeanã
Dolj, cadre universitare. Dupã o introduce-
re în tematica dezbaterilor au fost prezenta-
te cele trei mari succese din domeniul pro-
tecþiei ºi recunoaºterii produselor tradiþio-
nale la nivelul Uniunii Europene prin acor-

darea sintagmei de Indicaþie Geograficã
Protejatã (IGP). De remarcat ar fi cã au lipsit
reprezentanþi ai DSVSA Dolj, ce ar fi putut
sã ofere un sentiment de încurajare oameni-
lor cu iniþiativã – condiþiile sanitar-veterinare
impuse de legislaþie fiind nu atât de rigide, ci
de bun-simþ –, dupã cum nici entuziasmul uno-
ra de a avansa zaibãrul de Bãileºti drept vii-
tor produs protejat în UE nu a fost stopat din
faºã de specialiºtii prezenþi, pentru singurul
motiv cã este un vin ce nu provine din vii no-
bile, ci din cele hibride, absolut deloc apãrate
instituþional de legislaþia comunitarã.

laptele este cumpãrat cu 1,35 lei/
litru! Anul trecut au avut o cifrã de
afaceri de peste 7 milioane de euro.
Numãrul angajaþilor este de apro-
ximativ 300. Nu doar cã vând te-
lemeaua în hipermarketurile din
România, dar au ajuns în alte state
din Europa ºi, mai nou, în SUA.
Aceastã societate a mai omologat,
recent, alte trei produse montane”,
a precizat Ionuþ George Diaco-
neasa. Pentru mulþi din salã pãrea
o poveste prea frumoasã ca sã fie
adevãratã. Numai cã, într-adevãr,
lucrurile chiar aºa stau, a mai întã-
rit reprezentantul MADR.

Despre salamul de Sibiu aflãm
cã are la bazã un dosar de recu-

noaºtere din partea
UE, mai mult decât
stufos. Arealul de pro-
ducþie se întinde pe
judeþele Braºov, Co-
vasna, Argeº, Cãlãraºi,
Ilfov, Prahova, Sibiu.
Potrivit reþetei, „Sala-
mul de Sibiu” ar tre-
bui sã aibã în compo-
ziþie minimum 70%
carne de porc. „Nova-
cul afumat din
Þara Bârsei” este
un al patrulea
produs recunos-
cut oficial de UE
în aprilie 2017.
„Acum sunt în
analizã la Uniu-
nea Europeanã
„Cârnaþii de
P l e º c o i ” ,

„Scrumbia afumatã de Du-
nãre” ºi „Caºcavalul de Sã-
veni”, a mai precizat Ionuþ
George Diaconeasa.

Într-o discuþie ulterioarã
seminarului, consilierul se-
cretar de stat Diaconeasa ne-
a precizat cã primii paºi pe
care trebuie sã-i facã cei in-
teresaþi în omologarea pro-
duselor agroalimentare sunt:
sã se organizeze într-o formã aso-
ciativã, sã ia legãtura cu specia-
liºtii din D.A.J.-uri pentru a fi în-
drumaþi ºi sã doreascã sã ducã la
bun sfârºit un plan de acþiune.
Tinereþea celor care au creat pro-
dusul „Telemea de Ibãneºti” este
un argument nu suficient, dar

foarte solid în a demara o afacere
de asemenea anvergurã.

Propuneri mai puþin justificate
În timpul dezbaterilor a reieºit

clar cã cei interesaþi ºtiu cu ce se
confruntã. Creatorii de covoare
olteneºti au spus cu o francheþe
îngrijorãtoare cã folosesc numai
lânã din import! Alþii au avansat
necesitatea de a lupta pentru omo-
logarea zaibãrului de Bãileºti, deºi
ar fi trebuit sã fie atenþionaþi ime-
diat cã UE promoveazã numai pro-
dusul viilor nobile. Unii partici-
panþi au menþionat prazul drept

produs tradiþional oltenesc, care
ar trebui omologat. Deºi, în acest
caz, seminþele sunt importate din
Olanda. Deci, nimic oltenesc în
gustul prazului.

S-a mai cerut din partea repre-
zentanþilor DAJ Dolj stabilirea unei
colaborãri exprese între MADR ºi
Arhivele Naþionale, pentru a cãu-
ta în opisuri acele produse ce dãi-
nuie de sute de ani în arealul Dol-
jului. Nu e cazul, a spus Ionuþ
George Diaconeasa, pentru cã
oricum se colaboreazã fãrã nicio
problemã între cele douã institu-
þii. ªi, ca sã fim mai realiºti, dacã
s-ar tot cãuta în arhive, s-ar ajun-
ge la a descoperi cã salamul de
Sibiu nu era produs la Sibiu; ba
chiar cã alþii etnici îl creaserã! Dar
este o altã poveste.

Ca ºi concluzie, Grupurile de
Acþiune Localã (GAL-urile) din
Dolj pot fi primele care se pot im-
plica în identificarea ºi întocmi-
rea documentaþiilor pentru omo-
logarea produselor agroalimenta-
re. Sã le ceri gospodarilor doljeni
sã renunþe la a mai vinde brânza

la gãleatã pe marginea drumului
sau prin pieþele comunale este,
deocamdatã, o muncã inutilã. Sã
le ceri uniformitate în tehnici de
producþie ºi o rigoare în respec-
tarea condiþiilor minimale de igie-
nã sanitar-veterinarã este iarãºi o
chestiune greu realizabilã. „La Ibã-
neºti, când au venit prima datã sã
vândã laptele era, iniþial, 75% din
cantitatea de lapte respinsã pen-
tru neconformitate. Acum s-a
ajuns la peste 95% din cantitate
acceptatã”, a mai specificat Ionuþ
George Diaconeasa.

Pieþele volante, o soluþie
deja aplicatã în alte oraºe
Mai înainte de a produce la ni-

vel macro, prin asumãri ferme de
contrate comerciale cu reþelele de
retail, producãtorii locali pot sã
solicite autoritãþilor locale consti-
tuirea unor pieþe volante. „Este o
formã civilizatã de comerþ, care
se practicã de peste 10 ani în Si-
biu. Producãtorii locali îºi prezin-
tã spre desfacere marfa, având
la dispoziþie inclusiv lãzile frigo-
rifice. Este o lipsã de informare
în Dolj, Mehedinþi, Gorj. Aici, oa-
menii ar trebuie sã fie mai bine
informaþi. Puteþi implica ºi Con-
siliul Judeþean Dolj ºi veþi vedea
cã producãtorii vor prinde încre-
dere. Pãcat cã nu este cineva,
acum, aici,  ºi  din partea
D.S.V.S.A. Dolj, pentru a vã ex-
plica despre condiþiile cerute de
normele sanitar-veterinare. Nu
sunt drastice. Sunt doar de bun-
simþ”, a concluzionat consilierul
secretar de stat în MADR, Ionuþ
George Diaconeasa.
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 Înscrierea în învãþãmântul se-
ral sau cel cu frecvenþã redusã a
candidaþilor din seriile anterioare,
care împlinesc vârsta de 18 ani
pânã la data începerii cursurilor
anului ºcolar urmãtor, se va face
la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, camera 103, în perioada 18
– 19 iulie, între orele 9.00 – 16.00.
Dosarele trebuie sã cuprindã ce-
rerea, actele de identitate, adeve-
rinþa cu notele ºi media generalã
obþinute la Evaluarea Naþionalã/
Tezele cu subiect unic din clasa a
VIII-a/ testele naþionale/ Exame-
nul de capacitate, dupã caz, foaia
matricolã pentru clasele a V-a – a
VIII-a, fiºa medicalã.

În total, aproximativ 10% din
numãrul total al lucrãrilor au fost
contestate. Astfel, 42.215 conte-
staþii au fost depuse de absolvenþii
de liceu, a precizat secretarul de
stat în Ministerul Educaþiei Ariana
Bucur. 18.616 contestaþii au fost
înregistrate la Limba ºi Literatura
Românã, 11.399 de nemulþumiri au
fost legate de lucrãrile la Matema-
ticã ºi Istorie, iar 11.782 de elevi
au contestat notele primite la pro-
ba la alegere.

Elevii nemulþumiþi de notele pri-
mite la examenul de bacalaureat au
putut depune contestaþii
imediat dupã afiºarea re-
zultatelor, respectiv
miercuri, pânã la ora
20.00. Începând de ieri
pânã duminicã, profeso-
rii vor recorecta lucrãri-
le, astfel încât pe 10 iu-
lie vor fi afiºate rezulta-
tele finale la Bacalaureat.

Rata de promovare
din acest an de la exa-
menul de bacalaureat
este de 71,4%, cu cinci
procente mai mare faþã
de anul trecut, când
66,4% din elevi au luat
notã de trecere. La nivel

Premierul Mihai Tudose i-a ce-
rut, ieri, ministrului Educaþiei, Li-
viu Pop, ca la începutul anului ºco-
lar sã nu mai existe “celebrul scan-
dal al manualelor care nu sunt când
începe anul”, acesta dând asigu-
rãri cã toate manualele vor fi gata
pânã pe 11 septembrie. “Domnule
ministru Pop, credeþi cã e vreo
ºansã sã fim primul Guvern în ul-
timii 10 ani care sã nu mai aibã pe
15 septembrie celebrul scandal al
manualelor care nu sunt când în-
cepe anul?”, i s-a adresat premie-
rul ministrului Educaþiei, Liviu Pop,
la începutul ºedinþei de ieri a Exe-
cutivului.

Ministrul Educaþiei a spus cã
tema manualelor este “prioritatea
zero” a mandatului sãu. “Avem în
momentul de faþã licitaþia în des-
fãºurare... Exact astãzi (joi – n.r.)
se încarcã pe platforma SEAP toate
cele 1.129 proiecte de manuale
ºcolare pentru clasa a V-a. În rest,

Premierul i-a cerut ministrului
Educaþiei sã rezolve

„celebrul scandal al manualelor”

toþi copiii au retipãrirea rezolvatã.
În 11 septembrie avem manualele
la copiii de clasa a V-a, pentru cã
discutãm de 151.950 de elevi care
vor începe clasa a V-a pe noua pro-
gramã ºcolarã. Evident, la începu-
tul lunii august vom avea o con-
sultare publicã ºi o întâlnire ºi la
nivelul Guvernului, pentru cã
atunci se va decide ce manual va
merge la fiecare profesor din în-
vãþãmântul preuniversitar. Avem
bani inclusiv pentru formarea das-
cãlilor pentru noile manuale ºcola-
re, aºa cã nu e nevoie la rectifica-
rea bugetarã pe acest capitol de
sume suplimentare. Important e sã
ne mobilizãm la nivelul ministeru-
lui, lucru pe care îl vom face – în
11 septembrie, pentru prima datã,
sã avem manualele pe noile pro-
grame ºcolare pe clasa a V-a care,
sã nu uitãm, de cinci ani au avut
tot timpul probleme”, a spus mi-
nistrul Pop. (Mediafax)
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Peste 42.000 de contestaþii au fost înregistrate,

la nivel naþional, în urma afiºãrii primelor rezultate
la examenul de bacalaureat, cele mai multe, res-
pectiv 18.616 fiind depuse la proba de Limba ºi
Literatura Românã, au declarat, pentru MEDIAFAX,
reprezentanþii Ministerului Educaþiei.

naþional au fost 97 de medii de 10,
cele mai multe au fost înregistrate
în Bucureºti ºi Cluj, cu câte nouã
medii, iar Bihor ºi Iaºi au câte opt
medii maxime.

Judeþul Sibiu a înregistrat cel
mai mare grad de promovare la exa-
menul de bacalaureat, de 83,73%,
fiind urmat de Bacãu, cu 83,44%,
Iaºi, 82,91% , Cluj, 82,75% ºi ju-
deþul Alba, cu 79,76%. La polul
opus se regãsesc judeþul Ilfov,
unde mai puþin de jumãtate dintre
candidaþi au reuºit sã promoveze
examenul, mai exact 42,24%. Cu

50,76% ratã de promovare, Giur-
giu este pe penultimul loc al clasa-
mentului naþional, înaintea lui fiind,
Teleorman, cu 53, 95%, Gorj,
58,85% ºi Mehedinþi, 59,22%.

Rata de promovare în Capitalã
este una apropiatã de rata naþiona-
lã, adicã 74,09%, cu patru procen-
te mai mult faþã de anul precedent.
În Bucureºti au fost înregistrate
5.233 contestaþii la examenul de
Bacalaureat, din cele 41.433 de lu-
crãri, ceea ce înseamnã cã în ca-
zul a peste 12% dintre lucrãri no-
tele s-ar putea schimba. “Din tota-
lul contestaþiilor, 2.288 sunt la Lim-
ba Românã iar 785 la proba de
Matematicã, diferenþa fiind datã de
celelalte materii care s-au dat la
examen”, a declarat pentru ME-
DIAFAX Marina Manea, purtãto-
rul de cuvânt al Inspectoratului
ªcolar al Municipiului Bucureºti.
(Mediafax)

Peste 300 de locuri sunt puse la dispoziþie, conform
reglementãrilor legale, pentru învãþãmântul liceal seral
sau cu frecvenþã redusã, de cãtre Inspectoratul ªcolar
judeþean Dolj, pentru anul 2017-2018. Au fost publicate ºi
cerinþele pentru a urma aceste forme de învãþãmânt.

Repartizarea candidaþilor se
face în douã etape, în ºedinþã pu-
blicã; I etapã – candidaþii sunt re-
partizaþi în ordinea descrescãtoa-
re a mediilor de admitere ºi a op-
þiunilor, candidaþii care au susþi-
nut evaluarea naþionalã ºi toate cele
echivalate; etapa a doua – reparti-
zarea, pe locurile rãmase libere, în
ordinea descrescãtoare a mediilor
de absolvire a claselor a V-a – a
VIII-a, candidaþii care nu au par-
ticipat la examenele aferente, atât
în acest an, cât ºi în cei trecuþi.

ªedinþa publicã se va desfã-
ºura, la sediul ISJ Dolj, pe 21
iulie – ora 9.00. Conform celor
precizate de reprezentanþii ISJ

Dolj,  peste 300 de locuri sunt
aprobate. Cele mai multe sunt la
Liceul „Matei Basarab” – 56 –
pe filiera „teoreticã” – frecven-
þã redusã. Cu câte 28 de locuri
la seral vin Liceul Tehnologic

Transporturi Cãi Ferate din Cra-
iova,  Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto din Craiova,
Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi” din
Craiova, Colegiul Tehnic de In-

dustrie Alimentarã din Craiova,
Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova, Liceul Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” din Segarcea, Colegiul
Tehnic Energetic din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

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

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Stagiunea estivalã a Craiovei, în cadrul
cãreia mai multe instituþii cultural-artistice
oferã reprezentaþii, pe parcursul lunilor iulie
ºi august, continuã cu un spectacol folcloric
al artiºtilor Ansamblului ,,Hora Desnãþuiului”
al Casei de Culturã „Adrian Pãunescu” din

Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj s-a desfãºurat ºedinþa publicã
pentru ocuparea locurilor în sistemul de în-
vãþãmânt  de stat, pentru cei care fac parte
din etnia romilor. În acest moment, putem
vorbi de ocuparea întregii liste oferite de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. „Am
avut 30 de dosare complete, din cele 35
depuse. Toate au fost aprobate, fiecare
copil, însoþit, de pãrinte, aplicând pe
ceea ce a oferit, foarte generos, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj. Diferenþa
dintre cele 35 de dosare ºi 30 aprobate
survine din faptul cã aplicanþii s-au în-
dreptat spre învãþãmântul de masã, fãrã
sã apeleze la locurile pentru romi. Tot
spuneam cã a fosto ofertã generoasã,
dacã þinem cont cã au fost 110 locuri,
77 la licee ºi 33 la ºcoli profesionale. A
fost o ofertã foarte echilibratã, în aºa
fel încât sã aibã corespondenþã cu ce-

„Hora Desnãþuiului”, astã-searã, în centrul Craiovei
Bârca, judeþul Dolj. Pãstrãtori de tradiþii ºi fru-
mos, aceºtia prezintã pentru craioveni – astã-
searã, de la ora 20.00, în Piaþa „Mihai Vitea-
zul” – „un dialog în paºi de dans, între cele
trei generaþii ale ansamblului, dar ºi melodii
olteneºti autentice, menite sã aducã un strop

din satul oltenesc”, pre-
cizeazã organizatorii
evenimentului, Ansam-
blul Folcloric „Maria
Tãnase”. În acest fel,
prin promovarea ansam-
blurilor de amatori din
judeþ, instituþia craiovea-
nã „ajutã la conservarea
ºi transmiterea spre ge-
neraþiile viitoare a aces-
tor comori de suflet ro-
mânesc ºi astfel nu ne
pierdem identitatea…”.

MAGDA BRATU

S-au dat locurile pentru copiii romi
rinþele actuale. Locurile rãmase libere vor
fi repartizate în cea de-a doua etapã, în sis-
temul public”, a precizat profesor  Lucian
Cherata, inspector pentru romi, în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Potrivit reprezentanþilor Muzeului Olteniei,
proiectul „Matineu muzeal de vacanþã” este
o alternativã educativã de petrecere a tim-
pului liber deopotrivã pentru copii, tineri,
adulþi ºi seniori, „ce acoperã arii tematice de
culturã, artã ºi civilizaþie (istorie, legende/
poveºti/snoave româneºti, diplomaþie, mu-
zeul – memoria noastrã, muzee private,
muzeele într-o lume în miºcare etc.)”.

«Dacã eºti pasionat de istorie, tradiþii ºi
vrei sã cunoºti personajele fabuloase ce po-
puleazã legendele româneºti, te aºteptãm la
Muzeul Olteniei, pentru a urmãri împreunã
proiecþii de filme documentare în cadrul unui
program educativ înnoitor, curajos ºi atrã-
gãtor. Dacã eºti pasionat de culturã în gene-
ral, te invitãm sã vizionãm împreunã marile
expoziþii virtuale dedicate picturii, modei/sti-

„Matineu muzeal de vacanþã”, la Muzeul Olteniei„Matineu muzeal de vacanþã”, la Muzeul Olteniei„Matineu muzeal de vacanþã”, la Muzeul Olteniei„Matineu muzeal de vacanþã”, la Muzeul Olteniei„Matineu muzeal de vacanþã”, la Muzeul Olteniei
La Muzeul Olteniei începe astãzi un nou proiect

cultural: „Matineu muzeal de vacanþã” – o alternati-
vã educativã de petrecere a timpului liber pentru toa-
te categoriile de vârstã. Deschiderea are loc la ora
10.00, în sala de conferinþe a instituþiei, din strada
„Madona Dudu” nr. 14, când cei mici sunt aºteptaþi
sã descopere întâmplãrile fabuloase ale personajelor

de poveste create de Ion Creangã ºi Petre Ispires-
cu. Începând cu ora 11.30, tinerii ºi adulþii pot vizio-
na un documentar ce pune serioase întrebãri asupra
evoluþiei omenirii: „Amintiri din Epoca de Piatrã”. Par-
ticiparea este gratuitã, iar înscrierile se fac la nume-
rele  de te lefon 0251/417.756,  0769.057.983,
0770.333.903 ºi pe e-mail muzeulolteniei@yahoo.com.

lului, pãpuºilor, manuscriselor, industriei auto
ºi multor alte obiecte din colecþii digitale
aparþinând marilor muzee ale lumii. Îþi vom
dedica timpul necesar pentru a putea înþele-
ge cã ºi lumea muzeelor este digitalizatã, „vie,
inter-conectatã” ºi cã putem explora astãzi
mii de ani de modã, artã, industrie în câteva
minute pentru a putea înþelege cum piese de
vestimentaþie, curente din picturã, literatu-
rã, acþiuni socio-politice au influenþat gene-
raþii întregi. Propunem, astfel, cãlãtorii vir-
tuale, chiar simbolice ºi oferim oportunita-
tea de a descoperi virtual patrimoniul de ex-
cepþie al României, dar ºi al culturii univer-
sale, care recupereazã în esenþã, frumuse-
þea unui patrimoniu cultural internaþional»,
se precizeazã într-un comunicat de presã al
muzeului.

Pentru a antrena la manifestare cât mai
multe persoane, din mediul urban ºi rural, ºi
pentru a cunoaºte ºi valoroasele colecþii ale
Muzeului Olteniei, vor fi realizate circuite
tematice de vizitare atunci când filmul do-
cumentar propus are reprezentare în spaþiile
expoziþionale ale Muzeului Olteniei.

Astãzi, în intervalul orar 10.00-11.30, cei
mici sunt aºteptaþi sã descopere întâmplãri-
le fabuloase ale personajelor de poveste cre-
ate de Ion Creangã ºi Petre Ispirescu, aflând
o multitudine de lucruri noi de la portul þãrã-
nesc, personajele tradiþionale ale satului pânã
la jocurile minunate ale copilãriei de odinioa-
rã. Începând cu ora 11.30, tinerii ºi adulþii
pot viziona documentarul „Amintiri din Epoca
de Piatrã”.

MAGDA BRATU

Salvarea documentelor vechi ºi
perisabile este una dintre cele mai
importante provocãri pe care tre-
buie sã le gestioneze biblioteca zi-
lelor noastre. Cum tezaurul cultu-
ral deþinut de biblioteci se mãsoa-
rã ºi prin elementele de patrimo-
niu, lucrãrile, documentele ºi toa-
te cãrþile valoroase deþinute, aten-
þia acordatã materialelor aflate într-
un stadiu avansat de degradare,
multe dintre acestea neputând fi
consultate de cãtre cititori, trebuie
sã caracterizeze activitatea de re-
cuperare ºi salvare de la dispariþie
a unui numãr cât mai mare de do-
cumentele ºi cãrþi cu valoare isto-
ricã. Etapele de depozitare ºi pro-
movare a cãrþii sunt conexate prin
acþiunea de reabilitare a documen-
tului, evident, atunci când starea
moralã sau fizicã a acestuia impu-
ne un asemenea demers. Procesul
în sine este unul laborios, iar pri-
ceperea, grija ºi instruirea celor
îndrituiþi sã se “adreseze” docu-
mentului vechi sunt cele mai im-
portante aptitudini pe care trebuie
sã le probeze bibliotecarul.

Cele peste 40.000 de volume ºi
documente pe care le deþine Biblio-
teca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” în cadrul Colecþiilor

Grija pentru documentele vechi - deviza Bibliotecii Aman
Speciale au fost incluse, începând
cu vara anului trecut, într-un am-
plu proces de digitizare prin a cã-
rui derulare se urmãreºte realiza-
rea unei baze de date modernã,
accesibilã on-line, în mãsurã sã sal-
veze toate documentele ameninþa-
te de patina timpului, pe de o par-
te, dar ºi sã faciliteze accesul elec-
tronic la înscrisurile ºi volume care
la momentul de faþã nu pot fi ofe-
rite publicului spre consultare din
motive obiective.

Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, prin Centrul
Transfrontalier de Informaþii ºi
Comunicaþii Dolj-Vratsa, organi-
zeazã periodic ºedinþe de informa-
re ºi instruire la care participã bi-
bliotecari din toate  bibliotecile
publice de pe raza judeþului Dolj.
O asemenea întâlnire s-a desfã-
ºurat la finalul lunii iunie când, în
ºedinþe de lucru desfãºurate pe
parcursul a trei zile, bibliotecarii
catalogatori de la Biblioteca Aman
au abordat, prin prezentãri ºi dez-
bateri  interactive, principalele re-
guli de catalogare ºi indexare a do-
cumentelor în vederea uniformi-
zãrii înregistrãrilor din Portalul In-
formaþional al judeþului Dolj. Uti-
litatea unor asemenea întâlniri este

mai presus de orice evidenþã.
Portalul Informaþional al judeþu-
lui Dolj are rolul de principal ca-
nal de informare, înglobând ma-
teriale, înscrisuri, cãrþi ºi hãrþi atât
de la Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, de la
principalele muzee din Craiova,
dar ºi de la cele 37 de biblioteci
publice de pe raza judeþului Dolj
înscrise în proiect.

“Preocuparea pe care o mani-

festã colegii mei pentru ceea ce
înseamnã aplicarea unui stil uni-
tar ºi uniform de catalogare ºi in-
dexare, cu prioritate a documen-
telor vechi, vine sã demonstreze
faptul cã la bibliotecã ne impli-
cãm activ în acþiunea de salvare
a documentelor valoroase. Cum
operaþiunea în sine este vitalã,
doar de digitizare depinzând pre-
lungirea vieþii pentru multe vo-
lume ºi înscrisuri, colegii mei în-
þeleg sã punã un accent deosebit
pe regularizarea tuturor acelor
aspecte pe care ni le dorim clare,

obiective ºi uºor de administrat.
Aºadar, ne dorim ca toþi cei care
vor cerceta documentele pe care
le vom urca în sistem on-line sã
nu întâlneascã dificultãþi de iden-
tificare sau descãrcare”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Biroul de presã al Bibliotecii

Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”

Persoanã de contact:
ALEXANDRU IONICESCU -

Purtãtor de cuvânt
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Preºedintele Donald Trump s-a aflat, ieri, în
Polonia, ca parte a vizitei sale oficiale din ca-
drul Summitului „Iniþiativei celor Trei Mãri”
(Balticã – Adriaticã – Neagrã), ce a avut loc la
Varºovia, cu o zi înainte de Summitul G20 de la
Hamburg, din Germania. În discursul sãu,
Trump a subliniat momente esenþiale din istoria

Uniunea Europeanã
ºi Japonia au ajuns la un
proiect de acord pentru
comerþul liber

Uniunea Europeanã (UE) ºi
Japonia au stabilit un proiect
de acord pentru comerþul liber,
care va simplifica livrãrile de
bunuri eliminând taxele între
cele douã zone economice.
Totuºi, sunt foarte puþine
detalii cunoscute despre proiect,
iar o înþelegere pe care se poate
lucra ar putea dura o perioadã
de timp. Maºinile reprezintã cel
mai valoros sector din Japonia,
þara putând beneficia, la
rândul sãu, de bunurile
agricole europene. Proiectul de
acord a fost semnat în Bruxel-
les dupã întâlnirea dintre
premierul Japoniei, Shinzo Abe
ºi preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker,
înainte de summitul G20. G20,
grupul liderilor economici, se
întruneºte astãzi ºi sâmbãtã în
Hamburg.

Ankara respinge orice
propunere de a renunþa
la negocierile de aderare
la UE

Ankara respinge orice
propunere de renunþare la
negocierile de aderarea la UE
în schimbul cooperãrii în alte
domenii, a declarat Omer
Celik, ministrul turc pentru
Afaceri Europene, înainte de
votul din Parlamentul Euro-
pean privind suspendarea
procesului de aderarea a
Turciei. Oficialul turc a
declarat, cu ocazia unei vizite
la Ankara a lui Johannes
Hahn, comisarul UE pentru
Extindere, cã este greºit din
partea europarlamentarilor sã
cearã suspendarea negocierilor
pentru aderarea Turcei, adãu-
gând cã astfel de abordãri nu
sunt benefice nimãnui.

Boris Johnson: China trebuie
sã punã presiune asupra
Coreei de Nord

Boris Johnson, ministrul
britanic de Externe, a descris
testarea armelor nucleare nord-
coreene ca fiind „nechibzuitã”,
adãugând cã este important ca
statul chinez sã punã presiune
asupra Phenianului. „Ceea ce
fac nord-coreeni este nechib-
zuit, nejustificat ºi sfideazã
rezoluþiile ONU”, a afirmat
acesta pentru postul de radio
BBC. „Singurul cel mai
important lucru este ca statul
cea mai directã relaþie econo-
micã cu Coreea de Nord, adicã
China, sã continue sã punã
presiune. Iar în ultimele luni
vedem cu adevãrat schimbãri
în atitudinea Beijingului, dar
acest lucru trebuie sã conti-
nue”, a adãugat ministrul
britanic. SUA au anunþat
miercuri cã dupã testul nord-
coreean cu rachetã balisticã
sunt pregãtiþi sã utilizeze forþa,
în cazul în care este nevoie.

Germania este preocupatã de
faptul cã preºedintele american,
Donald Trump, ar putea începe un
rãzboi comercial cu Europa, a de-
clarat ieri ministrul german de Ex-
terne, Sigmar Gabriel, înaintea
summitului G20 din Hambrug.
„Existã lucruri ce pot cauza o în-
grijorare majorã în privinþa unui
eventual rãzboi comercial pe care
SUA l-ar putea începe cu Euro-
pa”, a afirmat Gabriel pentru

Statele vecine Qatarului au transmis cã
vor continua blocada impusã emiratului,
rãspunsul Dohei în faþa listei de solicitãri
fiind „negativ ºi lipsit de conþinut”. La 5
iunie, Arabia Sauditã, Egipt, Bahrain,
Emiratele Arabe Unite, Yemen ºi Libia au
decis sã înceteze legãturile diplomatice cu
Qatarul, acuzând acest stat de destabili-
zarea regiunii prin sprijinirea unor reþele
teroriste precum Stat Islamic ºi Al-Qai-
da. Decizia a fost însoþitã de o blocadã
economicã, închiderea frontierelor teres-
tre ºi maritime între aceste þãri ºi Qatar,
precum ºi cu interdicþii de survol pentru
companiile aeriene din Qatar ºi restricþii
de cãlãtorie pentru cetãþenii qatarioþi. Ara-
bia Sauditã, Emiratele Arabe Unite, Ba-
hrainul ºi Egiptul au prelungit duminicã
cu 48 de ore data limitã la care Qatarul
putea rãspunde listei de solicitãri din par-
tea coaliþiei conduse de statul saudit. Gru-

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump, ovaþionat de miirump, ovaþionat de miirump, ovaþionat de miirump, ovaþionat de miirump, ovaþionat de mii
de polonezi, la Vde polonezi, la Vde polonezi, la Vde polonezi, la Vde polonezi, la Varºoviaarºoviaarºoviaarºoviaarºovia

Poloniei, din timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, la ocupaþia sovieticã. Preºedintele
american a reiterat cerinþa ca þãrile membre
NATO sa contribuie financiar pentru îndeplini-
rea obiectivului de 2% din PIB pentru Apãrare,
stabilit la nivelul Alianþei. Polonia e inima geo-
graficã a Europei, a declarat Trump, în timpul

discursului sãu. Cel mai important, în poporul
polonez stã sufletul Europei, a mai spus preºe-
dintele SUA. America iubeste Polonia ºi pe po-
lonezi, a continuat el. Cu admiraþie, azi pot spune
cã Polonia dãinuieºte, prosperã. În ciuda efor-
turilor de opresiune, aþi prelevat, sunteþi naþiu-
nea maândrã a lui Copernic, Chopin, Papa Ioan
Paul al II-lea, Polonia e þara eroilor mãreþi. Sun-
teþi un popor care cunoaºte valoarea adevãratã
a ceea ce apãraþi, a spus preºedintele SUA. Azi
mã aflu aici nu doar pentru a vizita un aliat ci ºi
pentru a da þara ca exemplu pentru cei ce cautã
libertatea. Povestea Poloniei e povestea unui
popor care nu a fost niciodatã invins ºi care nu
a uitat niciodatã cine este. Sunt mândru sã mã
aflu astãzi în faþa veteranilor ºi eroilor revoltei
de la Varºovia. Promitem ca vã vom onora
mereu lupta voastrã în numele Poloniei ºi al li-
bertãþii, a afirmat Trump. Existã un curaj ºi o
forþã implantatã profund în personalitatea po-
lonezilor. Opresorii voºtri au vrut sã vã învin-
gã, dar polonezii nu au putut fi învinºi. Pe 2
iunie 1979, 1 milion de polonezi au venit în Pia-
þa Victoriei pentru prima lor slujbã cu un Papã
polonez, a mai declarat Donald Trump. Polonia
puternicã e o binecuvântare adusã Uniunii Eu-
ropene, o naþiune puternicã e o binecuvântare
adusã lumii, a spus Trump. La final, preºedin-
tele SUA a spus: Vestul nu va niciodatã distrus.

Statele vecine Qatarului continuã
blocada asupra emiratului

pul de patru state arabe a anunþat mier-
curi cã a primit un rãspuns formal din
partea autoritãþilor de la Doha la lista de
solicitãri care trebuie îndeplinite de Qatar
pentru a pune capãt crizei diplomatice din
zona Golfului Persic, fãrã a oferi însã
detalii. Vorbind însã dupã întrevederea cu
miniºtrii strãini, Sameh Shiukry, minis-
trul de Externe al Egiptului, a declarat cã
rãspunsul Qatarului „a fost negativ ºi lip-
sit de orice conþinut”. Acesta a adãugat
cã statului qatariot „îi lipseºe înþelegerea
seriozitãþii ºi gravitãþii situaþiei”. Sancþiu-
nile existente vor fi în continuare valabi-
le, alte mãsuri urmând a fi luate la mo-
mentul potrivit. Pentru a nu escalada ten-
siunile, coaliþia condusã de Arabia Saudi-
tã nu a impus alte sancþiuni Qatarului ºi
nu l-a exclus pe acesta din Consiliul de
Cooperare al celor ºase state membre ale
Golfului Persic.

Sigmar Gabriel: Germania
se teme cã SUA ar putea iniþia
un rãzboi comercial cu Europa

postul de radio Deutschlandfunk,
fãrã a oferi alte detalii. El a adãu-
gat cã Berlinul va continua sã ajun-
gã prin intermediul dialogului la si-
tuaþia în care Germania ºi SUA ar
putea acþiona împreunã. Întors
dintr-o vizitã de mai multe zile din
regiunea Golfului Persic, Gabriel
a spus cã în prezent nu este la cu-
rent cu o posibilã escaladare mili-
tarã a crizei Qatarului ºi cã existã
progres în cadrul acestui conflict.
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Deadpool

Se difuzeazã la HBO,  ora 21:00

Supranumit "mercenarul cu
gurã mare", Deadpool obþi-
ne, în urma unui experiment
militar care dorea sã redea
abilitatea de regenerare
rapidã a lui Wolverine, pu-
teri incredibile (invulnerabi-
litatea la puteri telepatice ºi
telekinezice, rezistenþa la
droguri ºi toxine, dar ºi
prelungirea vieþii graþie
puterilor de refacere ale
organismului sãu).

Bãieþi rãi 2

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Martin Lawrence ºi Will Smith se
reîntâlnesc cu producãtorul Jerry
Bruckheimer ºi regizorul Michael
Bay pentru alt film de acþiune cu
aventuri exuberante ºi de mare
intensitate în Bãieþi Rãi 2.
Coeficientul de pericol s-a mãrit ºi
la fel ºi râsul în aceastã nouã
serie, întrucat detectivii de la
brigada de narcotice, Mike Low-
rey (Smith) ºi Marcus Burnett
(Lawrence) sunt cooptaþi în
grupul operativ superdotat,
desemnaþi sã opreascã invazia de
ecstasy spre Miami.

Incredibilul Hulk

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  18:30

David Banner soseºte la New
York pentru un proces. În apa-
renþã este un om obiºnuit, dar
nimeni nu ºtie cã, în urma unor
experienþe, el a rãmas cu seche-
le: când se enerveazã, se trans-
formã într-o fiinþã înfricoºãtoare.
Martor al unei agresiuni asupra
unei femei, David se transformã
brusc ºi îi pedepseºte pe vino-
vaþi, fãrã a ºti cã aceºtia fãceau
parte dintr-o bandã...

VINERI - 7 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 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Unde sunt banii?
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Tezaur folcloric (R)
05:00 Unde sunt banii? (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 Ieri-Azi-Mâine
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
20:10 Razboinicul Soim
1994, SUA, Acþiune, Western
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Gala Umorului
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Sunt nebuni vrãjitorii ãºtia!
1978, Comedie, Fantastic
01:50 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Aventura urbanã (R)

TVR 2

07:25 Doamna din furgoneta
09:10 Micuþii infractori
10:40 Inferno
12:40 Planeta Petrila
14:05 Clubul aventurierilor
15:45 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Doamna din furgoneta
20:00 Povestea slujitoarei
21:00 Deadpool
22:50 Podul spionilor
01:10 Bucla temporalã

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 Bãieþi rãi 2
2003, SUA, Acþiune, Comedie
23:30 Cursa terorii
2003, SUA, Acþiune
01:30 Bãieþi rãi 2 (R)
2003, SUA, Acþiune, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:15 Iubire ºi onoare
00:15 Pasiune ºi putere (R)
01:15 Parola: Te iubesc (R)
02:45 Iubire ºi onoare (R)
03:45 Totul pentru tine (R)
04:45 Petale de singurãtate (R)
05:45 Viaþã nedreaptã (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Cheia (R)
14:15 Concert Andra - Iubirea

schimba tot
16:15 La bloc
18:30 Incredibilul Hulk
20:30 Nopþi albe în Seattle
22:45 Incredere fatalã
00:45 Camera de refugiu (R)
02:45 Cine A.M.
05:00 Concert Andra - Iubirea

schimba tot (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 Dragonul: Viaþa lui Bruce

Lee

1993, SUA, Acþiune, Biografic,

Dramã

02:00 Observator (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 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 Demonii întunericului
2008, SUA, Horror, Thriller,

Western
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! -

Misterele mãrilor (R)
1987, România, Aventuri
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Toate pînzele sus! -

Întâlnire în Atlantic
1987, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pãcalã
1974, România, Comedie
23:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 23:00) (R)
14:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 10:45) (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat Ploiesti

(EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat, Gala

Invingatorilor (EXPLOZIV
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat, “MISTER

KO: Rãzbunarea!” (EXPLOZIV)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 7 iulie - max: 29°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,5869 ............. 45869
1 lirã sterlinã................................5,2252....................52252

1 dolar SUA.......................4,0365........40365
1 g AUR (preþ în lei)........158,9315.....1589315

Cursul pieþei valutare din 7 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Societatea STRONG HOU-

SE SRL, cu sediul social în
Gherceºti, str. Aviatorilor nr.10,
Parc Industrial Craiova, P14, ju-
deþul Dolj, înregistratã la ORC
Dolj sub numãrul J16/1160/
07.12.2002, C.U.I. 15074936, de-
clarã pierdut certificatul consta-
tator nr. 32852 din data de
29.06.2016. Se declarã nul.

SALAME RANIM prin îm-
puternicit ELKATAA RAID A.S.
cu domiciliul în Mun. Craiova,
Str. Împãratul Traian, Nr. 51
anunþã organizarea dezbaterii
publice a planului: “ELABORA-
RE P.U.Z. PENTRU CONSTRUI-
RE 3 BLOCURI DE LOCUINE
COLECTIVE D+P+8E CU SPA-
ÞII COMERCIALE LA PARTER
ªI PARCARE LA DEMISOL” in
Craiova, str. Pascani, nr. 7 ºi a
Raportului de Mediu ce va avea
loc in data de 25.08.2017 la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, jud. Dolj incepand
cu ora 12.00. Documentaiþa
poate fi consultatã de cãtre per-
soanele 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/contesta-
þiile se pot transmite în scris la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj
sau fax 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro pânã la
data de 23.08.2017.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie metali-
cã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere parter -
zona 1 Mai, Târg
Pelendava, 2 bãi, 2
balcoane, îmbunã-
tãþit parþial. Telefon:
0762/622.136.
Vând apartament 3
camere Calea Bu-
cureºti (Lãpuº)
70.000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0726/431.379.

CASE
Vând casã Preaj-
ba. Telefon: 0755/
300.762.

Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivni-
þã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima
casã. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã modes-
tã 1300 mp Leam-
na de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/
153.669.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comu-
na Calopãr (sat Dîl-
ga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 cor-
puri a câte 2 came-
re, 2 sãli beci, pã-
tul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã
metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdu-
re – 100-110 ani,
comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara
Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noas-
trã. Telefon: 0762/
992.575.
Vând teren intra-
vilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Anunþul tãu!
Asociaþia de Proprietari

Nr. 1 Câmpia Islaz - cautã fir-
mã pentru înlocuire conductã
canal. Telefon: 0721/639.203.
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Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vând GOLF 4 an
fabricaþie 2000,
motor 1,9, AC, die-
sel. Preþ 2300 Euro.
Telefon: 0740/
794.240 sau 0761/
355.107.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/728.876 -
500 Euro fix.

Vând AUTOTU-
RISM EPOCÃ
I.M.S. M 461, an
fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Tele-
fon: 0722/555.880
dupã ora 15.00;
0736/728.876 ora
7.00-23.00.

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 ieftin dormitor
( pat dublu) douã
canapele, birou ºi
altele. Urgent. Tele-
fon: 0741/ 072.812.

Vând cutie metali-
cã pentru armã de
vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând centralã ter-
micã ºi roþi Merce-
des + caucuicuri.
Telefon: 0762/
183.205.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL
puþin folosit, maºi-
nã de spãlat Alba
Lux cu încãlzire
apã, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon: 0351/464.563.
Vând TV Color
Orion ieftin ºi ur-
gent. Telefon:
0758/454.216.
Vând bicicletã plia-
bilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãspreze-
ce (12) taburele din
pal melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.

Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând 40 de familii
de albine (stupi pu-
ternici). Telefon:
0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric nou
- 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºi-
nã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cu-
sut electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.

Vând aparat foto
video SAMSUNG
+ acumulatori 200
lei DVD portabil,
adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi,
frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.

Primãria comunei Mîrºani, judeþul Dolj cu sediul în comuna
Mîrºani, str. Principalã nr. 241, organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei publice de execuþie temporar vacante de consilier
grad profesional superior clasa I în cadrul compartimentului
agricol.  Concursul va avea loc la sediul Primãriei comunei
Mîrºani, judeþul Dolj, în data de 04.08.2017 ora 9:30 proba
scrisã, iar în data de 07.08.2017 ora 10,00, proba de interviu

    Dosarele de înscriere se pot depune la Primãria comunei
Mîrºani, judeþul Dolj  în termen de 8 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial al României – partea a III-a conform art.
72 alin(1) din HG 611/2008.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din HG 611/2008
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

   Condiþii de participare:

I. consilier grad profesional superior clasa I în cadrul com-
partimentului agricol.

- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici (r2) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

       - studii superioare agricole, horticole, zootehnice sau ca-
dastru  de lungã duratã  absolvite cu diplomã de licenã

       -  vechime în specialitatea studiilor conf. art. 57 alin (5)
lit ,,c,, din Legea 188/1999

         r2 – minim 9 ani
     - Cunoºtinþe operare pe calculator
  Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon: 0251/

336106.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 7 iulie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 7 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 presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, ladã fibrã, bu-
toi salcâm - 10 ve-
dre, cârlige jghea-
buri de apã la casã
noi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând coº fum me-
talic din þeavã D
200 mm, menghi-
nã instalator, apo-
metru apã normal,
aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor
cafea – 80 lei,cadru
bicicletã 30 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de
facut pâine elec-
tric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.
Sãpun de casã 5
lei/kg. cruce albã
scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan
200/800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color
D 102 cm, pat
mecanic, centralã
Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon:
0768/083.789.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

Calorifere fontã,
aspirator, telefon
mobil EBODA, cu-
tii pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/
445.339.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut CIF
20929607 seria
A nr. 0123840.
Se declarã nul.
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Pase scurte, pase lungi

0-2 cu Dinamo Kiev în ultimul amical din
Austria, cu declaraþia de circumstanþã a an-
trenprului Devis Mangia este pânã la urmã
doar „o ºtire”. E drept neplãcutã. Cã Dina-
mo Kiev, vicecampioana Ucrainei, cu un nou
antrenor, Aleksandr Khatshkevich, rãmâne
o echipã solidã, cum ne asigurã ºi coach-ul
Craiovei, asta ºtiam. A remizat însã recent,
1-1 cu FC Botoºani. Sã admitem cã un „ami-
cal” nu seamãnã cu altul. CS U Craiova s-a
dovedit  în pregãtirile din Austria un spar-
ring partner cumsecade. Cedând ºi în cele-
lalte jocuri pregãtitoare: cu ÞSKA Sofia (2-
4), Ludogorets (0-1) ºi FC Ufa (1-2). Adicã
n-a învins pe nimeni ºi nici n-a remizat. Fãrã
nicio victorie în aceste jocuri de pregãtire,
echipa italianului Devis Mangia poate uita cu
desãvârºire gustul succesului. Pentru o com-
paraþie –irelevantã - ne-am uitat în colecþia
ziarului ºi am vãzut cã în vara treecutã, tot
în stagiul de pregãtire precompeþionalã s-au
obþinut urmãtoarele rezultate: 0-0 cu MK

Ce se întâmplã doctore?Ce se întâmplã doctore?Ce se întâmplã doctore?Ce se întâmplã doctore?Ce se întâmplã doctore?

Echipa naþionalã a României a urcat pa-
tru locuri în clasamentul Federaþiei Interna-
þionale de Fotbal (FIFA), dat publicitãþii ieri
ºi se aflã pe poziþia 42, cu 713 puncte.

Germania este noul lider al ierarhiei mon-
diale, dupã ce, pe 2 iulie, a câºtigat Cupa
Confederaþiilor. Brazilia se aflã acum pe po-
ziþia secundã, urmatã de Argentina, Portu-
galia ºi Elveþia, în top 5. Pe locul imediat
urmãtor este Polonia, care a înregistrat un
salt de patru poziþii ºi a ajuns la cea mai bunã

Zilina; 3-2 cu Slovan Liberec, 0-0 cu
Red Bull Salzburg; 2-0 cu Zenit Sankt
petersburg, 3-0 cu SV Wocgl ºi 1-2
cu FK Durren. Nu opinãm cã tânãra
echipa a Craiovei trebuia sã-ºi învin-
gã toþi adversarii. Dar nici aºa. Pier-
zând amical dupã amical, ar putea rã-
mâne încremenitã în...obiºnuinþã.
Ceva nu e în regulã, deºi am vrea sã
greºim. Dacã victoriile „legate” au
rostul lor în planul ranforsãrii psihi-
ce, înfrângerile succesive nu fac alt-
ceva decât corodeazã încrederea ºi
tensioneazã relaþiile grupului. Dar sã

nu ne grãbim enunþând puncte de vedere
eronate.

Cronica ultimului amical
În primele 45 de minute, jocul prudent al

defensivei craiovene n-a permis ucrainieni-
lor sã-ºi creeze multe ocazii la poarta lui
Calancea. Cea mai mare i-a aparþinut inter-
naþionalului ucrainean Yarmolenko, în minu-
tul 10 al partidei, când ºutul acestuia de la
marginea careului a fost respins în corner
de portarul craiovean. Replica alb-albaºtri-
lor a venit în mai multe rânduri prin incursi-
unile rapide ale lui Bãluþã ºi Bancu, însã fãrã
rezultat pe tabela de marcaj. 0-0 a fost sco-
rul la pauzã.

Debutul pãrþii secunde s-a dovedit a fi
unul extrem de disputat, cu ocazii mari de
gol în ambele tabere. Un contraatac, declan-
ºat din jumãtatea de teren a Craiovei, în mi-
nutul 55, putea aduce primul gol al meciu-
lui, însã execuþia din final a lui Bãluþã, s-a

scurs puþin pe lângã poarta lui Rudko. Pe
parcursul reprizei a doua au mai fost intro-
duºi în teren Roman, Bãrbuþ, Buzan ºi Bur-
lacu. La pauzã nu se efectuase nicio schim-
bare. Ucrainienii au reuºit sã deschidã sco-
rul (min. 67) prin lovitura de cap a lui Mbo-
kani. Dupã numai opt minute, cãpitanul lui
Dinamo Kiev,  Yarmolenko, a modificat ta-
bela de marcaj: 0-2. Pânã la final rezultatul a
rãmas neschimbat.

Antrenorul Devis Mangia a trimis în te-
ren urmãtorul prim „11”: Calancea – Dimi-
trov, Barthe, Kelic, Briceag – Screciu, Zla-
tinski – Bãluþã, Gustavo, Bancu –  Ivan. De
cealaltã parte, Aleksandr Khatshkevich a optat
pentru urmãtoarea formulã de joc: Rudko –
Antunes, Vida, Khacheridi, Moroziuk, She-
pelev, Sydorchyuk, Gonzalez, Yarmolenko,
Buialskyi, Besedin.

Fotbaliºtii Universitãþii Craiova vor mai
susþine astãzi, ultimele ºedinþe de pregãtire din
Austria. Începând de sãptãmâna viitoare, alb-
albaºtrii se vor antrena la Craiova, în vederea
pregãtirii noului sezon competiþional.

Mangia: „Un antrenament bun,
dar este clar cã încã mai avem

de lucrat”
Antrenorul Universitãþii Craiova se decla-

rã mulþumit de modul în care s-au antrenat
elevii sãi în cantonamentul din Austria, însã
recunoaºte cã mai este de lucrat. „Dinamo
Kiev este o echipã foarte bunã, o echipã cu
adevãrat puternicã care în fiecare an se cla-
seazã pe primele locuri în campionatul Ucrai-
nei. Este o echipã cu o structurã fizicã su-

perioarã, iar când spun asta nu mã refer la
pregãtirea fizicã ci la structurã. Concluzia
este cã a fost un antrenament bun, dar este
clar cã încã mai avem de lucrat. Echipa în
acest moment nu este completã. În ciuda
rezultatelor am lucrat foarte bine în ultimele
zile, însã trebuie sã avem rãbdare ºi sã con-
tinuãm sã lucrãm la fel de mult. Când vor
începe meciurile oficiale vom face o evalua-
re ºi vom vedea cine este pregãtit pentru
prima echipã.”

Calancea : “Ne-am pregãtit la maxim
ºi sper sã facem, din ce în ce,

meciuri ºi mai bune”
Nicolai Calancea portarul Craiovei a mãr-

turisit cã obiectivul principal al partidelor
amicale a fost pregãtirea, nu rezultatul.

„A fost un cantonament destul de lung,
destul de greu. Sper cã ne-am fãcut treaba
cât mai bine, dar din pãcate nu am reuºit sã
scoatem nici o victorie sau un egal în me-
ciurile din acest cantonament. Noi ne-am
vãzut în mare parte de starea noastrã fizicã,
cât ºi sã punem la punct cu noul antrenor
poziþiile tactice în teren. Din acest motiv nu
au contat pentru noi toate rezultatele ca sã
jucãm la victorie. În primul rând ne-am uitat
sã jucãm tactic bine ceea ce ne cere antre-
norul. Suntem pregãtiþi. Sper cã acest can-
tonament nu a fost în zadar. Ne-am pregãtit
la maxim ºi sper sã facem, din ce în ce,
meciuri ºi mai bune. Dupã o pauzã de trei
sãptãmâni sper cã ne-am revenit la starea
fizicã optimã si cã vom face un campionat
mai bun ca anul trecut.”

România a urcat pe locul 42 în clasamentul FIFA. Germania, noul lider

Wimbledon: Culoar aparent accesibil
pentru Simona Halep

Eliminarea prematurã ºi surprinzãtoare a cehoaicei Petra
Kvitova conferã un plus de ºansã Simonei Halep, care în turul
trei o întâlneºte pe chinezoaica Shuai Peng (nr. 37 WTA). Sã
admitem cã este un meci accesibil. În optimi însã, în calea
Simonei Halep ar urma sã stea Victoria Azarenka (nr. 683
WTA) - revenitã dupã o absenþã prilejuitã de faptul cã a nãs-
cut – o piatrã tare, sau britanica Heather Watson (locul 102
WTA). În sferturi se profileazã ca adversarã Johanna Konta
din Marea Britanie, cap de serie nr. 6 sau Caroline Garcia, cap
de serie nr. 12, douã jucãtoare redutabile, cu sinuozitãþi de
parcurs însã. Mai departe, în semifinale, Elina Svitolina (Ucrai-
na) sau Dominika Cibulkova (Slovacia) ar urma sã stea în
calea constãnþencei. În finalã, ºi Simona Halep are dreptul sã
viseze, Angelique Kerber, lidera mondialã, sau Karolina Plis-
kova, ar putea sã-i fie adversare. La o cântãrire aproximativã
a ºanselor, nimic nu pare imposibil. Reamintim cã Maria ªara-
pova (178 WTA), din cauza unei accidentãri, în turneul de la
Roma – rupturã muscularã-dupã suspendarea prelungitã, nu
va reveni pe terenul de tenis, înainte de 31 iulie, la Stanford.
Câºtigase Wimbledonul în 2004 ºi ar fi putut încurca multe
lucruri, dacã era prezentã.

Scene incredibile la Wimbledon!
Un jucãtor a aruncat

cu monede spre arbitru
Dupã ce l-a eliminat în turul I pe Stan Wawrinka,

locul 3 ATP, producând marea surprizã, Daniil Medve-
dev (locul 49 ATP) a fost din nou în centrul atenþiei, de
data aceasta printr-un gest incredibil. Rusul a pierdut în
faþa lui Ruben Bemelmans, locul 124 ATP, scor 4-6, 2-
6, 6-3, 6-2, 3-6, dupã un meci de 3 ore. La finalul par-
tidei, Medvedev a ºocat pe toatã lumea când s-a dus
spre arbitrul de scaun ºi a aruncat cu monede cãtre aces-
ta. Jucãtorul a fost extrem de nervos din cauza oficialu-
lui, cu care s-a certat la începutul setului al treilea, ce-
rând ca acesta sã fie schimbat. Ulterior, jucãtorul de 21
de ani ºi-a cerut scuze pentru gestul fãcut. „Am fost
dezamãgit de rezultat. A fost frustrant pentru cã veneam
dupã marea mea victorie (n.r. contra lui Wawrinka).
Meciul mergea bine pentru mine ºi am fost dezamãgit.
În tensiunea momentului, am fãcut ceva greºit. Îmi pare
rãu. Doar cã îmi fãceam bagajul ºi mi-am vãzut porto-
felul”, a spus Medvedev.

Cristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano Ronaldo
este cel mai „bãtrân”este cel mai „bãtrân”este cel mai „bãtrân”este cel mai „bãtrân”este cel mai „bãtrân”

jucãtor al Realuluijucãtor al Realuluijucãtor al Realuluijucãtor al Realuluijucãtor al Realului
Cristiano Ronaldo a rãmas cel mai vârstnic jucã-

tor din lotul lui Real Madrid, deºi are doar 32 de ani
ºi cinci luni. În vârstã de 34 de ani, fundaºul Pepe s-
a despãrþit în aceastã varã de formaþia de pe Santia-
go Bernabeu, dupã ce i-a expirat contractul, ºi a sem-
nat cu formaþia turcã Beºiktaº. Astfel, conaþionalul
Ronaldo a rãmas cel mai „bãtrân” jucãtor din lotul
„albilor”. Cu excepþia lui Cristiano, patru jucãtori de
la Real Madrid mai au peste 30 de ani: portarii Key-
lor Navas ºi Kiko Casilla, ambii în vârstã de 30 de
ani, Sergio Ramos ºi Luka Modric, ultimii doi având
31 de ani. De altfel, media de vârstã a jucãtorilor
care evolueazã la Real Madrid este de 26 de ani.
Cel mai tânãr jucãtor din lotul echipei de seniori este
fundaºul francez Theo Hernandez, transferat în
aceastã varã de la rivala Atletico Madrid, care are
19 ani ºi nouã luni.

clasare din istorie.
Dintre celelalte adversare ale României din

grupa E a preliminariilor pentru Campiona-
tul Mondial din 2018, Danemarca este, de
asemenea, în ascensiune, avansând de pe
51 pe 47. Muntenegru a pierdut douã locuri
ºi este pe 54, Armenia a coborât cinci pozi-
þii, pe 73, iar Kazahstan se aflã pe 106, cu
ºase locuri mai jos faþã de luna trecutã.

Clasamentul FIFA, actualizat la 6 iulie
2017: 1 (3). Germania 1.609 puncte; 2 (1).

Brazilia 1.603; 3 (2). Argentina 1.413; 4 (8).
Portugalia 1.332; 5 (9). Elveþia 1.329; 6
(10). Polonia 1.319; 7 (4). Chile 1.250; 8
(5). Columbia 1.208; 9 (6). Franþa 1.119;
10 (7). Belgia 1.194; 11 (10). Spania 1.114;
12 (12). Italia 1.059; 13 (13). Anglia 1.051;
14 (15). Peru 1.014; 15 (18). Croaþia 1.007;
16 (17). Mexic 1.003; 17 (16). Uruguay 995;
18 (34) Suedia 933; 19 (22). Islanda 927;
20 (13). Þara Galilor 922…..42 (46). Ro-
mânia 713.
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