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În prezenþa ministrului Agriculturii,

„60 de ani de cercetare-dezvoltare
1957-2017” este genericul sub care, ieri,
Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare
Agricolã ªimnic-Craiova a aniversat, în
cadrul unui simpozion omagial, bine organizat, o activitate neîntreruptã, de peste o jumãtate de veac de avangardã a
agriculturii doljene. De for metodologic
autentic. Generaþii de cercetãtori, întreaga conducere a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu ªiºeºti”, ministrul Agriculturii, parlamentari de Dolj ºi reprezentanþi ai
Consiliului Judeþean Dolj au fost prezenþi pentru a saluta o echipã de profesioniºti devotaþi, ale cãrei rezultate vizibile, chiar de invidiat, au creat emoþie
puternicã. Ce altceva puteau simþi toþi
invitaþii când, sub privirile lor, SCDA
ªimnic-Craiova a etalat rodul trudei de
zeci de ani – exemplare veritabile de
vaci, din rasa Holstein Frizã, trecute
printr-un program complex de selecþie
ºi ameliorare. Nucleul de vaci de lapte,
existent la SCDA ªimnic-Craiova, adaptat condiþiilor pedoclimatice din zonã,
atestã o migãloasã munca de cercetare, uimind pe cei prezenþi. Semn cã încã
nu s-a distrus totul!
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- Cum sunt textele cântecelor de
azi, nu o sã mã mir, Popescule, dacã
o s-aud “Foaie verde ca sulfina, o
iubesc “on line” pe Nina.

La capãtul
trudei...
deznãdejdea!
Pânã la Bechet, pe DN 55,
privirea este rãsfãþatã de un
peisaj plãcut ochiului, dominat
de verdele crud, în plinã expansiune, remontat dupã ploile
din urmã, care au salvat de
iminenta pârjolire totul: culturi agricole, horticole, iarba
pentru vite. ªi nu mai continuãm. Fiindcã nu avem motive sã elogiem un peisaj bucolic. Deodatã, cam de la Rojiºte, trecând prin Dobreºti ºi
apoi Sadova, cazi pe gânduri,
uimit de grãmezile de pepeni
abia recoltaþi, care aºteaptã
livrarea.
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Militarii polonezi,
primiþi cu cãldurã
de comunitatea
craioveanã

SC TTermo
ermo a trimis
primele somaþii
de debranºare
15 asociaþii de proprietari din
Craiova au primit, ieri-dimineaþã,
somaþii din partea SC Termo pentru plata datoriilor într-un termen
de cinci zile. Locatarii trebuie sã
îºi plãteascã jumãtate din datorie,
în caz contrar tot blocul va fi tãiat
de la consumul de apã caldã. Vinerea viitoare, angajaþii SC Termo vor
merge la fiecare bloc, de unde vor
ridica ambii contori, ºi cel de apã
caldã ºi cel pentru cãldurã, dacã
vom constata cã nu s-au efectuat
plãþi în contul nostru”, a avertizat
conducerea societãþii de termoficare. În total vor fi debranºate 120
de asociaþii care înregistreazã o
datorie de 540 milioane de lei.
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5 manageri în 5 ani
la Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”!
O provocare pentru
Remus Vlãsceanu...
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Bogdan Stan, preºedintele
ANAF: „Controalele fiscale
nu sunt îndreptate împotriva
libertãþii presei”
Controalele fiscale nu vizeazã libertatea presei, chiar dacã în analizele de risc ar mai putea fi ºi alte redacþii vizate, a declarat, ieri, preºedintele Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF), Bogdan
Stan.
„În momentul de faþã, la nivelul
Direcþiei Antifraudã, pe luna iulie,
sunt 4.000 de controale programate,
ºi probabil Rise Project se numãrã
printre acestea. ANAF nu este o instituþie politicã, nu întreprinde controale în funcþie de acþiuni sau de declaraþii politice. Nu pot sã vã dau informaþii în acest moment despre aceste
controale”, a spus Bogdan Stan.
Preºedintele ANAF a mai precizat cã orientarea analizelor de risc,
atât a Direcþiei Antifraudã, cât ºi a
Direcþiei de Inspecþii Fiscale, sunt
prestabilite în funcþie de criteriul
riscului fiscal. Întrebat dacã mai
sunt ºi alte redacþii vizate, Bogdan
Stan a sps cã „da, probabil cã mai
sunt, nu e vorba neapãrat de anumite redacþii, dar noi facem aceastã
analizã de risc, asta este menirea
noastrã. Controalele ANAF nu sunt
îndreptate împotriva libertãþii presei, noi respectãm drepturile ºi libertãþile presei”.
Un control al inspectorilor ANAF
a avut loc joi la redacþia Rise Project,
publicaþie care a furnizat mai multe
materiale, în ultima vreme, ce îl vizau
pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

Epidemia de rujeolã: 7.647
de cazuri în România,
peste 350 fiind înregistrate
în ultimele douã sãptãmâni
Numãrul total de cazuri de rujeolã confirmate în România pânã ieri
este de 7.647, doar în ultimele douã
sãptãmâni fiind înregistrate 365 de
noi îmbolnãviri, potrivit Centrului
Naþional de Supraveghere ºi Control
al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).
Numãrul deceselor este de 31. Astfel,
opt decese au fost înregistrate în judeþul Timiº, ºase în judeþul Arad, ºase
în judeþul Dolj, trei în judeþul Caraº
Severin ºi câte unul în Bihor, Cluj,
Cãlãraºi, Satu Mare,Vaslui, Galaþi,
Mureº ºi Bucureºti. În urmã cu douã
sãptãmâni, la raportarea din 23 iunie, numãrul total de cazuri de rujeolã confirmate era de 7.282.
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Guvernul vrea un BIG Brother pentru domeniul financiar,
o megastructurã de unificare a bazelor de date
O discuþie între conducerea
ANAF ºi premierul Mihai Tudose a
avut loc ieri, aceasta fiind mai de
duratã decât a fost preconizat iniþial.
Bogdan Nicolae Stan, preºedintele
ANAF a anunþat, dupã discuþiile cu
premierul Mihai Tudose, cã în cursul zilei de joi ANAF, Ministerul de
Finanþe ºi STS vor prezenta un memorandum privind crearea unui sistem informatic unic ce va conþine
bazele ANAF, Finanþe ºi Trezorerie.
„S-a luat decizia ca, joi, Ministerul
Finanþelor, ANAF ºi STS sã prezinte
un memorandum privind crearea unui
sistem de date informatice unice sub
forma de centru naþional de informaþii financiar-fiscale”, a declarat Bogdan Nicolae
Stan, preºedintele ANAF. Acesta a mai anunþat
cã sistemul va uni bazele ANAF, Finanþe ºi Trezorerie. Stan a mai precizat cã în momentul de
faþã în sistem sunt ºi servere din 1999.
Preºedintele ANAF, ministrul de Finanþe ºi

Se va înfiinþa Centrul Naþional
de Informaþii Financiar-Fiscale

directorul STS au fost chemaþi, ieri, la Palatul
Victoria de premierul Mihai Tudose. Anterior,
surse guvernamentale declaraserã pentru MEDIAFAX cã noua structurã se va numi Centrul
Naþional de Informaþii Financiar-Fiscale.

Centrul Naþional de Informaþii Financiar-Fiscale va lua fiinþã, potrivit unor
surse guvernamentale, premierul cerând vineri conducerii ANAF ºi ministerului de Finanþe ca pânã joia viitoare
sã îi fie prezentaþi paºii pentru realizarea structurii. Aceastã nouã structurã
informaticã ar urma sã unifice toate bazele de date legate de fiscalitate ale Ministerului de Finanþe cu ANAF ºi STS,
au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.
De altfel, la ºedinþa de ieri, de la Palatul Victoria, dintre premierul Mihai Tudose, ministrul de Finanþe, Ionuþ Miºa
ºi conducerea ANAF a mai fost prezent ºi ºeful
STS, Marcel Opriº. Potrivit surselor citate, premierul a solicitat ca pânã joi sã primeascã o foaie
de parcurs în care sã fie prezentaþi paºii pentru
realizarea noii structuri.

Forþele Navale Române îºi instruiesc militarii
la douã exerciþii multinaþionale în Marea Neagrã
Forþele Navale Române vor participa în luna iulie, la douã
exerciþii multinaþionale în Marea Neagrã, organizate de
Bulgaria ºi Ucraina, primul dintre acestea urmând sã debuteze sâmbãtã, sub coordonarea Forþelor Navale ale Statelor
Unite în Europa, transmite MEDIAFAX.
Potrivit Statului Major al Forþelor Navale (SMFN), în luna iulie,
navele militare româneºti vor lua
parte la douã exerciþii multinaþionale organizate de Bulgaria ºi Ucraina, ca þarã semnatarã a Parteneriatului pentru Pace.
„Nivelul de instruire al militarilor
din Forþele Navale Române a fost
consolidat ºi dezvoltat pe parcursul
acestui an, prin participarea la numeroase exerciþii multinaþionale alãturi de partenerii din Alianþa NordAtlanticã, pentru a rãspunde cerin-

þelor de consolidare a securitãþii
Uniunii Europene ºi a NATO, la graniþa esticã, în zona Mãrii Negre”,
se precizeazã într-un comunicat al
SMFN, remis vineri corespondentului MEDIAFAX.
Primul dintre aceste exerciþii
multinaþionale, Sea Breeze 17, este
programat în perioada 8 - 23 iulie,
în raioane de instrucþie de pe teritoriul Ucrainei ºi în apele teritoriale ale Mãrii Negre, acesta vizând
un scenariu specific unei operaþii
de rãspuns la crizã. La exerciþiu

vor participa militari din Belgia, Bulgaria, Canada, Franþa, Germania,
Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, România, SUA,
Turcia, precum ºi unele þãri semnatare ale Parteneriatului pentru
Pace (Georgia, Republica Moldova, Suedia ºi Ucraina).
La Sea Breeze 17, România este
reprezentatã de Fregata „Mãrãºeºti”, Corveta „Contraamiral Horia Macellariu”, un detaºament de
infanterie marinã, un detaºament
de scafandri de luptã ºi ofiþeri de
stat major. Exerciþiul este coordonat de cãtre Forþele Navale ale SUA
în Europa (NAVEUR).
Breeze 17 este cel de-al doilea
exerciþiu multinaþional la care vase
ale Forþelor Navale Române vor

participa în luna iulie, acesta urmând sã se desfãºoare între 13 ºi
23 iulie, în apele teritoriale ale Bulgariei ºi în apele internaþionale ale
Mãrii Negre. Din partea României
vor participa Fregata „Regele Ferdinand” ºi Nava Purtãtoare de Rachete „Zborul”, alãturi de alte nave
militare din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, România ºi Turcia.
„Prezenþa militarilor din Forþele
Navale Române la exerciþiile multinaþionale din Marea Neagrã contribuie la promovarea iniþiativelor
ºi intereselor României în plan regional ºi internaþional, precum ºi
la dezvoltarea interoperabilitãþii dintre militarii români ºi partenerii
strãini”, se mai precizeazã în comunicatul SMFN.

Sorin Grindeanu, întrebat ce i-a lipsit ca sã
reziste în funcþia de premier: Pupincurismul!
Fostul premier Sorin Grindeanu a fost întrebat, ieri, într-un interviu acordat MEDIAFAX, ce crede cã i-a lipsit ca sã reziste în funcþia de prim-ministru, el rãspunzând:
„Pe scurt, pupincurismul!”. Grindeanu a lansat, totodatã, o serie de
atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus
cã va avea aceeaºi atitudine pe care
a avut-o în cazul Cabinetului sãu
ºi în ceea ce priveºte Guvernul
Tudose.
«Dacã (premierul Tudose, n.r.)
nu va rezista tentaþiilor de a deschide porþile finanþãrilor de la ministerul Dezvoltãrii, de exemplu,
cãtre anumite proiecte, undeva prin
toamnã situaþia e posibil sã nu fie
foarte roz din punct de vedere economic. Iar domnul Dragnea va
spune: „Eu? E treaba Guvernului.
Nu e bun, sã-l schimbãm!”», a arã-

tat Grindeanu.
Fostul premier Sorin Grindeanu a anunþat, ieri, în interviul acordat MEDIAFAX, cã a început sã
creioneze, împreunã cu alþi colegi,
un proiect intern pentru PSD, pe
care îl va supune dezbaterii interne în aceastã varã, scopul fiind
acela de a stopa „dezastrul” spre
care merge PSD. El a acuzat faptul cã statutul PSD nu se mai respectã, el arãtând cã de un an ºi jumãtate nu se mai reuneºte BPN,
iar singura structurã care funcþioneazã, dar ca un „pluton de execuþie”, este CExN. În privinþa situaþiei create dupã demiterea sa,
Grindeanu a avertizat cã Tudorel
Toader cã este altã persoanã decât
cea pe care a propus-o ºi cã aºteaptã cu interes sã vadã proiectul
cu care va veni pentru modificarea codurilor.
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SC
SC TTermo
ermo aa trimis
trimis primele
primele somaþii
somaþii de
de debranºare
debranºare
15 asociaþii de proprietari din Craiova au primit, ieri-dimineaþã, somaþii din
partea SC Termo pentru plata datoriilor
într-un termen de cinci zile. Locatarii
trebuie sã îºi plãteascã jumãtate din datorie, în caz contrar tot blocul va fi tãiat
de la consumul de apã caldã. Vinerea viitoare, angajaþii SC Termo vor merge la

fiecare bloc, de unde vor ridica ambii
contori, ºi cel de apã caldã ºi cel pentru
cãldurã, dacã vom constata cã nu s-au
efectuat plãþi în contul nostru”, a avertizat conducerea societãþii de termoficare.
În total vor fi debranºate 120 de asociaþii care înregistreazã o datorie de 540
milioane de lei.
explicat cã, tocmai pentru a nu
suferi acele persoane care, de regulã, îºi plãtesc facturile, s-a luat
decizia sã se procedeze selectiv,
prima datã luându-se aceastã mãsurã la asociaþiile de proprietare
care sunt constituite la nivel de
scarã de bloc ºi în care se înregistreazã un numãr mare de datornici.

Asociaþiile care nu
colaboreazã,
debranºate în bloc

SC Termo a trimis, ieri-dimineaþã, primele 15 somaþii cãtre asociaþiile de proprietari care urmeazã sã fie debranºate în perioada
imediat urmãtoare. „Potrivit procedurilor contractuale, avem obligaþia ca, înainte cu 5 zile de a proceda la debranºare, sã somãm asociaþiile de proprietari care intrã în
program, ceea ce am ºi fãcut în
cursul acestei dimineþi”, a anunþat
directorul economic al SC Termo,
Sorin Iordache. Acesta a oferit
presei ºi lista completã cu asociaþiile asupra cãrora se va lua aceastã mãsurã ºi cu debitele pe care le
înregistreazã.
Printre asociaþiile somate vineri
dimineaþã se aflã: asociaþia bl. 1
Dâmboviþa – 376.000 lei; asociaþia bl 161 A Craioviþa Nouã –
770.000 de lei, asociaþia bl. U8
Lãpuº – 51.731 lei, asociaþia bl. 23
Brazdã – 23.000 de lei, asociaþia
bl. 9 Constantin Brâncoveanu – 1,9
milioane de lei, asociaþia bl. 9 George Enescu – 890.000 de lei, asociaþia bl. 1A Craioviþa Nouã –
417.000 de lei, asociaþia bl C10c
Înfrãþirii – 53.000 de lei, asociaþia
bl. E Sc4 Valea Roºie – 25.000 de
lei. În top conduce asociaþia de
proprietari nr. 14 din cartierul 1
Mai, care are un debit, la aceastã
orã, de 5,4 milioane de lei.

Pânã vineri,
jumãtate din debit!

În somaþie se precizeazã cã
dacã, pânã vineri, 14 iulie, asociaþiile menþionate nu îºi plãtesc jumãtate din debitele cu care figureazã, vor fi debranºate de la sistemul centralizat. Reprezentanþii SC
Termo au precizat cã debranºarea
se va face atât de la apã caldã, cât
ºi de la încãlzire. „Echipele noastre vor merge acolo vineri dimineaþã ºi vor ridica contorii, atât cei
pentru apã caldã, cât ºi cei pentru
încãlzire. Restanþierii trebuie sã
înþeleagã cã, odatã ce vor fi ridicaþi aceºti contori, ei nu vor mai fi
repuºi acolo decât atunci când îºi
vor achita integral datoriilor”, a

avertizat directorul economic Sorin Iordache, cel care urmãreºte
îndeaproape aceastã campanie de
recuperare a datoriilor de la populaþie, activitate pentru care se ºi fac
eforturi extrem de mari.

Debranºãrile încep
de lunea viitoare

De luni, 17 iulie, reprezentanþii
SC Termo vor emite noi somaþii
pentru un al doilea val de restanþieri, conducerea societãþii de termoficare subliniind faptul cã procesul de oprire a apei calde va continua pânã când va fi epuizatã întreaga listã de 120 de asociaþii asupra cãrora s-a luat aceastã decizie. „Suntem hotãrâþi sã ducem
procesul pânã la capãt ºi nu vom
reveni asupra deciziei decât atunci
când se plãteºte”, a menþionat directorul Sorin Iordache. Acesta a

În ceea ce priveºte asociaþiile de
proprietari care au fost convocate
la discuþii pe marginea datoriilor de
cãtre reprezentanþii SC Termo, dar
nu au onorat invitaþia ºi nici nu au
transmis listele cu datornici pânã
în prezent, conducerea societãþii a
precizat cã acolo va fi debranºatã
întreaga asociaþie, cu toate blocurile componente. „Acolo unde nu
am gãsit nici un fel de înþelegere
din partea asociaþiilor de proprietari, cu pãrere de rãu pentru locatarii care plãtesc, dar vom tãia de
la consumul de apã caldã ºi cãldurã, evident, pe timpul iernii, întreaga asociaþie. Considerãm cã am
avut multã înþelegere ºi am insistat
chiar sã vinã sã purtãm un dialog,
dar aceste asociaþii refuzã orice
formã de colaborare cu noi”, a
explicat conducerea SC Termo.

În insolvenþã pentru
datorii de 373
milioane lei

Reamintim cã SC Termo se
aflã în procedurã de insolvenþã

ºi a fost cuprinsã într-un plan de
reorganizare a activitãþii, care a
fost propus de administratorul
judiciar ºi aprobat de instanþã.
Conform acestui plan, societatea
trebuie sã îºi achite eºalonat datorii istorice în sumã de 373 de
milioane de lei, care trebuie plãtite unui numãr de 18 creditori.
Cea mai mare sumã de bani, în
jur de 50 milioane de euro, trebuie achitatã cãtre Complexul
Energetic Oltenia, principalul furnizor de gigacalorie al municipiului. În urma planului de reorganizare, s-a stabilit cã operatorul
local, SC Termo va trebui sã îºi
achite facturile curente fãrã întârzieri, singurul avantaj care i sa acceptat fiind o scadenþã la 3
luni, care este datã de legea insolvenþei ºi care a fost acceptatã
de CEO.

SC Termo depune
eforturi mari
pentru recuperarea
debitelor

Problema a intervenit acum,
dupã aproape un an de derulare
a acestui plan de reorganizare
(care se întinde pe trei ani), deoarece SC Termo s-a aflat în im-

posibilitatea de a plãti factura
pentru gigacaloria livratã de CEO
în luna martie. Valoarea acestei
facturi a fost de 7 milioane de lei,
de ºapte ori mai mult decât întro lunã normalã ºi de douã ori mai
mult decât într-o lunã obiºnuitã
de iarnã deoarece, spun angajaþii
Termo, temperaturile au fost extrem de scãzute toatã luna ºi a
fost nevoie sã se furnizeze agent
termic cãtre populaþie, ceea ce nu
s-a prea întâmplat pânã acum”,
a explicat conducerea SC Termo.
La aceastã situaþie a contribuit
ºi populaþia, mai spun reprezentanþii societãþii, prin faptul cã nu
a ieºit din ritmul obiºnuit al plãþilor, de unde se deduce cã a efectuat plãþi acelaºi segment de abonaþi. „Din pãcate, este foarte greu
sã îi convingi pe oameni sã mai
ºi plãteascã dupã ce s-au încãlzit
ºi au scãpat de iarnã. Ne lovim
de aceastã mentalitate ºi oricâte
eforturi am face ºi oricâte echipe am trimite pe teren, nu reuºim sã îi facem sã înþeleagã cã
nu pot continua la nesfârºit sã
acumuleze datorii. Acesta a fost
ºi motivul pentru care am trecut
la aceastã mãsurã extremã a debranºãrilor”, a mai spus Sorin
Iordache.

Multe asociaþii
sunt acþionate
în instanþã

SC Termo a întocmit o listã cu
120 de asociaþii de proprietari
care, din verificãrile de pe teren
ºi din informaþiile oferite de preºedinþi ºi administratori, înregistreazã o datorie de 540 milioane
de lei. Reprezentanþii Primãriei
Craiova, în speþã primarul Mihail
Genoiu, a declarat, la rândul sãu,
într-o conferinþã de presã, cã ºi
municipalitatea este de acord cu
aceastã decizie ºi cã locatarii care
consumã, dar nu plãtesc, trebuie sã fie opriþi de la a mai face
datorii ºi mai mari, urmând sã li
se reia furnizarea atunci când vor
dovedi cã sunt cu facturile la zi.
O altã mãsurã legalã care a fost
luatã de SC Termo în privinþa
marilor datornici este ºi acþionarea lor în judecatã. În prezent,
un numãr mare de asociaþii are
procese pe rol pentru recuperarea unui debit total de 500 milioane de lei. În cazul lor, se vor
obþine sentinþe judecãtoreºti ºi
vor fi executaþi silit proprietarii
pentru recuperarea datoriilor.
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Incendiu la o halã de producþie
a transformatoarelor electrice
Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, Detaºamentul 2 Pompieri Craiova a intervenit,
joi searã, cu douã autospeciale, în comuna Cârcea,
pe strada Tudor Vladimirescu, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o
halã de producþie a transformatoarelor electrice. La
sosirea echipajelor de
pompieri incendiul se manifesta în interiorul halei,
la cuptorul de uscare a
bobinelor de transformator, pericolul fiind destul
de mare întrucât toate
produsele din halã erau
uºor inflamabile. Pompierii au reuºit însã sã lichideze rapid incendiul, iar flãcãrile au distrus 6 bobine de transformator, aproximativ 30 litri lac de impregnare, ºi s-au degradat un cuptor pentru uscat bobine, 2 cuve, geamuri termopan
pe aproximativ 100 mp ºi pereþii halei. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unei explozii, dupã cum au mai precizat reprezentanþii ISU Dolj. Nu s-au înregistrat victime.

Peste 70 de ºoferi
sancþionaþi de poliþiºtii
craioveni de la Rutierã
Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au anunþat cã, în cursul zilei de
joi, efective de poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier
au organizat o acþiune
pentru prevenirea accidentelor rutiere generate
de nerespectarea semnificaþiei culorilor semaforului electric aflat în
funcþiune. Poliþiºtii rutieri au acþionat în principalele intersecþii din municipiul Craiova ºi au aplicat în total 77 sancþiuni contravenþionale, din
care 18 pentru nerespectarea culorii roºu a semaforului, 4
pentru nerespectarea culorii galben, iar 55 de sancþiuni au
fost aplicate pentru alte abateri. Valoarea totalã a amenziloraplicate este de 17.340 lei. Totodatã poliþiºtii rutieri au reþinut 20 de permise de conducere ºi au retras 5 certificate de
înmatriculare pentru neregulile constatate.

eveniment
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11 doljeni, la judecatã pentru trafic
de persoane ºi proxenetism
Magistraþii Tribunalului
Dolj i-au menþinut dupã
gratii pe doi dintre membrii
unei grupãri infracþionale
organizate destructurate în
urmã cu un an de poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã, grupare acuzatã cã ar fi
obligat mai multe tinere,
minore ºi majore, sã practice
prostituþia pe teritoriul
Angliei. Nu mai puþin de 11
persoane au fost trimise în
judecatã în acest dosar, douã
dintre ele în lipsã, date în
urmãrire internaþionalã, pentru infracþiuni de constituire
a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane,
trafic de minori, proxenetism ºi spãlare de bani, respectiv
complicitate la aceste infracþiuni.
Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au efectuat, pe 22
iulie 2016, opt percheziþii domiciliare, în Craiova, dar ºi în alte localitãþi de pe raza judeþului Dolj,
la persoane suspectate de constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane, trafic
de minori ºi proxenetism. În fapt,
din cercetãrile efectuate, a reieºit
cã, începând cu anul 2011, cei opt
membri ai grupãrii infracþionale
ar fi recrutat, prin inducere în
eroare, multe tinere, minore ºi majore, cele mai multe din judeþul
Dolj, pe care le-ar fi transportat
ºi adãpostit pe teritoriul Angliei,
obligându-le, prin acte de con-

în vederea audierii ºi dispunerii
mãsurilor legale, însã o parte dintre cei vizaþi de activitãþile oamenilor legii n-au fost de gãsit. La
finalul audierilor, procurorul de
caz a dispus reþinerea pentru 24
de ore a douã craiovence, respectiv Raluca Bãlteanu ºi Aneta Matei. O zi mai târziu, cele douã craiovence au fost prezentate magistraþilor Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã. În plus, procurorii au cerut
ºi au obþinut în instanþã emiterea
unor mandate de arestare în lipsã pe numele a patru bãrbaþi,
membri ai grupãrii de traficanþi
de persoane. Este vorba despre
Cioveie ªtefãnel – Cosmin, Bãlteanu Ion Gabriel, Parulea Marian ºi Ciuciu Octavian.

strângere, sã practice prostituþia.
Astfel, sub promisiuni false cã vor
fi angajate ºi cã vor câºtiga sume
mari de bani, cei în cauzã le-ar fi
determinat pe tinerele racolate sãi însoþeascã în Anglia, unde au
fost cazate în apartamente închiriate iar ulterior, exploatate sexual, preponderent prin obligarea
acestora la practicarea prostituþiei la „saune”, dupã cum au comunicat reprezentanþii Inspectoratului General al Poliþiei Române
(IGPR).
Banii obþinuþi de tinere din
practicarea prostituþiei ajungeau
la membrii grupului. În urma descinderilor, la sediul DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au
fost aduse mai multe persoane,

Doi urmãriþi – prinºi,
alþi doi – cãutaþi

ISU Dolj, pe podium la
Competiþia Naþionalã
de Descarcerare
Echipa Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj a participat la
cea de-a VI-a ediþie a Competiþiei Naþionale de Descarcerare ºi de Acordare
a Primului Ajutor Calificat,
desfãºuratã pe Arena Naþionalã din Capitalã, în perioada 5 – 7 iulie a.c.. La
acest eveniment s-au întrecut cele mai bune echipaje din 16 Inspectorate
pentru Situaþii de Urgenþã, precum ºi câte o echipã din cadrul Facultãþii de Pompieri, Serviciul Protecþiei Civile
ºi Situaþiilor Excepþionale din Republica Moldova ºi ªcoala de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti. Lotul ISU Dolj a reuºit o performanþã frumoasã la
finalul acestei competiþii, pompierii doljeni obþinând locul III la
proba „Descarcerarea din autovehicule”.

În februarie a.c., reprezentanþii IPJ Dolj anunþau cã, o escortã formatã din poliþiºti din
cadrul Centrului de Cooperare
Poliþieneascã Internaþionalã ºi
Serviciului de Investigaþii Criminale Dolj l-a preluat de la Aeroportul Otopeni pe Gabriel Ion
Bãlteanu, de 34 de ani, din Craiova, persoanã pe numele cãreia
Tribunalul Dolj a emis un mandat de arestare preventivã în lipsã pentru constituire de grup infracþional organizat, trafic de
persoane ºi spãlare de bani. Bãrbatul a fost prins în Franþa ºi a
fost extrãdat, iar poliþiºtii care

l-au preluat de pe aeroport l-au
încarcerat în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, ulterior fiind prezentat instanþei de judecatã pentru confirmarea mandatului. A fost prins
ºi ªtefãnel Cosmin Cioveie, Parulea ºi Ciuciu fiind în continuare
dispãruþi.

„Fugarii”, menþinuþi în arest
preventiv

Între timp, procurorul de caz
din cadrul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova a finalizat cercetãrile ºi a dispus trimiterea în
judecatã a nu mai puþin de 11 persoane în acest dosar (între inculpaþi fiind ºi cei patru), pentru constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de
persoane, trafic de minori, proxenetism ºi spãlare de bani. Este
vorba despre Cioveie Cosmin
ªtefãnel, Bãlteanu Ion Gabriel,
Bãlteanu Liliana, Bãlteanu Raluca, Matei Aneta, Matei Marius,
Parulea Marian, Parulea Camelia, Ciuciu Octavian, Sãrdaru
Cristina ºi Badea Aura Valentina.
Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, a fost analizat în camera preliminarã, iar pe 21 aprilie instanþa a respins cererile ºi
excepþiile inculpaþilor ºi a dispus
începerea procesului: „Va dispune începerea judecãþii cauzei
privind pe inculpaþii Cioveie
Cosmin ªtefãnel, Bãlteanu Ion
Gabriel, Bãlteanu Liliana, Bãlteanu Raluca, Matei Aneta,
Matei Marius, Parulea Marian,
Parulea Camelia, Ciuciu Octavian, Sãrdaru Cristina ºi Badea
Aura Valentina. Cu drept de contestaþie în termen de 3 zile de la
comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu,
azi 21.04.2017”. Inculpaþii au
formulat contestaþii, însã pe 8
iunie a.c., Curtea de Apel Craiova le-a respins ca nefondate.
Pe 29 iunie a.c., cei doi fugari, Bãlteanu ºi Cioveie, au fost
menþinuþi în arest preventiv, Tribunalul Dolj respingându-le cererile de înlocuire a mãsurii arestãrii preventive cu mãsura preventivã a arestului la domiciliu,
iar hotãrârea a rãmas definitivã
miercuri, 5 iulie a.c., când Curtea de Apel Craiova a respins
contestaþiile celor doi inculpaþi ca
nefondate.
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La capãtul trudei... deznãdejdea!
MIRCEA CANÞÃR
Pânã la Bechet, pe DN 55, privirea
este rãsfãþatã de un peisaj plãcut
ochiului, dominat de verdele crud, în
plinã expansiune, remontat dupã ploile din urmã, care au salvat de iminenta pârjolire totul: culturi agricole, horticole, iarba pentru vite. ªi nu
mai continuãm. Fiindcã nu avem motive sã elogiem un peisaj bucolic. Deodatã, cam de la Rojiºte, trecând prin
Dobreºti ºi apoi Sadova, cazi pe gânduri, uimit de grãmezile de pepeni
abia recoltaþi, care aºteaptã livrarea.
Preþul s-a prãbuºit de la o zi la alta,
ajungând la 0,4 lei per kilogram. ªi,
mâine-poimâine, va scãdea ºi sub
acest prag. O marfã, de excelentã calitate gustativã, perisabilã, fãrã mare
cãutare. Ce paradox. La intervale de
timp, spun cei cu care am stat de vorbã, mai soseºte câte un TIR din alte

zone ale þãrii pentru încãrcare. Producþia este generoasã, ca niciodatã, în
medie de 40 de tone la hectar, ºi chiar
peste, dar desfacerea rãmâne nu un
deziderat, ci o imensã problemã, nerezolvatã. Tehnologia promovatã, prin
plantarea rãsadului în spaþii protejate cu folie de polietilenã, irigare constantã, a condus la devansarea, cu o
lunã ºi jumãtate, a recoltãrii. Ca ºi în
anii din urmã. Cultivatori cu vocaþie,
care de câteva sãptãmâni dorm în propriile „bostãnãrii”, unde îºi vegheazã
rodul trudei, par deznãdãjduiþi. ªi, la
o evaluare ochiometricã, sute de tone
de pepeni verzi, dar ºi galbeni, ajunºi
la maturitate, desprinºi din vrejuri,
stau acum sub cerul liber. Nici precocitatea rodului nu i-a mai avantajat
pe cultivatori, fiindcã din cauza caniculei de sãptãmâna trecutã s-a atins

coacerea deplinã. Pe reþelele de socializare, cultivatorii încearcã atât cât
le stã în putinþã sã-ºi facã, fãrã vorbe
de prisos, cunoscutã oferta. Cei din
Dãbuleni – un bazin consacrat – anunþã cã, în Piaþa Obor, din Capitalã, pot
fi cumpãraþi pepeni verzi ºi galbeni,
dulci ºi aromaþi la cele mai ademenitoare preþuri. Anul trecut, TIR-uri
venite din Polonia au preluat o bunã
parte din marfã. În speranþa cã ºi anul
acesta lucrurile vor sta la fel, suprafeþele destinate lubeniþelor s-au extins. În piaþa en-gross din Dãbuleni
spaþiul a devenit insuficient pentru
depozitarea temporarã a acestui rod
miraculos al pãmântului. Ofertã
mare, cerere micã! Oricum am întoarce discuþia, fiindcã aºa se ºi întâmplã, soluþii avantajoase, imediate, nu
se întrevãd, ºi mulþi se tem cã nu îºi

vor recupera investiþia. Supermarketurile absorb o parte din fondul imens
de marfã, dar sunt concurate ºi ele
de piaþa liberã. Standardele cerute de
marii retaileri sunt îndeplinite degeaba. Asociaþia „Casa pepenilor verzi
Dãbuleni” nu a fãcut prozeliþi ºi poate nu fãrã motiv. Cultivatorii au reticenþã la orice formã asociativã, din
motive doar de ei ºtiute. ªi, totuºi,
fãrã o altã gândire economicã, nu se
poate. Modele existã, în þãri ale Uniunii Europene. Dacã nu vor fi preluate ºi implementate, chinul se va prelungi. La nesfârºit. Sau an de an. ªi e
pãcat, când la capãtul trudei te aºteaptã... deznãdejdea. Oricum, ceea
ce oferã sudul judeþului, în aceste zile,
dovedeºte ceva: nu putem evada din
inerþie, ºi, poate, cine ºtie, greºim. E
o pãrere.

De luni, APIA Dolj elibereazã
adeverinþe necesare creditãrii
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, începând de luni,
10.07.2017, elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii schemelor de platã gestionate în cadrul Campaniei 2017 – schema de platã unicã
pe suprafaþã, plata redistributivã, plata pentru

Potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului,
Agenþia elibereazã o adeverinþã
prin care confirmã cã acesta a
depus cererea unicã de platã
pentru anul 2017, solicitând
sprijin pentru schema de platã
unicã pe suprafaþã, plata redistributivã, plata pentru practici
agricole benefice pentru climã ºi
mediu ºi/sau pentru mãsurile de
mediu ºi climã.
De asemenea, prin adeverinþã se confirmã, la data emiterii
acesteia, suprafaþa determinatã pentru platã pentru schemele de platã care fac obiectul
convenþiei, cã s-a efectuat con-

trolul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la
eligibilitatea schemelor de platã care fac obiectul convenþiei
ºi cã beneficiarul, la data emiterii Adeverinþei, nu face obiectul excluderilor de la platã pentru aceste scheme de platã, îndeplinind condiþiile generale
pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

Împrumuturile acordate
agricultorilor sunt garantate

Valoarea creditului va fi de
pânã la 80% din valoarea sumei
calculate conform adeverinþei eli-

berate de APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN –
SA (FGCR) ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN –
SA (FNGCIMM) garanteazã cre-

practici agricole benefice pentru climã ºi mediu ºi mãsurile de mediu ºi climã –, respectiv
pentru cei care intenþioneazã sã acceseze credite în vederea finanþãrii activitãþilor curente,
de la instituþiile bancare ºi non-bancare care
au încheiat convenþii cu APIA.

ditele acordate de
bãnci fermierilor.
Reamintim fermierilor cã, potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 50/2017 pentru modificarea literei
b) a pct. 1 din anexa
la Ordinului MADR
nr.703/2013 privind
aprobarea condiþiilor
în care se vor încheia
convenþiile dintre instituþiile financiar-bancare ºi nebancare ºi APIA, în vederea finanþãrii de cãtre acestea
a activitãþilor curente ale beneficiarilor plãþilor derulate prin
Agenþie în baza adeverinþelor eliberate, dobânda aferentã acordã-

rii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
APIA atrage atenþia fermierilor care doresc sã acceseze credite pentru finanþarea capitalului
de lucru în vederea desfãºurãrii
activitãþilor curente sã analizeze
cu atenþie sporitã soluþiile de finanþare propuse de instituþiile financiar-bancare ºi nebancare,
astfel încât sã aleagã modalitãþile de finanþare care rãspund cel
mai bine necesitãþilor proprii.
Toate convenþiile încheiate între Agenþie, instituþiile bancare ºi
nebancare ºi FGCR/ FNGCIMM
vor fi postate pe site-ul instituþiei, la adresa: www.apia.org.ro,
în secþiunea Convenþii, Acorduri,
Protocoale.
VALENTIN CEAUªESCU

stituþiile specializate ºi a unui minighid de comportament în caz de
cutremur în prezenþa unui autism.
12 voluntari OMV Petrom vor
participa activ în desfãºurarea

activitãþilor proiectului, în timp ce
Fundaþia Anya va dezvolta expertiza în domeniul conºtientizãrii autismului în comunitatea localã.
CARMEN ZUICAN

„ªi eu exist!”, proiect ce vine în sprijinul
copiilor ºi tinerilor cu autism din Craiova
Fundaþia Anya, în parteneriat cu managementineri din cadrul Asociaþiei Naþionale pentru
tul staþiei OMV 1 Craiova, a lansat, ieri, proiecCopii ºi Adulþi cu Autism din România – Filiala
tul „ªi eu exist!”, finanþat de OMV Petrom în
Craiova (ANCAAR Filiala Craiova) – Centrul de
cadrul Programului „Campionatul de VoluntaReabilitare a Copiilor ºi Tinerilor cu Autism „Dr.
riat”. Beneficiarii acestei iniþiative sunt copii ºi
Innocenzo Fiore”.
Scopul proiectului este concorectã a situaþiei medicale a coce pentru beneficiarii direcþi preºtientizarea autismului în rândul
pilului. Aici este vorba despre mai
zenþi în central „Dr. Innocenzo
comunitãþii locale ºi sprijinirea
multe etape care trebuie urmate,
Fiore” la ora actualã, dar ºi pencopiilor ºi tinerilor cu autism din
de la diagnosticare, care cade în
tru beneficiarii viitori; informarea
ANCAAR – Filiala Craiova. Dupã
sarcina medicului psihiatru ºi
medicilor de familie privind decum au precizat iniþiatorii în capânã la elaborarea unui plan de
scriptorii clinici ai acestei tulbudrul conferinþei de presã de ieri,
recuperare, dar ºi evaluarea ºi înrãri ºi unde sã îndrume pãrinþii
prilejuitã de lansarea proiectului,
drumarea pãrinþilor. În plus, propentru o corectã diagnosticare a
este vorba, concret, de amenajaiectul vizeazã ºi elaborarea unui
copiilor suspecþi de autism; sprirea unui loc de joacã, recreere ºi
ghid complex privind diagnosticajinirea unui numãr de 10 familii cu
de desfãºurare a activitãþilor ludirea corectã, îndrumarea spre invenituri reduse în diagnosticarea
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Militarii polonezi, primiþi cu cãldurã
de comunitatea craioveanã
Autoritãþile locale ºi judeþene s-au întâlnit, ieri, pentru prima datã într-un cadru oficial, cu reprezentanþii contingentului de militari polonezi care se aflã în
Craiova pentru o perioadã de ºase luni.
Dupã cum se ºtie, Scorpionii Roºii –

Întâlnirea a avut loc la Consiliul
Judeþean Dolj, oaspeþii militari polonezi fiind întâmpinaþi de autoritãþile judeþului ºi ale oraºului nostru. Din partea municipalitãþii a

Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab”,
sunt gazda militarilor polonezi care participã la o misiune NATO de apãrare a
flancului Sud-Estic, iar autoritãþile locale s-au strãduit, la rândul lor, sã le facã
ºederea plãcutã în oraºul nostru.

participat primarul Mihail Genoiu,
alãturi de Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, ºi
prefectul de Dolj Dan Narcis Purcãrescu. Edilul-ºef al Craiovei i-a

asigurat pe reprezentanþii militarilor polonezi de toatã deschiderea
autoritãþilor ºi a craiovenilor.
„Craiova devine gazdã a unor
oaspeþi importanþi, pe care sperãm
sã-i cucerim pentru totdeauna. Cu
atât mai mult cu cât legãturile strâns
legate dintre Craiova ºi Polonia vin
din istorie. Este suficient sã rememorãm evenimentele din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, când
peste 3.000 de polonezi ºi-au gãsit
adãpost în Bãnie. O mare parte dintre ei ºi-au întemeiat familii aici ºi nu
au mai plecat niciodatã. Sunt convins cã la fel de bine vor fi primiþi ºi
acum soldaþii polonezi, care se aflã
într-o misiune importantã alãturi de
Scorpionii Roºii. Le dorim succes
în îndeplinirea misiunilor care vor
urma ºi sperãm sã se îndrãgosteascã de Craiova ºi de oamenii sãi”, a
declarat Mihail Genoiu, primarul
Municipiului Craiova.

week-end, autoritãþile putând sã-i
invite pe militarii polonezi în aceeaºi searã de vineri, când, începând
cu ora 20.00, în Piaþa „Mihai Viteazul”, a avut loc „Hora Desnãþuiului în Cetatea Bãniei”, artiºtii
ansamblului prezentând 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,

aici în inima Bãniei. De asemenea,
militarii polonezi au primit invitaþia
de a urmãri ºi spectacolul muzical-coregrafic „Carmina Burana”,
realizat de Opera Românã Craiova
ºi programat în aceastã searã de
sâmbãtã, precum ºi duminicã seara, începând cu ora 21.00, la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”.
LAURA MOÞÎRLICHE

Dintotdeauna, Craiova a fost
o gazdã primitoare
pentru poporul polonez

Cu aceastã ocazie, Mihail Genoiu i-a invitat pe militarii polonezi
sã ne descopere oraºul la pas ºi sã
ia parte la evenimentele care sunt
programate sã se desfãºoare în
aceastã varã în Craiova. Întâmplarea face ca primele evenimente
culturale sã înceapã chiar din acest

- Fun in Summer la Biblioteca Aman Joi, 6 iulie, ºi vineri, 7 iulie, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” prin American Corner/Mediatecã a organizat vizionarea filmului artistic “Mihail, câine
de circ”. Filmul este o adaptare a
romanului omonim semnat de scriitorul englez Jack London ºi urmãreºte aventurile soþilor Kenan lansaþi într-o amplã acþiune de recuperare a câinelui Mihail care, plictisindu-se de traiul molcom de acasã, se avântã într-un vârtej de experienþe inedite.
Evenimentul a fost organizat
organizat în cadrul proiectului
“Fun in Summer”, un program de
îndrumare ºi informare a copiilor
din centrele sociale din Craiova
care se va desfãºura pe parcursul
vacanþei de varã a anului 2017.
Fun in Summer reuneºte opt
teme de activitãþi care se vor desfãºura în lunile iulie ºi august la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, dar ºi la Muzeul de
Artã din Craiova ºi Muzeul Olteniei. Activitãþile se adreseazã co-

piilor de la “Centrul Social pentru
Copii Aripi de luminã”, respectiv
“Centrul Social multifuncþional
pentru copii Best Life”, ambele
entitãþi funcþionând sub Arhiepiscopia Craiovei.
Prima sãptãmânã a proiectului
(3-7 iulie) a fost consacratã temei
Istoria costumului - evoluþie ºi
specificitate. Alãturi de vizionarea
de film de la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, acþiune prin care s-a vizat antrenarea copiilor în direcþia unei dezbateri pe marginea mijloacelor de
redare ºi exprimare, a costumelor
ºi vestimentaþiei actorilor, pentru
sãptãmâna în curs s-au mai desfãºurat activitãþi de vizitare a colecþiei de costume populare, Muzeul Olteniei, respectiv informãri
despre vestimentaþia specificã
sfârºitului de secol XIX ºi începutului de secol XX, Muzeul de
Artã din Craiova.
“Proiectul de faþã s-a nãscut
din preocuparea noastrã pentru
educaþia continuã ºi gratuitã a

copiilor. Fun in Summer este, aºa
cum sugereazã ºi titlul, despre distracþie ºi voie bunã, dar ºi despre
învãþare ºi cunoaºtere. Demarãm,
alãturi de partenerii noºtri culturali, un nou proiect educativ pe
care îl dedicãm copiilor. În cazul
de faþã, ne vom adresa exclusiv
copiilor de la centrele sociale aflate
în administrarea Arhiepiscopiei

Craiovei. Tot pentru ei, pentru
copii talentaþi de la centrele Best
Life ºi Aripi de luminã, am organizat, încã din toamna anului trecut, o serie de lecturi publice pe
care l-a desfãºurat cu multã pasiune colega noastrã, doamna Carmen Ticã. Prin acest proiect neam gândit sã le propunem celor
mici cât mai multe teme interacti-

ve pe parcursul perioadei de varã
ºi, pentru cã am reuºit sã ne coordonãm cu succes cu colegii noºtri
de la Muzeul de Artã ºi Muzeul
Olteniei, vom desfãºura nu mai
puþin de opt teme pe subiecte precum: istoria, mediul, educaþia civicã, ºtiinþa ºi viaþa sãnãtoasã”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Proiectul Fun in Summer este
desfãºurat în baza unui parteneriat încheiat între Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
Centrul social pentru Copii “Aripi
de luminã”, Centrul social multifuncþional pentru copii “Best
Life”, Muzeul de Artã din Craiova
ºi Muzeul Olteniei din Craiova.
Scopul proiectului constã în organizarea de ateliere ºi activitãþi
instructive ºi educative. Perioada
de implementare a proiectului este
3 iulie - 31 august.
Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolã
ªimnic-Craiova, omagiatã la 60 de ani de activitate

„60 de ani de cercetare-dezvoltare 19572017” este genericul sub care, ieri, Staþiunea
de Cercetare – Dezvoltare Agricolã ªimnic-Craiova a aniversat, în cadrul unui simpozion omagial, bine organizat, o activitate neîntreruptã,
de peste o jumãtate de veac de avangardã a
agriculturii doljene. De for metodologic autentic. Generaþii de cercetãtori, întreaga conducere a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu ªiºeºti”, ministrul Agriculturii, parlamentari de Dolj ºi reprezentanþi ai
Consiliului Judeþean Dolj au fost prezenþi pen-

tru a saluta o echipã de profesioniºti devotaþi,
ale cãrei rezultate vizibile, chiar de invidiat, au
creat emoþie puternicã. Ce altceva puteau simþi
toþi invitaþii când, sub privirile lor, SCDA ªimnic-Craiova a etalat rodul trudei de zeci de ani
– exemplare veritabile de vaci, din rasa Holstein Frizã, trecute printr-un program complex
de selecþie ºi ameliorare. Nucleul de vaci de
lapte, existent la SCDA ªimnic-Craiova, adaptat condiþiilor pedoclimatice din zonã, atestã o
migãloasã munca de cercetare, uimind pe cei
prezenþi. Semn cã încã nu s-a distrus totul!
susþinãtor fervent al intereselor
SCDA ªimnic-Craiova, ba chiar
a relatat cu lux de amãnunte cât
de expusã a fost staþiunea de
cercetare, la un moment dat, în
faþa hulpavilor „atleþi” imobiliari.
Liniºtea încã nu s-a aºezat în
curtea a staþiunii, pentru cã avem
ºi în acest an situaþii de neînþelegeri, la APIA, cu primarii din
comunele învecinate.

SCDA ªimnic-Craiova:
mare furnizor de lapte!

Înfiinþatã la data de 1 ianuarie
1957, în cadrul Institutului de
Cercetãri pentru cultura porumbului de la Fundulea, prin trecerea Gospodãriei didactice a Institutului Agronomic Craiova la
acest institut, Staþiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolã
ªimnic-Craiova a sãrbãtorit, ieri,
60 de ani de activitate. Sã mai
amintim cã, în 1962, activitatea
staþiunii s-a extins, funcþionând
ca unitate de cercetare zonalã
pentru solurile brune ºi brunroºcate din Oltenie. Timpul a
lucrat, ulterior, în favoarea
SCDA ªimnic-Craiova, fãcând
ca, în prezent, sã se desfãºoare
aici o activitate de cercetaredezvoltare-inovare în cadrul a
trei laboratoare: Laboratorul de
ameliorarea plantelor ºi biotehnologii vegetale, protecþia plantelor ºi producerea de sãmânþã,
Laboratorul de agrofitohnie,
amelioraþii amenajãri teritoriu ºi
Laboratorul de ameliorare taurine de lapte, controlul calitãþii

furajelor, laptelui ºi produselor
lactate, biotehnologii animale.

SCDA ªimnic-Craiova rãmâne cel mai mare furnizor de lapte, 7.000 de hectolitri anul, pentru piaþa Craiovei ºi nu numai.
ªi, asta, de mai mulþi ani. Deºi,
„amãnuntul” este trecut mereu
cu vederea. Tentative de des-

tare Agricolã ªimnic-Craiova a
manifestat-o cu toatã convingerea Petre Daea, ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. Total diferit de cum îl prezintã unele
publicaþii sau posturi TV, ministrul Petre Daea a oferit un exerciþiu de competenþã profesionalã pe care la mulþi alþii încã îl mai
cãutãm cu lupa. Punctând, cu o
argumentaþie fãrã echivoc, provocãrile agriculturii prezente ºi

SCDA ªimnic-Craiova:
blazon ºi continuitate

Cu o recunoaºtere bine-meritatã din partea instituþiei sub tutela cãreia îºi desfãºoarã activitate, respectiv Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu ªiºeºti”, a
cãrei conducere a fost ieri prezentã la SCDA ªimnic-Craiova,
prof. univ. dr. Constantin Gãvan a receptat, încã o datã, dacã
mai era nevoie, sentimentul de
satisfacþie ºi încredere pe care
domnia sa împreunã cu colectivul staþiunii îl genereazã ori de
câte ori exemplarele de bovine
cu o geneticã uimitoare sunt remarcate de colegii din alte instituþii de profil.
Fostul ministrul al Agriculturii, Valeriu Tabãrã, acum vicepreºedinte al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe
Ionescu ªiºeºti”, s-a declarat un

þinute de staþiune pentru a vedea, din mijlocul lanului, cum va
fi recolta din acest an.
„Vã felicit, sunteþi o staþiune
agricolã cu suprafaþa de terenuri
deja intabulatã ºi recunoscutã.
Nu trebuie sã uitãm cã unitãþile
de cercetare au fost cãutate de
persoane interesate de retrocedãri ºi aþi trecut prin momente
foarte dificile. Acum trebuie sã
lucrãm la a ne defini obiectivele
în baza Legii nr. 45/2009 ºi sã
dãm contur activitãþii de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol”, a precizat Petre Daea,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

O festivitate prea timidã
pentru o anvergurã dobânditã

tructurare au fost numeroase ºi
cotidianul nostru „s-a evidenþiat” în aceastã bãtãlie, iraþionalã, pe alocuri. Nu despre noi este
vorba, ci despre ceea ce înseamnã SCDA ªimnic-Craiova
în peisajul agriculturii doljene ºi
al cercetãrii ºtiinþifice. ªi sã-l
citãm, acum, pe Valeriu Tabãrã,
fost ministru de resort, vicepreºedinte al Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice „Gheorghe
Ionescu ªiºeºti”: „Urmând argumentele invocate, nu rareori,
de cei care au cumpãrat drepturi de succesiune, am putea
presupune cã ºi Primãria Craiova poate fi trecutã în domeniul
privat ºi revendicatã, de atleþii
imobiliari”.

Ministrul Petre Daea,
un discurs de profesionist

Onoarea cuvenitã celor ºase
decenii de activitate în cadrul
Staþiunii de Cercetare – Dezvol-

viitoare, declinându-se drept un
om al cuvântului respectat, odatã ce a fost dat, ministrul Daea
nu s-a limitat doar la a-ºi arãta
disponibilitatea de a sprijini cercetarea de la SCDA ªimnic-Craiova, ci a mers pe terenurile de-

SCDA ªimnic-Craiova nu exceleazã prin festivitãþi de rutinã.
Chiar ºi momentul festiv de ieri,
impus de împlinirea unui numãr
rotund de ani de la înfiinþare, nu
s-a dorit a avea anvergurã. În toiul lucrãrilor agricole de sezon
– recoltarea grâului ºi orzului de
sãmânþã –, directorul, prof.
univ. dr. Constantin Gãvan, era
tentat sã vorbeascã de producþiile obþinute, de-a dreptul competitive, ºi deloc despre lucrãrile sale publicate în reviste de
specialitate, de-a lungul timpului. ªi ar fi avut ce spune. Vom
reveni cu detalii în numãrul nostru viitor.
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„Biblioteca
„Biblioteca din
din vacanþã”
vacanþã” –– Ediþia
Ediþia aa IX-a
IX-a
De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pentru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacanþã”. 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.
În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” se vor desfãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele IIV, în cadrul Secþiei pentru Copii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba englezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Elevilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.
Programul „Biblioteca din Vacanþã” 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. Alãturi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a deprinde abilitãþi noi. Dansul, limba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre programelepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excepþie, 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 întrerupere, dezvoltãm proiectul “Biblioteca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de Co-

pii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca de
fiecare datã la sfârºitul lunii iunie, în aceste zile pregãtim ultimele detalii ale programului. Întrun cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spaniolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasionaþi de dans sã se înscrie la cursurile ºi atelierele noastre. Vom relua 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 convinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toate 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 petrece un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tuturor colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectului „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele IVIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ateliere: englezã, spaniolã, dans, jurnalism, hand made, origami, public speaking ºi teatru.
ALEXANDRU IONICESCU
Purtãtor de cuvânt,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Douã reprezentaþii cu „Carmina Burana”, la TTeatrul
eatrul de VVarã
arã din parc
În cadrul programului estival „ART in the PARK” organizat cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local Municipal Craiova, Opera Românã Craiova a
programat douã reprezentaþii ale spectacolului „Carmina Burana”, de Carl
Orff, la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu” – astãzi ºi mâine, 8 ºi
9 iulie, de la ora 21.00. Spectacolul muzical-coregrafic a mai fost prezentat în
aer liber ºi în 2014, în „Piaþa Mihai Viteazul”. Punerea în scenã realizatã de
Francisc Valkay (Timiºoara), cu o scenografie de Rãsvan Drãgãnescu, s-a
bucurat de succes ºi în salã, jucându-se de multe ori cu casa închisã.
În acest weekend, iubitorii muzicii din Bãnie au ocazia sã urmãreascã douã
reprezentaþii sub conducerea muzicalã a maestrului Alexandru Iosub, intrarea
publicului fiind liberã, în limita locurilor disponibile. Vor urca pe scenã soliºtii
Cristina Maria Oltean (Cluj-Napoca), Cezar Ouatu (Bucureºti) ºi ªtefan Ignat
(Bucureºti). Alãturi de aceºtia se vor afla Orchestra, Corul ºi Baletul Operei
Române Craiova, Clasa de Balet „Attitude” a Operei Române Craiova, în parteneriat cu Asociaþia „I.S. Drãgulescu” (profesor coordonator: Olguþa Ilie),
Corul de copii al Liceului de Artã „Marin Sorescu” (dirijor: Florian George
Zamfir) ºi Clubul Sportiv „Star Dance” Craiova (antrenor: Galina Uncu). Coregrafia este semnatã de Laurenþiu Nicu, Pavel Uncu ºi Nicolae Popa, iar coregrafia Clasei de Balet „Attitude” îi aparþine Evei ªtefãnescu.
MAGDA BRATU
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5 manageri în 5 ani la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”! O provocare pentru Remus Vlãsceanu...
Remus-Bogdan
Vlãsceanu s-a nãscut
la 2 iunie 1976, la
Râmnicu Vâlcea. A
studiat Arta Actorului la
U.N.A.T.C. „I.L.
Caragiale” Bucureºti
(1999-2001) ºi la
Departamentul de Artã
Teatralã din cadrul
Universitãþii din
Craiova (2001-2003),
urmate, tot la Craiova,
de Studii Postuniversitare ºi un Master, apoi
de studii doctorale la
Bucureºti, în Estetica,
Teoria, Pedagogia ºi
Istoria Teatrului. În
perioada 2003-2012 a
fost actor la Teatrul
„Anton Pann” din Rm.
Vâlcea, iar din 2010
este asistent universitar
la Departamentul de
Arte craiovean.

MAGDA BRATU
Din 19 iunie a.c., Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova are un nou manager: Remus-Bogdan Vlãsceanu. Al 5-lea în ultimii 5 ani,
dupã ce din respectiva funcþie au plecat, rând pe
rând, Alexandru Stuparu, Ana-Maria Constantinescu, Cosmin Ionuþ Dragoste ºi Luiza Mitu.
Profesor, din anul 2010, la Universitatea din
Craiova – Departamentul de Arte, unde conduce Catedra de Actorie-Film, Remus-Bogdan
Vlãsceanu (40 de ani) nu se aflã la prima tentativã de a ocupa un post de manager: în primãvara lui 2012 l-a pierdut „la mustaþã” pe
cel de la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu toate contestaþiile fãcute. ªi acum,
ca ºi atunci, a bãtut tot la uºa municipalitãþii
– în subordinea cãreia cele douã instituþii se
aflã –, de aceastã datã sorþii fiindu-i favorabili lui ºi nu contracandidatului Mihai Firicã.
De ce vrea sã fie manager? „Este o provocare
pentru mine. (...) Sunt pregãtit datoritã expe-

„Eusuntpregãtitpentrunivelul
cultural care existã astãzi în Europa”
Instituþie publicã ce funcþioneazã sub autoritatea Consiliului Local
ºi fiinþeazã în fosta casã a poetului
Traian Demetrescu, Casa de Culturã s-a aflat, în ultima vreme, în
centrul atenþiei ºi datoritã frecventelor schimbãri la nivelul conducerii. Fapt cu atât mai curios cu cât
este vorba despre o instituþie micã,
în prezent având doar… ºase angajaþi. Dupã 13 ani în care a fost
condusã de Alexandru Stuparu, a
avut-o manager, pentru o vreme,
din martie 2013, pe Ana-Maria Constantinescu. I-a urmat Cosmin Ionuþ Dragoste, lector la Facultatea
de Litere din Craiova, care ºi-a început, oficial, mandatul cu data de
1 februarie 2014 ºi l-a încheiat, prin
demisie, la 1 martie 2016. Interimatul a fost asigurat apoi de Luiza
Mitu, care, la rându-i, ºi-a înaintat
demisia la începutul lunii decembrie
2016. Pentru o perioadã, funcþia a
fost ocupatã, tot interimar, de Monica Vlad, referent în cadrul instituþiei. Postul de manager al Casei
de Culturã „Traian Demetrescu” a
fost scos din nou la concurs de
municipalitate, disputându-ºi-l Remus-Bogdan Vlãsceanu ºi Mihai
Firicã. Notat cu 8,76, cel dintâi a
fost declarat câºtigãtor, contracan-

rienþei pe care o am”, a afirmat Vlãsceanu,
ieri, într-o conferinþã de presã în care ºi-a prezentat obiectivele manageriale.
„Mi-aº dori foarte mult sã ieºim din uniforma
aceasta culturalã cu care ne-am obiºnuit la Casa
de Culturã”, a mai spus noul manager, referindu-se, dupã cum a explicat, la „o plafonare a acþiunilor culturale” de-aici. Remus Vlãsceanu susþine cã marile confruntãri pe care le are acum
sunt cu deficitul de personal ºi cu lipsa de vizibilitate a activitãþii din cadrul instituþiei. „Eu, personal, de 12-15 zile de când sunt aici, nu am stat
o clipã! Eu nu mai am timp de viaþã personalã!
Încontinuu sunt lucruri de rezolvat. ªi din exterior pare cã nu se întâmplã nimic!”, s-a plâns
managerul. Nu doar munca asiduã va asigura,
pare-se, reuºita demersurilor sale în mandatul
de 5 ani pe care îl are. „Îmi doresc sfinþirea Casei de Culturã anual, pentru a spori bunul mers
al activitãþii ºi curãþirea spiritualã a acestui aºezãmânt cultural”, a mai spus Vlãsceanu în conferinþa de presã de ieri.

didatul sãu obþinând 7,01.
„Este o provocare pentru mine.
N-am venit aici întâmplãtor. Am
stat sã mã gândesc dacã eu sunt
pregãtit sã vin aici sã iau decizii,
sã implementez o viziune personalã
pentru aceastã comunitate. ªi am
ajuns la concluzia cã da, trebuie
sã îmi asum aceastã responsabilitate, pentru cã sunt pregãtit datoritã experienþei pe care o am. Am
avut activitate ºi în sectorul privat, tot în domeniul cultural. Fiind
profesor, împreunã cu studenþii am
organizat festivaluri, am obþinut
fonduri... Eu sunt pregãtit pentru
nivelul cultural care existã astãzi
în Europa”, a afirmat, ieri, în cadrul conferinþei de presã, Remus
Vlãsceanu, întrebat fiind de ce ºia dorit funcþia.

Obiectivele manageriale
se vor înnoitoare pentru instituþie

Ca orice nou manager, acesta
ºi-a expus obiectivele manageriale
ca fiind înnoitoare ºi de-a dreptul
transformatoare pentru instituþia la
a cãrei conducere a ajuns. „Dorinþa mea ºi a echipei, pe care îmi
doresc sã o formez în spiritul ºi în
strategia pe care eu am propus-o
autoritãþii locale, vizeazã crearea
unui spaþiu de promovare ºi formare cultural-artisticã pentru întreaga societate doljeanã – ºi aici

vorbim despre copii, tineri, maturi.
Dupã cum ºtiþi, formatul nostru de
organizare non-formalã vine în întâmpinarea beneficiarilor de toate
categoriile. Sesizãrile pe care le-am
primit pânã acum aratã faptul cã
strategia nu s-a axat foarte bine pe
categorii de vârstã, de beneficiari,
ºi nici nu s-a fãcut o analizã a barometrului cultural zonal, astfel
încât sã identificãm concret care
sunt nevoile populaþiei din municipiul Craiova ºi, de ce nu, din judeþul Dolj”, a afirmat acesta.

Îºi propune atragerea copiilor ºi
adolescenþilor spre actorie-film

Vlãsceanu îºi propune, dupã
cum a declarat, sã promoveze „artele aplicative, de scenografie, design, graficã, montaje artistice,
modeling-ul, artizanatul, artele vizuale”. „Se vizeazã, prin complexitatea ºi diversitatea tipurilor de
evenimente, atragerea în special a
copiilor. Doresc sã le dezvolt latura creativã, prin înregistrarea de
poveºti din dramaturgia naþionalã
ºi internaþionalã, în colaborare cu
actori ai Teatrului Naþional Craiova, cu studenþi sau tineri absolvenþi
ai Departamentului de Arte, prin
exploatarea resurselor umane pe
care le avem în oraº, în primul
rând. Pe termen mediu, publicul
tânãr – adolescenþii – este cooptat

în programele Casei de Culturã
axate pe ateliere de creaþie ºi iniþiere în artele spectacolului”, a precizat noul manager. Acesta a anunþat organizarea unei mini-stagiuni
de teatru independent ºi teatru de
improvizaþie, timp de trei zile, la
sfârºit de septembrie – început de
octombrie, ºi a unor cursuri de
actorie-film, susþinute ºi de profesori cu notorietate din þarã. În plan
este ºi un festival de film, cu genericul „La calcan”, producþiile
urmând sã fie proiectate pe calcanele caselor din Centrul Vechi al
Craiovei.

Noul manager s-a ºi pus
pe treabã, nemulþumit
de vizibilitatea activitãþii

Remus Vlãsceanu susþine cã principalele probleme pe care le are de
depãºit pentru început, din noua
posturã, sunt lipsa de vizibilitate a
activitãþii instituþiei ºi deficitul de
personal. „Mi-aº dori foarte mult sã
ieºim din uniforma aceasta culturalã
cu care ne-am obiºnuit la Casa de
Culturã”, a afirmat el, nefiind însã
nici prea convingãtor, nici prea coerent în explicaþii. «Ca o opinie personalã, dar ºi în urma unui studiu pe
care l-am fãcut în rândul beneficiarilor direcþi, publicul se plânge cã
activitatea de pânã acum a Casei de
Culturã a mers într-o singurã direcþie ºi anume o plafonare a acþiunilor
culturale. Adicã ºezãtori literare, mici
simpozioane, Galeria „Vollard” a oferit – în condiþii improprii, dupã pãrerea mea – un spaþiu pentru bunul
mers al unor artiºti. Am primit plângeri, ce sã mai... Sã vã spun sincer,
am primit plângeri, pentru cã spaþiile sunt improprii ºi activitãþile nu sunt
notabile. Adicã ei spun cã nu înþeleg
ce se întâmplã la Casa de Culturã.
Deºi oamenii de aici muncesc», a
afirmat Vlãsceanu.
În ce perioadã ºi pe ce eºantion
a fost fãcut respectivul „studiu” nu
ºtim, cert este cã, nemulþumit de
percepþia publicului, noul manager
s-a ºi pus pe treabã. Cu atâta îndârjire încât aproape… a obosit:
„Eu, personal, de 12-15 zile de
când sunt aici, nu am stat o clipã!
Eu nu mai am timp de viaþã perso-

nalã! Încontinuu sunt lucruri de
rezolvat. ªi din exterior pare cã nu
se întâmplã nimic…”. Remus
Vlãsceanu a mai afirmat cã, pe viitor, va fi deschis „la orice proiect,
dacã el este foarte bine structurat
ºi motivat”, dar ºi foarte atent la
pregãtirea celor care vor presta
servicii cultural-artistice pentru
publicul Casei de Culturã.

6 angajaþi, 3 posturi scoase
la concurs ºi 1 jurist pe lista
de aºteptare

O realã problemã rãmâne însã
deficitul de personal al instituþiei.
Doar ºase posturi figureazã, în prezent, în organigramã: manager, contabil-ºef, referent, economist, administrator ºi îngrijitor. Ocuparea
celor trei posturi de referent, scoase la concurs luna aceasta, va rezolva parþial aceastã problemã, susþine Vlãsceanu, „dacã ne gândim la
dorinþele pe care le avem ºi la strategia pe care vrem sã o implementãm”. „Simt nevoia unui personal
calificat în domeniul juridic. Am
aveam nevoie de un consultant,
pentru cã la noi colaborãrile ºi contractele pe drepturi de autor sunt
foarte variate ºi mereu avem nevoie de acordul unui jurist. Evident cã
ne sunt oferite serviciile acestea la
Primãrie, dar nu putem zilnic sã
mergem acolo sã cerem consultanþã”, a mai spus acesta.
Cu un buget mulþumitor în 2017
– 1,06 milioane lei, plus o suplimentare recent solicitatã, de 70 mii lei,
având în vedere cheltuielile din august a.c. pentru Simpozionul Internaþional de Sculpturã „Drumuri
Brâncuºiene” –, cu susþinerea municipalitãþii, care îl crediteazã pentru a promova, prin proiectele iniþiate, „imaginea oraºului la nivel
naþional ºi internaþional”, ca ºi cu
sporirea bunului mers al activitãþii
prin sfinþirea anualã a Casei de Culturã, dupã cum însuºi s-a exprimat,
Remus-Bogdan Vlãsceanu pare sã
ia un start bunicel la conducerea
acestei instituþii. Dacã va rãmâne în
funcþie întreg mandatul rãmâne de
vãzut ºi, totodatã, greu de crezut,
având în vedere precedentul celor
5 ani cu 5 manageri…
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Directorii ºi adjuncþii lor de la unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar au intrat în procesul evaluãrii
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a fãcut publicã
Procedura Operaþionalã, privind evaluarea activitãþii
manageriale a directorilor unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat din Dolj. Practic, este un program amplu, care se întinde pe mai multe luni, pânã în
octombrie, trecut inclusiv prin faza de autoevaluare.
Procedura de evaluare anualã
a activitãþii manageriale a directorilor ºi directorilor adjuncþi din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar reglementeazã modalitatea de
evaluare a activitãþii de conducere desfãºurate de persoanele care
ocupã funcþiile de director ºi director adjunct în structurile statului: unitãþi de învãþãmânt preuniversitar; Centre Judeþene de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã; unitãþi de învãþãmânt special;
Centre ªcolare pentru Educaþie

Incluzivã; Palate ºi Cluburi ale Copiilor; Cluburi Sportive ªcolare.
De asemenea, din planul operaþional fac parte ºi unitãþile particulare. Este un proces complex, care
trece prin mai multe etape: autoevaluare, evaluarea de etapã (prin
inspectorul de sector), stabilirea
punctajului ºi acordarea calificativului – realizatã de Comisia de evaluare, pe baza tuturor datelor strânse anterior. Comisia de evaluare,
organizatã pe subcomisii, este constituitã la nivelul fiecãrui Inspec-

torat ªcolar Judeþean, prin decizie
a inspectorului ºcolar general, cel
care stabileºte ºi numãrul ºi componenþa subcomisiilor.
Acestea fiind spuse, începând
cu 4 iulie, pânã pe 25 august va
avea loc autoevaluarea. În intervalul 28-30 august la ISJ Dolj vor
fi depuse documentele necesare
evaluãrii, iar între 1-8 septembrie
va avea loc evaluarea de etapã. În
intervalul 11-21 septembrie va fi
evaluarea Comisiei Judeþene, iar pe
22 septembrie va fi realizat raportul justificativ al comisiei, trei zile
mai târziu acesta urmând sã fie
înaintat spre aprobare. În 28-30
septembrie vor fi înaintate listele
cu punctajul ºi calificativele obþinute, iar între 2-6 octombrie pot
fi depuse contestaþii, termenul de
soluþionare a acestora fiind 9-11

octombrie. Pe 12 octombrie va
fi validarea în Consiliul de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a rezultatelor

dupã contestaþii, comunicarea
urmând a fi fãcutã în urmãtoarele trei zile lucrãtoare de la data
emiterii hotãrârii.

S-a terminat o sesiune, începe alta, la Bacalaureat
S-au afiºat primele rezultate
ale Bacalaureatului – sesiunea de
varã ºi, aºa cum am prezentat,
procentul de promovabilitate este
aproape de 70%. Peste câteva
zile, pe 10 iulie, se vor afiºa rezultatele la contestaþii, iar, puþin
mai târziu, se va derula etapa de
toamnã a „Maturitãþii”, dupã un
program bine stabilit.
Astfel, în perioada 11 – 14 iulie va avea loc înscrierea candidaþilor la cea de-a doua sesiune
anualã a „Bacului”, pe 27 iulie

S-a încheiat un ciclu, începe altul la
Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova
În „Aula Magna” a Facultãþii
de Drept din cadrul Universitãþii
din Craiova a avut loc festivita-

tea de absolvire pentru promoþia
2017. Acþiunea a fost organizatã
pentru cei 230 de absolvenþi la

cursurile de zi, pentru 51 la fãrã
frecvenþã ºi 59 la Administraþie
publicã. Conducerea Facultãþii ºi
întreg corpul profesoral au trãit alãturi
de noua promoþie de
absolvenþi emoþiile
înmânãrii adeverinþelor de studii, dovada cã prima etapã sa încheiat.
„În fiecare an, în
aceastã perioadã,
noi trãim aceleaºi
emoþii: pe de o parte
bucuria unei generaþii la absolvire, iar
pe cealaltã, emoþia
de început pentru
absolvenþii de liceu,
care sunt hotãrâþi sã
se înscrie la facultatea noastrã. De luni,
10 iulie, vom începe înscrierile pentru
anul universitar urmãtor”, a precizat
lect. univ. dr. Robert Bischin, coordonatorul anului IV
la Facultatea de
Drept a Universitãþii
din Craiova.

fiind înregistrarea celor care au
absolvit examenul de corigenþã.
Prima probã a Bacalaureatului de
toamnã va avea loc pe 21 august (Limba ºi literatura românã), urmatã pe 23 ºi 24 de probele obligatorii, respectiv la alegere, toate examenele fiind scrise. Pentru prima datã, evaluarea
competenþelor va avea loc dupã
examinarea scrisã; în 25 – 28
august (de comunicare oralã în
limba oralã); 29 – 30 august
(competenþe digitale); 30 – 31

august (abilitãþi într-o limbã de
circulaþie internaþionalã); 1 septembrie – afiºarea rezultatelor,
cu depunerea contestaþiilor în
aceeaºi zi, în termenul orara
16:00 – 20:00, iar pe 6 septembrie având loc, dupã finalizarea
reclamaþiilor, prezentarea rezultatelor finale. Dacã vorbim de
sesiunea de varã, avem înregistrate 1.459 de contestaþii depuse, cele mai multe – 593 – la Limba ºi literatura românã, Matematica având 303.

A început distribuirea
manualelor ºcolare
pentru anul ºcolar viitor

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a planificat distribuirea manualelor ºcolare pentru
anul ºcolar 2017-2018, în aºa
fel încât toate unitãþile de învãþãmânt sã poatã punã la dispoziþie cãrþile destinate copiilor. Deja, de pe 3 iulie a înce-

put distribuirea, pânã pe 7 iulie
fiind planificate zilnic câte zece
unitãþi ºcolare pentru ridicarea
manualelor. Începând cu 10 iulie, pânã pe 14 iulie, în fiecare
zi 13 instituþii de învãþãmânt
preuniversitar trebuie sã treacã prin aceastã procedurã.
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Grup de patru state arabe
anunþã noi sancþiuni
economice ºi politice
la adresa Qatarului
Bahrain, Egipt, Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite au
transmis cã refuzul Dohei de a
se supune listei de solicitãri pentru a rezolva criza diplomaticã
din Golful Persic este o dovadã
a legãturilor lor cu grupãri teroriste ºi vor impune noi mãsuri împotriva acesteia. Poziþia
Qatarului “reflectã intenþia sa
de a continua politica ce are scopul de a destabiliza securitatea
din regiune”. “Toate mãsurile
politice, economice, legale vor
fi luate în mãsura ºi la timpul
potrivit pentru a conferi securitatea ºi stabilitatea celor patru
state arabe”, conform comunicatului coaliþiei celor patru state arabe. 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 destabilizarea regiunii prin sprijinirea unor reþele
teroriste precum Stat Islamic ºi
Al-Qaida. Decizia a fost însoþitã de o blocadã economicã, închiderea frontierelor terestre 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.

Þãri din Balcanii de Vest
vor crea, cu sprijinul BERD,
o zonã economicã regionalã
Þãri din Balcanii de Vest vor
crea, cu sprijinul Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD), o zonã economicã regionalã, eliminând bariere comerciale ºi armonizând
reglementãrile în scopul atragerii investiþiilor. Albania, BosniaHerþegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia ºi Kosovo, care
sperã sã adere la Uniunea Europeanã, vor lansa proiectul la o
întrevedere cu oficiali ai Uniunii Europene ºi reprezentanþi ai
instituþiilor financiare programatã sãptãmâna viitoare în oraºul
italian Trieste, a anunþat joi Pierre Heilbronn, vicepreºedintele
BERD. Obiectivul este crearea
unei pieþe unice pentru 20 de
milioane de locuitori, cu susþinerea Bãncii Europene pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, care
a investit pânã acum zece miliarde de euro în regiunea Balcanilor de Vest. Pierre Heilbronn a
explicat cã eliminarea unor bariere comerciale va fi primul pas
pentru a reda entuziasmul statelor balcanice, afectat de problemele privind aderarea la Uniunea Europeanã ºi de influenþele
Rusiei. Întrebat ce va fi necesar
pentru funcþionarea sistemului,
vicepreºedintele BERD a rãspuns: “Sã existe cât mai puþine
ingerinþe politice, sã existe pragmatism, coordonare din partea
guvernelor; este importantã ºi
prezenþa UE”.
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Întâlnire de gradul zero, la Hamburg. Vladimir Putin
ºi Donald Trump, ºi-au strâns mâna pentru prima datã
Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, ºi omologul sãu american,
Donald Trump, au dat mâna în
momentul în care s-au întâlnit prima datã faþã în faþã, la summitul
G20 de la Hamburg. A urmat, apoi,
o întrevedere bilateralã, în cursul
dupã-amiezii de ieri, a transmis
Kremlinul. “ªi-au strâns mâna ºi au
declarat cã vor þine întâlniri, separat”, a declarat purtãtorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitry Peskov
într-o conferinþã de presã cu reporterii. Întrebat dacã preºedintele
rus este nerãbdãtor sã discute cu
omologul sãu american ºi dacã va
avea multe întrebãri sã îi punã,
Putin a declarat cã da. Oficialul rus
a precizat cã Vladimir Putin a fost informat în
legãturã cu declaraþia de joi a lui Donald Trump
despre “comportamentul destabilizator” al Rusiei, iar liderul de la Moscova va lua în calcul
aceastã afirmaþie ºi altele în acest sens fãcute
de oficiali americani. Donald Trump a stat de
vorbã cu cancelarul german Angela Merkel ºi
premierul britanic Theresa May înainte de a lua
loc alãturi de ceilalþi ºefi de stat ºi de guvern ºi
a discuta despre lupta împotriva terorismului.
Merkel ºi Trump au stat unul lângã celãlalt ºi
ºi-au spus glume, la începutul summitului.

Trump a discutat ºi cu May, aºezatã în stânga
sa. Preºedintele rus Vladimir Putin s-a aºezat la
câteva locuri depãrtare. Putin a participat ieri la
douã ºedinþe oficiale ale G20 ºi la o întâlnire
informalã pentru a discuta despre chestiuni politice, precum terorismul mondial ºi situaþia din
Orientul Mijlociu. De asemenea, acesta a purtat discuþii cu liderii grupului BRICS, care cuprinde Brazilia, Rusia, India, China ºi Africa
de Sud. În cadrul summitului care continuã ºi
astãzi, liderul rus are programte ºi o serie de
întâlniri bilaterale cu alþi lideri strãini, inclusiv

cu preºedintele american Donald
Trump. Putin se va întâlni, totodatã, cu preºedintele sud-coreean,
Moon Jae-in, ºi cu prim-ministrul
japonez Shinzo Abe. Donald Tusk,
preºedintele Consiliului European,
a salutat declaraþiile fãcute de preºedintele Statelor Unite, Donald
Trump, în sprijinul relaþiilor transatlantice, însã s-a declarat precaut
în legãturã cu acest lucru. Joi, în
cursul vizitei sale la Varºovia, preºedintele Donald Trump ºi-a afirmat angajamentul ferm faþã de
NATO ºi a criticat Rusia. “Ieri
(joi), la Varºovia am auzit afirmaþii
diplomatice surprinzãtoare din
partea preºedintelui american despre comunitatea transatlanticã, despre cooperarea între Statele Unite ºi Europa, despre
civilizaþia ºi tradiþia noastrã politicã comunã,
ºi despre disponibilitatea de a proteja ºi apãra
întreaga comunitate occidentalã”, a declarat
oficialul european, care anterior a fost premier al Poloniei. “Aºteptam de mult timp sã
aud aceste cuvinte din partea preºedintelui
Trump, însã întrebarea realã este dacã a fost
un incident unic ori o nouã politicã”, a adãugat Tusk, aflat la Hamburg, unde participã la
summitul G20.

Theresa May: Marea Britanie va continua sã dea
dovadã de “curaj” pe scena globalã ºi dupã Brexit
Premierul britanic Theresa May
a respins afirmaþiile potrivit cãrora influenþa în plan global a Marii
Britanii se va diminua în urma ie-

ºirii din Uniunea Europeanã, insistând cã Londra va continua sã dea
dovadã de “curaj” pe scena mondialã, Aflatã la Hamburg, unde

participã la summitul grupului celor mai mari 20 de economii din
lume (G20), Theresa May a declarat cã Marea Britanie va rãmâne un jucãtor internaþional cheie în
domenii precum comerþul liber ºi
combaterea terorismului. “Ceea ce
observ în discuþiile cu lideri de pe
tot globul este angajarea în dialog
ºi conlucrare cu Marea Britanie prieteni noi ºi aliaþi vechi - pe mãsurã ce ne pregãtim sã pãrãsim
UE”, a declarat May. Premierul
britanic a mai afirmat cã Guvernul pe care îl conduce va fi “curajos pentru cã Marea Britanie se
confruntã cu provocãri care trebuie gestionate”. În ceea ce priveºte Acordul climatic de la Paris, Theresa May ºi-a exprimat

speranþa cã preºedintele Statelor
Unite, Donald Trump, va þine cont
de “mesajul colectiv” al liderilor
G20 în legãturã cu aceastã chestiune. Decizia lui Donald Trump de
a retrage Statele Unite din Acordul
climatic de la Paris, care prevede
standarde stricte pentru limitarea
poluãrii, va fi probabil unul din
subiectele principale de disputã la
summitul G20. Practic, companiile americane vor avea o serie
de avantaje prin flexibilitatea oferitã de nerespectarea standardelor stricte în materie de poluare.
Retragerea din Acordul climatic se
înscrie în abordarea mai largã a lui
Donald Trump de a proteja economia americanã ºi a stimula crearea de locuri de muncã.

Rusia se opune propunerii de rezoluþie ONU pentru
condamnarea recentului test balistic nord-coreean
Rusia a contestat propunerea de
rezoluþie a Consiliului de Securitate
ONU privind condamnarea celui mai
recent test balistic efectuat de Coreea de Nord, obiectând cã textul redactat de oficialii SUA susþine cã Phenianul a lansat o rachetã intercontinentalã,afirmaþie cu care Moscova nu
este de acord. Rezoluþiile Consiliului
de Securitate trebuie aprobate de toþi
cei 15 membri ai organismului. Misiunea rusã la Naþiunile Unite a transmis cã a propus o serie de amendamente la textul proiectului de rezoluþie redactat de partea americanã.
Moscova a anunþat cã, în opinia autoritãþilor ruse, forþele nord-coreene
au lansat o rachetã cu razã medie de

acþiune, în timp ce Beijingul a evitat
sã menþioneze tipul de rachetã. Coreea de Nord a comunicat cã a lansat
o rachetã intercontinentalã, afirmaþie
consideratã drept cel probabil realã de
Statele Unite. “Motivul este cã pe baza
evaluãrii (Ministerului rus al Apãrãrii)
nu putem confirma cã rachetã poate
fi clasificatã drept intercontinentalã”,
se afirmã într-un e-mail trimis de misiunea Moscovei la ONU. Opoziþia
Rusiei în aceastã privinþã ar putea îngreuna eforturile Statelor Unite de a
introduce noi sancþiuni ONU la adresa Coreei de Nord. Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a declarat cã
în urmãtoarele zile va propune noi
mãsuri împotriva Phenianului.
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programe TV / utile

SÂMBÃTÃ - 8 iulie

DUMINICÃ - 9 iulie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 #Creativ (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv în România
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Sport (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:55 M.A.I. aproape de tine
(R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Visãtori de cursã lungã
2015, SUA, Dramã, Sport
12:30 Ce spun românii (R)
13:30 Jocuri de celebritate (R)
14:30 Indiana Jones si templul
blestemat
1984, SUA, Aventuri
17:00 Baschetii fermecati 2
2006, SUA, Familie, Sport
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Regatul Cerului
2005, SUA, Dramã, Rãzboi,
Romantic, Dragoste
23:30 Paul. Un extraterestru
fugit de-acasã
2011, SUA, Marea Britanie,
Aventuri, Comedie, SF
01:30 Regatul Cerului (R)
2005, SUA, Dramã, Rãzboi,
Romantic, Dragoste
03:45 Visãtori de cursã lungã
(R)
2015, SUA, Dramã, Sport
06:00 Lecþii de viaþã (R)

09:00 Barbie: Prinþesa perlelor
2014, SUA, Animaþie, Familie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 O mie ºi una de nopþi
2000, SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 O mie ºi una de nopþi (R)
2000, SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic
04:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
06:00 Observator

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Vorbeºte corect! (R)
16:15 Concertul de la Palatul
Schonbrunn al Filarmonicii de la
Viena
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Concert Maria Ciobanu
23:00 Garantat 100%
00:00 Poveste dupã poveste
(R)
01:00 Adevãruri despre trecut
(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
02:55 Recurs la moralã (R)
03:46 Pro patria (R)
04:11 Universul credinþei (R)
05:30 Tezaur folcloric (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Indiana Jones si templul
blestemat (R)
1984, SUA, Aventuri
12:30 Ce spun românii (R)
13:30 Apropo Tv
14:30 Poliþist sub acoperire
2005, SUA, Acþiune, Comedie
16:30 Al ºaselea jucãtor
1997, SUA, Comedie, Dramã,
Fantastic, Sport
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Transformers: Rãzbunarea celor învinºi
2009, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
23:30 Îngerii lui Charlie
2000, SUA, Germania, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Crimã, Thriller
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Transformers: Rãzbunarea celor învinºi (R)
2009, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

09:30 Amintiri din copilãrie
1964, România, Aventuri
11:00 Plasa de stele
13:00 Observator
13:30 Jocuri murdare
2008, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Sport, Dragoste
16:00 Observator
16:45 Fantastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 Mica sirenã
1989, SUA, Animaþie
22:00 Bun venit acasã, Roscoe
Jenkins!
2008, SUA, Comedie, Romantic, Dragoste
00:30 Jocuri murdare (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Sport, Dragoste
02:30 Amintiri din copilãrie (R)
1964, România, Aventuri
04:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
06:00 Observator

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie
09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,
Comedie
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:10 Visul lui Lippel
2009, Germania, Aventuri,
Dramã, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:10 Gala Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:10 O datã’n viaþã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Visul lui Lippel (R)
2009, Germania, Aventuri,
Dramã, Familie
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:00 Safari (R)

HBO
08:10 Trumbo
10:20 Trãieºte-þi viaþa
12:00 Podul spionilor
14:20 Francisc: Roagã-te pentru
mine
16:05 Codul lui Da Vinci
18:30 Frankenweenie
20:00 Bunica
21:20 Trumbo
23:25 Vânãtorii de fantome
01:25 Alergând ca apucaþii
03:25 Filme ºi vedete

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 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 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)

PRO CINEMA
07:00 Incredibilul Hulk (R)
09:00 La bloc (R)
11:15 Cocoon (R)
13:45 Nopþi albe în Seattle (R)
16:00 La bloc
18:15 Toba de rock
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Luptatorii dreptãþii
00:30 Mãsuri disperate (R)
02:30 Cine A.M
05:15 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Familia Simpson
16:30 Familia Simpson
19:00 Seinfeld
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 KICKBOXING “WelKOme
to Sibiu!”, Sebastian Ciobanu
vsTarik Khabez (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat, “MISTER
KO: Rãzbunarea!” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat, Live din
Puerto Rico (EXPLOZIV)

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea Deva
10:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
15:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:00 Jandarmul se însoarã (R)
1968, SUA, Aventuri, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Provocarea
2001, SUA, Dramã, Sport
00:30 Pãcalã (R)
1974, România, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 Experiment diabolic
2009, SUA, Dramã, Thriller
02:30 Se strigã darul (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,
Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:30 Dimitrie Cantemir
1973, România, Dramã, Istoric
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:10 Muschetarul roman
1975, România, Aventuri, Istoric
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Oglinda
1975, Rusia, Dramã
00:10 Duelul pianelor (R)
01:40 Teatru TV (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

HBO
07:35 Bunica
08:55 Frankenweenie
10:25 Vânãtorii de fantome
12:20 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe
15:15 Bruno ºi Boots: salt în piscinã
16:50 Familia Hollar
18:20 Tata în rãzboi cu... tata
20:00 Doctor Strange
21:55 Fixeur
23:35 Intervenþia
01:05 Pe cai ocolite
02:40 London
04:15 Sushi din East Side
06:00 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru
fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
07:15 Incredibilul Hulk (R)
09:15 La bloc (R)
11:30 Nopþi albe în Seattle (R)
13:45 Toba de rock (R)
16:00 La bloc
18:15 Printul Americii: Povestea
lui John F. Kennedy Jr
20:30 Garda de corp
22:30 Cine râde la urmã...
00:30 Garda de corp (R)
05:15 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal SuperCupa
României 2016, Astra – CFR Cluj
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
(SHOWTIME)
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Fotbal SuperCupa
României 2017, Viitorul - FC
Voluntari
23:15 ªtiri Sport.ro
23:30 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, Mister, Thriller
00:30 FIGHT NIGHT, România
vs UK (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi
design
09:20 Teleshopping
10:00 Toate pînzele sus! Întâlnire în Atlantic (R)
1987, România, Aventuri
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort
(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Totul pentru fotbal
1982, Germania, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Profetiile Celestine
2006, SUA, Aventuri, Dramã
00:30 Provocarea (R)
2001, SUA, Dramã, Sport
02:30 Profeþiile Celestine (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã
04:30 Cu lumea-n cap (R)
05:00 Totul pentru fotbal (R)
1982, Germania, Comedie
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Dorothy Mills
2008, Irlanda, Franta, Dramã,
Mister, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
04:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping
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publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
titularul Comuna Piscu Vechi, judeþul Dolj, tel.0251.323.002, intenþioneazã sã solicite de la AN „Apele Române”- ABA Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru „Elaborare Plan Urbanistic General Comuna Piscu Vechi”. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Persoanele
care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului dupã data de
14 (data estimatã la care se va transmite solicitarea de aviz).
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI
prin CIOCªAN SILVIU, titular al proiectului „Construire halã pentru fabrica de lumânãri, ministaþie de epurare, împrejmuire teren cu L+ 235,00
m, platformã betonatã în incintã”,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- fãrã acord de mediu, pentru proiectul „Construiire
halã pentru fabrica de lumânãri, ministaþie de epurare, împrejmuire
teren cu L+ 235,00 m, platformã betonatã în incintã” propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str.
Coºuna, nr. 17, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, Municipiul Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-J, între orele 9-16
ºi Vineri între orele 9-14 precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet
http// www.apmdj.anpm.ro Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 13.07.2017.

S.C. FEROPLAST SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire halã parter pentru debitare, fasonare ºi sigilare geamuri”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, str. Aeroportului,
nr. 195, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-V, între orele 9-14 ºi la
sediul titularului din Comuna Cârcea, str. Aeroportului, nr.199D. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax:
0251/ 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
SC AGRO DOL SRL, titular al
proiectului „Construire halã depozitare parter, birouri parter, amplasare cântar, cabinã cântar P+1, puþ
forat, fosã septicã, împrejmuire parþial teren ºi amplasare 4 stâlpi pentru iluminat în incintã”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- fãrã evaluarea impactului asupra mediului ºi fãrã evaluarea adecvatã- pentru proiectul menþionat propus a fi amplasat în comuna Valea Stanciului, sat Horezu,
Poenari, str.Plopilor, nr.35. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00, ºi vineri, între
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile.

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. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi metalice, garduri metalice pe
orice parte, pe linie metalicã, la preþuri minime. Relaþii la telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 4 camere decomandat parter,
bilateral - zona 1 Mai, Târg
Pelendava, 2 bãi, 2 balcoane, îmbunãtãþit parþial.
Telefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 camere Calea Bucureºti
(Lãpuº) 70.000 Euro negociabil. Telefon: 0726/
431.379.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate utilitãþile, teren 1023 mp. Telefon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept credit prima casã. Telefon: 0769/
360.741.
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu apartament minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Preajba. Telefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Calopãr (sat Dîlga) – Dolj, la
strada principalã 3 corpuri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, 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 racordare la
reþeaua publicã de alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon: 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 camere
2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.
Casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
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Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 9992 mp în apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Telefon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã.
Telefon: 0723/013.004.
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro.
Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030 mp, deschidere 30 m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan Comuna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

AUTO

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar - de nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, carte
identitate pentru piese Târgoviºte. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea proprietar din anul 1995. Telefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461, an
fabricaþie 1974 tip armatã C. I. Telefon: 0722/
555.880 dupã ora
15.00; 0736/728.876 ora
7.00-23.00.

Vând GOLF 4 an fabricaþie 2000, motor 1,9, AC,
diesel. Preþ 2300 Euro.
Telefon: 0740/ 794.240
sau 0761/ 355.107.

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. Telefon: 0741/ 072.812.
Vând cutie metalicã pentru armã de vânãtoare. Telefon: 0721/995.405.
Vând centralã termicã ºi
roþi Mercedes + caucuicuri. Telefon: 0762/
183.205.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.
Vând frigider ZIL puþin folosit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/464.563.
Vând TV Color Orion ieftin ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând 40 de familii de albine (stupi puternici). Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150 lei, polizor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
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Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut electricã 200 lei, epilator HOMEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cornier de 70cm lungi de
2,80m. 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, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuvele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon: 0351/
806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg.
cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând bicicletã pliabilã.
Telefon: 0723/055.342.

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghinã instalator, apometru
apã normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon: 0767/
153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore motor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sãpun de casã, bobinatoare electrica. Telefon: 0745/
589.825.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, centralã termicã Bosch, saltea
dublã, cãrucior handicap,
TV color 102 cm, sobã teracotã, 2 picioare schelã
metalicã. Telefon: 0761/
853.192.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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CS U Craiova joacã în prima etapã,
acasã, cu Poli Iaºi
CS U Craiova va întâlni Poli Iaºi, în prima etapã a Ligii I.
Universitatea va juca în primele douã runde pe teren propriu,
apoi o va înfrunta, la sfârºitul lunii iulie, pe FCSB, în deplasare.
Meciul cu Dinamo este programat la mijlocul lunii septembrie.
Ieri, la Liga Profesionistã de Fotbal, a avut loc tragerea la sorþi a
programului Ligii I, ediþia 20172018. Noul sezon va debuta cu
Supercupa dintre Viitorul ºi FC Voluntari, pe 9 iulie, iar primele meciuri din sezonul 2017-2018 al Ligii
1 sunt programate în weekend-ul
14-16 iulie. S-a stabilit ca partida
dintre CSU Craiova ºi CSM Poli Iaºi
sã se joace vinerea viitoare, de la
ora 21.00. Prima etapã mai programeazã meciurile: Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara (vineri, 14
iulie, ora 18.30 ); Viitorul - Gaz
Metan Mediaº (sâmbãtã, 15 iulie,
ora 18.30); Juventus Bucureºti –
Dinamo (sâmbãtã, 15 iulie, ora
21.00); Astra - Sepsi Sf. Gheorghe
(duminicã, 16 iulie, ora 18.30) ,
FCSB - FC Voluntari (duminicã, 16
iulie, ora 21.00); FC Botoºani - CFR
Cluj (luni, 17 iulie, ora 21.00).

Andrei Ivan: “Ne dorim sã
facem cât mai multe puncte”

Dupã tragerea la sorþi a programului Ligii I, Alex Bãluþã s-a declarat mulþumit cã primele douã
meciuri se vor disputa pe teren propriu. “Trebuie sã scoatem maximul
din aceste meciuri ºi sã obþinem ºase

puncte neapãrat. Va trebui sã învãþãm din greºelile de anul trecut ºi sã
începem cu dreptul acest start de
campionat. Dupã aceste douã etape vor veni meciuri grele, ne va aºtepta ºi Europa League, unde cred
cã vom întâlni o echipã puternicã.
Trebuie sã fim pregãtiþi pentru orice meci, sã muncim mult la antrenamente, pentru cã ne va aºtepta
un an dificil. Programul este unul
foarte bun, în avantajul nostru, dar
trebuie sã fim concentraþi încã de
la început. Vom lua meciurile rând
pe rând ºi le vom aborda foarte serios”. La rândul sãu, Andrei Ivan
sperã ca Universitatea sã obþinã o
victorie chiar în prima etapã, contra celor de la Poli Iaºi. “Ne dorim
sã facem cât mai multe puncte ºi
sã câºtigãm primul meci acasã cu
cei de la Iaºi. Suntem curioºi sã
vedem cu ce echipã vom pica în
UEFA Europa League ºi mai ales
dacã vom juca acasã sau în deplasare primul meci. Cu Steaua va fi
un meci foarte greu, dar ne dorim
sã facem o figurã frumoasã la Bucureºti. Noi muncim la fel de serios la antrenamente ºi aºteptãm cu
mult interes începerea noului campionat. Aºteptãm cât mai mulþi su-

porteri sã ne susþinã, fiindcã avem
nevoie de ei în fiecare partidã pe
care o vom disputa.”

Craiova l-a transferat pe
fundaºul central Hrvoje Spahija

CS U Craiova a anunþat, ieri, ºi
transferul fundaºului central Hrvoje
Spahija (29 de ani), care a semnat
un contract pe doi ani. Proaspãt
câºtigãtor al Cupei României, cu
FC Voluntari, croatul (1,90 m) s-a
format ca fotbalist la juniorii grupãrii Šibenik ºi a evoluat de-a lungul carierei profesioniste la echipe
precum HNK Šibenik (61 de meciuri, trei goluri ºi o pasã decisivã), Zagora Unesic (21 de meciuri), Elazigspor (patru meciuri),
Olimpija Ljubljana (nouã meciuri)
ºi FC Voluntari (44 de meciuri,
patru goluri ºi o pasã decisivã). În
cursul sezonului competiþional
2016-2017, Spahija a jucat în 30
de meciuri în toate competiþiile din
România, reuºind sã înscrie douã
goluri ºi sã ofere o pasã decisivã.
Programul complet al CS U
Craiova în noul campionat:
Etapa 1 – CS U Craiova – CSM
Politehnica Iaºi (14 iulie 2017)
Etapa 2 – CS U Craiova – Concordia Chiajna (22 iulie 2017)
Etapa 3 – FCSB – CS U Craiova
(29 iulie 2017)
Etapa 4 – CS U Craiova – Astra
Giurgiu (5 august 2017)
Etapa 5 – Juventus Bucureºti -

CS U Craiova (9 august 2017)
Etapa 6 - CS U Craiova – FC
Botoºani (12 august 2017)
Etapa 7 – FC Viitorul – CS U
Craiova (19 august 2017)
Etapa 8 – CS U Craiova – Gaz
Metan Mediaº (26 august 2017)
Etapa 9 – CFR Cluj - CS U
Craiova (9 septembrie 2017)
Etapa 10 - CS U Craiova –
Dinamo Bucureºti (16 septembrie
2017)
Etapa 11 – Sepsi OSK - CS U
Craiova (20 septembrie 2017)
Etapa 12 - CS U Craiova – FC
Voluntari (23 septembrie 2017)
Etapa 13 – ACS Poli Timiºoara CS U Craiova (30 septembrie 2017)
Etapa 14 – CSM Politehnica Iaºi CS U Craiova (14 octombrie 2017)
Etapa 15 – Concordia Chiajna CS U Craiova (21 octombrie 2017)

Etapa 16 - CS U Craiova –
FCSB (28 octombrie 2017)
Etapa 17 – Astra Giurgiu - CS
U Craiova (4 noiembrie 2017)
Etapa 18 - CS U Craiova – Juventus Bucureºti (18 noiembrie 2017)
Etapa 19 – FC Botoºani - CS U
Craiova (25 noiembrie 2017)
Etapa 20 - CS U Craiova – FC
Viitorul ( 2 decembrie 2017)
Etapa 21 – Gaz Metan Mediaº CS U Craiova (9 decembrie 2017)
Etapa 22 - CS U Craiova –
CFR Cluj (16 decembrie 2017)
Etapa 23 – Dinamo Bucureºti CS U Craiova (3 februarie 2018)
Etapa 24 - CS U Craiova –
Sepsi OSK (10 februarie 2018)
Etapa 25 – FC Voluntari - CS U
Craiova ( 17 februarie 2018)
Etapa 26 - CS U Craiova – ACS
Poli Timiºoara (24 februarie 2018)

Wimbledon: Mai multe jucãtoare
s-au plâns de starea terenurilor
Dupã accidentarea suferitã de
americanca Bethanie Mattek Sands,
numãrul 1 mondial în clasamentul
de dublu ºi fostã câºtigãtoare de
Grand Slam, inclusiv alãturi de Horia Tecãu, mai multe jucãtoare din
circuitul WTA s-au plâns de condiþiile de la Wimbledon.
Bethanie Mattek Sands a suferit o accidentare care îi poate
pune capãt carierei chiar în meciul disputat împotriva Soranei
Cârstea, din turul 2. La câteva ore
dupã cumplitul incident, jucãtoare precum Kristina Mladenovic,
Agnieszka Radwanska ori Alison
Riske au spus lucrurilor pe nume.
Acestea spun cã starea terenurilor de la Wimbledon este foarte
proastã. „Sincer, mã bucur atunci
când ies cu bine de pe teren. Sã
vã spun ce se întâmplã cu adevãrat
acolo. Sunt gãuri uriaºe, chiar am
discutat cu Alison Riske în timpul
meciului direct sã ieºim de pe teren.
Dupã douã gameuri jucate, am decis sã nu mai jucãm. Arbitrul mi-a
zis cã nu poate face nimic ºi cã trebuie sã jucãm în continuare. Am auzit multe nemulþumiri din partea tuturor jucãtoarelor”, a spus Kristina
Mladenovici la conferinþa de presã.

„Spaþiul din spatele liniei de fund este
plin de pãmânt, iar sub el este o suprafaþã alunecoasã. Parcã e gheaþã.
Toatã lumea alunecã în stânga ºi în
dreapta. Toate terenurile sunt la fel”,
a adãugat ºi Alison Riske. Poloneza
Radwanska a descris ºi ea condiþiile
ca fiind „oribile”.

Dupã aceste acuzaþii, organizatorii
au emis un comunicat prin care declarã cã terenul a fost inspectat înainte de startul meciurilor. „Pe 6 iulie,
supervizorul Pam Whycross ºi arbitrul Denise Parnell au mers pe teren ºi l-au inspectat. Pregatirea terenului a fost la fel de atentã precum
în anii precedenþi. Iarba este naturalã. E obiºnuit ca pe linia de fund sa
disparã dupa câteva zile. Facem toa-

te eforturile pentru ca suprafaþa de
joc sã fie la un nivel cât mai înalt”,
se aratã în comunicatul de presa dat
de organizatorii de la Wimbledon.

Accidentare horror în meciul
Soranei Cârstea

Meciul dintre Sorana Cîrstea ºi
Bethanie Mattek-Sands (locul
103 WTA), de joi seara, a fost
oprit în primul game al setului
decisiv, 4-6, 7-6(4), dupã ce jucãtoarea americanã s-a accidentat ºi n-a mai putut continua partida. Mattek-Sands a alunecat
în momentul unei urcãri la fileu
ºi a rãmas cãzutã la pãmânt þinându-se de genunchiul drept.
Prima care a ajuns la ea a fost
Sorana, care, alarmatã de þipetele de durere ale adversarei sale,
a început sã le facã semne organizatorilor sã cheme doctorul. Vizibil
speriatã, Sorana a izbucnit în plâns,
însã a stat alãturi de Bethanie pânã
la apariþia medicului. O ambulanþã
a ajuns în apropierea terenului 18,
unde se disputa partida. MattekSands a primit îngrijiri medicale pe
teren. Diagnosticul iniþial al medicilor ar fi rupturã de ligamente la nivelul genunchiului drept.

Supercupa României:
FRF a delegat douã femei arbitru
Supercupa României, dintre Viitorul ºi FC Voluntari, partida care
va pune faþã în faþã câºtigãtoarea
campionatului ºi a Cupei României,
va deschide sezonul intern pe data
de 9 iulie, pe stadionul “Municipal” Botoºani. La acest meci va
avea loc o premierã în fotbalul românesc. Meciul va fi arbitrat de
Sebastian Colþescu, iar la cele douã
tuºe vor fi douã femei, Mihaela

Þepusã ºi Petruþa Iugulescu, potrivit FRF. Al patrulea oficial va fi
George Gãman. Mihaela Þepuºã,
34 de ani, ºi Petruþa Iugulescu, 38
de ani, vor reprezenta România la
Campionatul European de fotbal
feminin, turneu gãzduit de Olanda
în perioada 16 iulie - 6 august. Cele
douã vor face parte din brigada
condusã de arbitrul din Suedia,
Pernilla Larsson.
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