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În Bechet,În Bechet,În Bechet,În Bechet,În Bechet,
în toiul verii!în toiul verii!în toiul verii!în toiul verii!în toiul verii!

Localitate micã de frontierã
a Doljului, port vechi la Dunã-
re, cu încãrcatã istorie, atestat
în harta rusã din 1835 ºi nomen-
clatorul administrativ din 1861,
când se numea „Schela Cioba-
nului”, punct de trecere în Bul-
garia, Bechetul rãmâne plãcut
ochiului, cu precãdere în sezo-
nul estival, avantajat fiind de
inundarea sa cu verdeaþã. Acom-
paniat de o curãþenie ce sare în
priviri, semn al mâinii de gos-
podar. Ademenitoare, spun oa-
menii locului, rãmâne plaja, cu
nisipul ei fin, în punctele bote-
zate „Gura Jieþului”, „Gârla Þi-
gãncii” ºi „La Acostare”, unde
fluviul îºi vede de drum, fãrã a
mai bate malurile.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-Ce bine ar fi fost, Popescule,

sã-l fi fãcut Dumnezeu pe Adam ºi

cu piese de rezervã.

Primãria Craiova, totPrimãria Craiova, totPrimãria Craiova, totPrimãria Craiova, totPrimãria Craiova, tot
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Dacã dezvoltatorii chinezi nu
vin cu banii pentru finalizarea
cartierului de locuinþe în terme-
nul stabilit, autoritãþile locale vor
proceda la rezilierea contractu-
lui de concesiune. Primarul Mi-
hail Genoiu a anunþat cã muni-
cipalitatea mai aºteaptã pânã la
data de 1 august, dupã care, dacã
nu vin cu dovada cã dispun de
fondurile necesare pentru fina-
lizarea lucrãrilor, va rupe înþe-
legerea cu firma Shandong Nin-
gjiang România ºi va demara cu
o nouã licitaþie pentru gãsirea
unui alt constructor.
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la repartizareala repartizareala repartizareala repartizareala repartizarea
computer izatãcomputer izatãcomputer izatãcomputer izatãcomputer izatã
în liceeîn liceeîn liceeîn liceeîn licee

educaþie / 7

Ministrul AgriculturiiMinistrul AgriculturiiMinistrul AgriculturiiMinistrul AgriculturiiMinistrul Agriculturii
pregãteºte alte ºasepregãteºte alte ºasepregãteºte alte ºasepregãteºte alte ºasepregãteºte alte ºase
produse pentruproduse pentruproduse pentruproduse pentruproduse pentru
subvenþionaresubvenþionaresubvenþionaresubvenþionaresubvenþionare

actualitate / 6

actualitate / 5 actualitate / 3

Barierele automate pentru
parcarea din Piaþa Centralã au
fost achiziþionate ºi vor fi mon-
tate în decurs de o lunã. Siste-
mul de bariere este automatizat,
pe bazã de cartele de acces, fi-
ind asemãnãtor celui instalat în
parcarea subteranã din centrul
municipiului. Administraþia
pieþelor apreciazã cã sistemul
va fi funcþional începând cu data
de 15 august. „Tariful aprobat
de Consiliul Local Municipal
Craiova pentru parcarea din
Piaþa Centralã este de 2 lei pe
orã, însã în prezent este dificil
de aplicat, fiind greu de conto-
rizat perioada de staþionare
pentru fiecare autoturism.
Unii clienþi ai pieþei ºi chiar
unii comercianþi profitã de
acest aspect, intrând diminea-
þa cu maºinile în parcare ºi ui-
tând sã mai plece, în timp ce
alþii nu pot beneficia de parca-
re, nemaifiind locuri pentru ei.
În ideea de a eficientiza parca-
rea ºi a da cât mai multor cetã-
þeni posibilitatea de a benefi-
cia de locuri de parcare, am de-
cis sã investim în acest sistem
automatizat de bariere”, a de-
clarat Alin Mãrãcine, director
general al SC Pieþe ºi Târguri.33333 AC
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Închisorile ar putea fi obligate
sã trimitã un raport social
cãtre ANOFM pentru deþinuþii
care vor fi eliberaþi

Penitenciarele ar putea fi obli-
gate sã realizeze un raport social
personalizat cãtre Agenþia Naþio-
nalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã pentru deþinuþii care mai
au de executat trei luni din pe-
deapsã, mãsura urmând sã efi-
cientizeze integrarea acestora pe
piaþa muncii, potrivit unui proiect
de lege.

“Centrele de detenþie au obli-
gaþia de a realiza un raport so-
cial personalizat cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea For-
þei de Muncã pentru persoanele
care mai au de executat 3 luni din
pedeapsa privativã de libertate”,
potrivit unei iniþiative legislative
pentru completarea Legii nr. 254/
2013 privind executarea pedepse-
lor ºi a mãsurilor privative de li-
bertate dispuse de organele judi-
ciare în cursul procesului penal,
depuse la Senat, de mai mulþi par-
lamentari PSD ºi PNL.

Aceastã modificare legislativã
“contribuie la eficientizarea inte-
grãrii pe piaþa muncii a persoane-
lor care au executat o pedeapsã
privativã de libertate”, potrivit ex-
punerii de motive semnatã de de-
putatul PSD Oana Florea.

“Unul dintre studiile realizate
în cadrul proiectului <<Opiniile
deþinuþilor cu privire la mediul pe-
nitenciar românesc, derulat pe o
perioadã de trei ani (2009-2011),
indicã o creºtere a persoanelor pri-
vate de libertate care afirmã cã eti-
chetarea ºi prejudecãþile oameni-
lor reprezintã o dificultate majorã
în integrarea socialã (35% în 2011
faþã de 30,5% în 2010 ºi 29% în
2009)”, se aratã în expunerea de
motive.

În opinia persoanelor private
de libertate lipsa unui loc de mun-
cã reprezintã “unul dintre cele mai
importante aspecte problematice
cu care se confruntã dupã libera-
re/eliberare”, se aratã în expune-
rea de motive a proiectului de lege.

Proiectul este iniþiat de fostul
ministru al Justiþiei Robert Cazan-
ciuc – senator PSD, deputaþii PSD
Oana Florea ºi Eugen Nicolicea,
liberalii Gabriel Andronache ºi
Vasile Varga ºi deputatul ALDE
Steluþa Cãtãniciu.

Senatul este prima Camera se-
sizatã.
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Prima vizitã în calitate de premier a
lui Mihai Tudose va fi la Bruxelles, sãp-
tãmâna aceasta. Primul-ministru are
programate întâlniri cu preºedinþii Co-
misiei Europene, Consiliului European
ºi Parlamentului European, transmite
corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a decla-
rat, sâmbãtã, la Alba Iulia, în cadrul
unei conferinþe de presã, cã Mihai
Tudose intenþioneazã sã facã, sãptã-
mâna viitoare, o primã vizitã în cali-
tate de premier, la Bruxelles, unde se
va întâlni cu oficialii europeni.

„Cooperarea internaþionalã, dome-
niul afacerilor europene, vor repre-
zenta într-adevãr axe prioritare pen-
tru executiv ºi o dovadã se va vedea
sãptãmâna viitoare, când într-adevãr
premierul României intenþioneazã ºi sper sã re-
alizeze, evident, sã facã o primã vizitã la Bru-
xelles pentru a se întâlni cu oficialii europeni.
Întâlniri la care am plãcerea sã particip în cali-
tatea mea de ministru delegat pentru Afaceri Eu-
ropene pentru a transmite acest mesaj ferm,
România ºi actualul Guvern îºi respectã toate
angajamentele asumate anterior ºi are de gând
sã aibã o colaborare foarte bunã cu partenerii
europeni ºi în acelaºi timp sã-ºi susþinã cauza,
atunci când este cazul, în raport cu partenerii
noºtri de acolo”, a spus Victor Negrescu.

Întrebat de jurnaliºti despre agenda vizitei pre-

România este þara membrã a Uni-
unii Europene care are, de departe,
cea mai mare mortalitate infantilã,
care cheltuieºte cel mai puþin pentru
sãnãtatea ºi educaþia populaþiei, dar
care a pãrãsit anul trecut, în premie-
rã, poziþia de al doilea cel mai sãrac
stat, aratã raportul “România în Uni-
unea Europeanã”, realizat de Insti-
tutul National de Statisticã (INS) ºi
citat de ews.ro.

Astfel, în 2016, România a de-
pãºit cu puþin Croaþia dupã produ-
sul intern brut (PIB) pe locuitor la
paritatea puterii de cumpãrare, in-
dicatorul-cheie dupã care se mãsoa-
rã nivelul real de dezvoltare al naþi-
unilor, ajungând la 59% din media

Documentaþia pentru licitarea secþiunilor 1
ºi 5 din Autostrada Sibiu-Piteºti a fost trimisã
cãtre Sistemul Electronic de Achiziþii Publice
(SEAP), anunþã Compania Naþionalã de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere. Termenele
prescrise aratã cã tronsoanele respective vor fi
finalizate în anul 2022.

Prima vizitã în calitate de premierPrima vizitã în calitate de premierPrima vizitã în calitate de premierPrima vizitã în calitate de premierPrima vizitã în calitate de premier. Mihai T. Mihai T. Mihai T. Mihai T. Mihai Tudoseudoseudoseudoseudose
se va afla, sãptãmâna aceasta, la Bruxellesse va afla, sãptãmâna aceasta, la Bruxellesse va afla, sãptãmâna aceasta, la Bruxellesse va afla, sãptãmâna aceasta, la Bruxellesse va afla, sãptãmâna aceasta, la Bruxelles

mierului, Victor Negrescu a spus cã aceasta este
deja stabilitã. „Agenda vizitei este stabilitã ºi pot
sã vã spun deja pentru cã aceastã informaþie este
publicã, într-adevãr, va avea o întrevedere cu
preºedintele Comisiei Europene, domnul Juncker,
este deja publicatã pe site-ul Comisiei Europene,
dar va avea întâlniri cu toþi oficialii importanþi la
nivelul instituþiilor europene, cu preºedintele Con-
siliului, domnul Tusk, cu preºedintele Parlamen-
tului European, domnul Tajani, ºi cu o parte din
comisari, evident, ne vom întâlni cu doamna
comisar Corina Creþu, cu domnul comisar Tim-
mermans. Este o vizitã de o zi ºi o vizitã care

cred cã va avea succesul scontat ºi
mai ales este un mesaj pe care vrem
sã-l transmitem, un plus de seriozita-
te în relaþia cu Bruxelles-ul, ºi pot sã
vã spun cã ne-am pregãtit foarte bine
pentru aceastã vizitã ºi sunt convins
cã premierul României va începe co-
laborarea cu Bruxelles-ul într-o ma-
nierã pozitivã pentru români ºi într-o
manierã pozitivã pentru prioritãþile
actualei guvernãri”, a rãspuns Victor
Negrescu.

De asemenea, întrebat la ce se re-
ferã când spune „un plus de seriozi-
tate”, ministrul delegat pentru Afaceri
Europene a rãspuns: ”Atunci când
mergem sã discutãm cu partenerii eu-
ropeni ne pregãtim foarte bine înain-
te pentru cã ceea ce am învãþat în cei
trei ani de mandat (de europarlamen-

tar – n.r.) este cã, de multe ori, aceste discuþii
sunt foarte tehnice ºi cred cã este important sã
ne creºtem capacitatea administrativã în raport
cu dialogul pe care îl purtãm cu Bruxelles-ul.
Realist vorbind, dacã nu reuºim acest lucru ne-
gocierile pe care le purtãm nu pot aduce efectele
pe care noi ni le dorim pentru România sau pe
care ni le dorim pentru a reuºi sã implementãm
programul de guvernare ºi de aceea am spus cã
este, într-adevãr, nevoie sã ne pregãtim mai bine
ºi eu sunt convins cã pentru aceastã vizitã am
depus toate eforturile necesare pentru a atinge
obiectivele pe care ni le fixãm”.

România, þara din UE cu cea mai mare mortalitate infantilã
UE. Datele INS arata cã, în 2016,
România a ajuns la un nivel al PIB/
locuitor la paritatea puterii de cum-
pãrare de 17.200 euro, faþã de
17.100 euro în cazul Croaþiei ºi
13.900 euro în cazul Bulgariei, þãri-
le pe care depãºeºte. Cu toate aces-
tea, România rãmâne pe ultimul loc
la unii indicatori-cheie care aratã ca-
litatea vieþii populaþiei.

Astfel, România era anul trecut
þara membrã a UE cu cea mai mare
mortalitate infantilã, de 7,6 decese la
1.000 nãscuþi-vii, de peste douã ori
mai mare fata de media UE, de 3,6 /
1.000 nãscuþi-vii. Urmãtoarele þãri
dupã România în acest clasament
sunt Bulgaria (6,6) ºi Malta (5,8).

De asemenea, România este ºi þara
cu cele mai mici cheltuieli pentru sã-
nãtate, cu 5,14% din PIB, ºi pentru
educaþie (2,99% din PIB), datele fi-
ind valabile pentru 2014, ultimul an
pentru care existã date disponibile,
aratã raportul menþionat.  În privinþa
cheltuielilor pentru sãnãtate, þara aflatã
imediat peste România în coada cla-
samentului, Letonia, a alocat 5,49%
din PIB pentru acest sector, în timp
ce urmãtoarea clasatã, Estonia, are o
alocare de 6,13% din PIB.

La cheltuielile pentru educaþie,
penultima poziþie – imediat peste
România – este ocupatã de Cehia,
cu 3,84% din PIB, iar urmãtoarea
este Ungaria (3,98% din PIB), toate

celelalte state membre alocând pes-
te 4% din PIB.

La cheltuielile pentru cercetare-
dezvoltare, România se situa în 2015
pe penultimul loc în UE, cu 0,49%
din PIB, depãºind doar Cipru (0,46%
din PIB). Media UE este de 2,03%
din PIB reprezentând cheltuieli pen-
tru cercetare-dezvoltare.

Raportul INS mai aratã ca Ro-
mânia este al nouãlea poluator din
UE, cu emisii de 117,81 milioane
tone echivalent CO2 de gaze cu
efect de serã în 2015. Cei mai mari
poluatori europeni au fost în 2015,
în ordine: Germania, Marea Brita-
nie, Franþa, Italia, Polonia, Spania,
Olanda ºi Cehia.

A fost avansatã o datã oficialã! Când va fi terminatã
Autostrada Sibiu-Piteºti, potrivit documentaþiei trimisã spre SEAP

Contractele pentru cele douã secþiuni trans-
mise spre SEAP au o valoare totalã de aproxi-
mativ 560 de milioane de euro fãrã TVA. „Pen-
tru Secþiunea 1, cu o valoare de aproximativ 165
de milioane de euro fãrã TVA, proiectarea va dura
12 luni, iar execuþia lucrãrilor - 36 de luni. Pen-
tru Secþiunea 5, valoarea este de aproximativ 395

de milioane de euro fãrã TVA, du-
rata proiectãrii fiind de 12 luni,
iar perioada de execuþie - 48 de
luni”, precizeazã CNAIR. Asta
înseamnã cã în 2018 va fi gata
proiectarea, iar peste alþi 3-4 ani
(36, respectiv 48 de luni), adicã
în 2021, respectiv 2022 va fi gata
ºi execuþia. Termenul-limitã de
depunere a ofertelor pentru am-
bele secþiuni este de aproximativ
trei luni.

Potrivit CNAIR, lotul 1 afe-
rent Secþiunii 1 va fi cuprins în-

tre km 0+000 ºi km 13+170, iar traseul auto-
strãzii va începe în zona localitãþii ªelimbãr, la
intersecþia cu centura Sibiu. Aliniamentul va
continua la vest de DN7, în paralel cu acesta,
fiind amplasat într-o zonã colinarã pânã la km
6, în zona localitãþii Veºtem. În continuare, tra-
seul autostrãzii va traversa la vest de Tãlmaciu,
drumul judeþean DJ 105G, Avrig-Mârºa-Tãlma-
ciu-Sadu, pânã în zona Boiþa, unde este prevã-
zut un nod rutier ce asigurã conectivitatea tem-
porarã a autostrãzii Sibiu-Piteºti cu DN7.

Secþiunea 5, va fi cuprinsã între km 92+600
ºi km 122+950, traseul autostrãzii va începe în
zona localitãþii Curtea de Argeº ºi va continua
paralel cu râul Argeº pânã la actuala centurã a
Municipiului Piteºti. Traseul acestei secþiuni este
amplasat în judeþul Argeº ºi are o lungime de
30,35 km.

Autostrada Sibiu – Piteºti este o parte im-
portantã a Coridorului 4 Pan-European, care
traverseazã România de la vest la est.
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SC Pieþe ºi Târguri Craiova a
semnat, la sfârºitul sãptãmânii,
contractul de furnizare ºi montare
a unui sistem de bariere auto cu
taxare pentru parcarea din zona de
nord a Pieþei Centrale cu firma
Elecsis SRL din Craiova, câºtigã-
toarea licitaþiei de achiziþie. Potri-
vit administraþiei pieþelor, sistemul
este unul parþial automatizat ºi va
permite o eficientizare a accesului
cetãþenilor care vin cu maºina sã-
ºi facã cumpãrãturile din cea mai
mare piaþã a municipiului, dar ºi o
mai bunã gestionare a încasãrilor.

„Tariful aprobat de Consiliul
Local Municipal Craiova pentru
parcarea din Piaþa Centralã este de
2 lei pe orã, însã în prezent este
dificil de aplicat, fiind greu de con-
torizat perioada de staþionare pen-
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Barierele automate pentru parcarea
din Piaþa Centralã au fost achiziþiona-
te ºi vor fi montate în decurs de o lunã.
Sistemul de bariere este automatizat,
pe bazã de cartele de acces, fiind ase-

mãnãtor celui instalat în parcarea
subteranã din centrul municipiului.
Administraþia pieþelor apreciazã cã
sistemul va fi funcþional începând cu
data de 15 august.

tru fiecare autoturism. Unii clienþi
ai pieþei ºi chiar unii comercianþi
profitã de acest aspect, intrând di-
mineaþa cu maºinile în parcare ºi
uitând sã mai plece, în timp ce alþii
nu pot beneficia de parcare, ne-
maifiind locuri pentru ei. În ideea
de a eficientiza parcarea ºi a da cât
mai multor cetãþeni posibilitatea de
a beneficia de locuri de parcare,
am decis sã investim în acest sis-
tem automatizat de bariere”, a de-
clarat Alin Mãrãcine, director ge-
neral al SC Pieþe ºi Târguri.

Sistemul a costat
aproximativ
33.000 de lei

Sistemul include douã bariere,
una la intrare ºi cealaltã la ieºirea

din parcare. În momentul în care
intrã în parcare, ºoferul primeº-
te o cartelã de acces, pe care
este memoratã ora de intrare,
exact ca în parcarea subteranã
din centrul Craiovei. La plecare,
nu va merge, însã, la un auto-
mat care sã-i încaseze banii pen-
tru parcare, ci va înmâna carte-
la de acces direct casierului, aflat
în ghereta de lângã bariera de ie-
ºire. Casierul va introduce car-
tela într-un aparat special, care-
i va indica durata staþionãrii, în
funcþie de care va fi emis bonul
fiscal, la acelaºi tarif din prezent,
de 2 lei pe orã.

Achiziþia sistemului de bariere
s-a realizat prin SEAP, iar pre-
þul oferit de firma desemnatã
câºtigãtoare, SC Elecsis SRL

din Craiova,  a  fos t  de
32.956,94 lei, fãrã TVA, cu cir-
ca 6% sub valoarea estimatã, de
35.000 de lei, fãrã TVA. Ter-
menul de livrare ºi montaj este

de 30 de zile de la data semnã-
rii contractului, iar termenul de
garanþie oferit pentru aceastã
lucrare este de 24 de luni de la
data punerii în funcþiune.

Autoritãþile locale au decis ca, indiferent
de motivaþie, sã nu mai pãsuiascã mai mult
constructorul de la cartierul de locuinþe din
strada Caracal. Primarul Mihail Genoiu a
precizat, într-o conferinþã de presã susþinu-
tã sãptãmâna trecutã, cã timpul curge în
defavoarea chinezilor, întrucât autoritãþile
locale manifestã înþelegere doar pânã la data
de 1 august, când, conform celor asumate,
partea chinezã trebuie sã vinã cu dovada cã
deþine banii necesari pentru finalizarea apar-
tamentelor. „Din câte ºtiu, nu s-a încheiat
activitatea de preluare a firmei chi-
neze din Craiova, sperãm sã fie în-
cheiatã ºi sã vedem banii în cont pânã
la sfârºitul lunii iulie, aºa cum a fost
prevãzut. Altfel, la 1 august, dema-
rãm noi o altã licitaþie de execuþie”, a
precizat edilul-ºef al Craiovei..

Explicaþia chinezilor: procedurile
sunt stufoase ºi complicate

Reprezentanþii municipalitãþii au
explicat cã nu deþin informaþii “foar-
te precise” legate de ceea ce se în-
tâmplã, în acest moment, în interio-
rul firmei Shandong Ningjiang, cea
care a început lucrãrile pe strada
Caracal, deoarece autoritatea localã
nu are, prin lege, nici o calitate de a
solicita informaþii foarte detaliate în
acest sens. „Însã zilele trecute am

Primãria Craiova, tot mai interesatã pentru
un nou constructor la cartierul de locuinþe

Dacã dezvoltatorii chinezi nu vin cu banii pentru finalizarea
cartierului de locuinþe în termenul stabilit, autoritãþile locale
vor proceda la rezilierea contractului de concesiune. Prima-
rul Mihail Genoiu a anunþat cã municipalitatea mai aºteaptã

pânã la data de 1 august, dupã care, dacã nu vin cu dovada cã
dispun de fondurile necesare pentru finalizarea lucrãrilor, va
rupe înþelegerea cu firma Shandong Ningjiang România ºi va
demara cu o nouã licitaþie pentru gãsirea unui alt constructor.

primit aceastã informaþie de la firma Shan-
dong Ningjiang din Craiova, ºi anume cã pro-
cedura de preluare a unei firme de cãtre alta
este foarte stufoasã ºi complicatã”, a enunþat
primarul Craiovei motivul care a fost trans-
mis municipalitãþii de cãtre societatea Shan-
dong Ningjiang România, cu capital chinez,
dar înfiinþatã, dupã cum se ºtie, în Craiova.
Strategia constructorului a fost sã obþinã un
credit de banca din China, dar nu a reuºit ºi a
fost nevoitã sã întrerupã lucrãrile.

Shandong Ningjiang ar fi angajat
o a treia firmã

Existã, totuºi ºi o noutate în aceastã po-
veste. Reprezentanþii Primãriei Craiova au
dezvãluit faptul cã, din discuþiile purtate cu
chinezii, s-a aflat cã societatea Shandong
Ninjiang România a angajat, la rândul sãu,
o altã firmã specializatã care sã îi susþinã
interesele ºi care se ocupã, la aceastã orã,
de procedura de cesiune a pãrþilor sociale
între cele douã firme. Primarul Mihail Ge-
noiu a precizat cã aceastã a treia firmã in-

termediarã a efectuat o ana-
lizã în acest sens ºi s-ar pã-
rea cã procedura este aproa-
pe de finalizare. „La ora
aceasta, este spre finalizare
o analizã fãcutã de o altã fir-
mã asupra procedurii prin
care se transformã cesiunea
de pãrþi sociale între cele
douã societãþi de construc-
þii”, un amãnunt care ar fi în-
curajator pentru continuarea
contractului cu dezvoltato-
rii chinezi.

Avantajele invocate de
ambele pãrþi

De ce ar fi interesatã formã chinezã sã
ducã la bun sfârºit acest contract? Expli-
caþia este datã raþiuni de business. Pânã
acum, în fundaþiile care au fost turnate la
cartierul din Craiova, dezvoltatorul chinez
susþine cã a investit deja 8 milioane de euro
din cele 35 milioane de euro, iar abandona-

rea ºantierului care îi re-
vine cu totul autoritãþii
locale ar fi o pierdere
semnificativã pe care nu
ºi-o permite. Pe de altã
parte, ºi insistenþa mu-
nicipalitãþii de a rãmâne
în interiorul acestui con-
tract este justificatã tot
de bani. Conform înþe-
legerilor contractuale,
constructorul care a pri-
mit în teren în concesi-
une pe o perioadã de 49
de ani (pânã la data de
27 mai 2063) ar urma
sã vândã locuinþele – nu
ºi terenul de sub ele –
craiovenilor interesaþi la
preþul de 400 de euro pe
metru pãtrat construit,

cu tot cu utilitãþi incluse. Autoritãþile susþin
cã acest preþ bun l-ar obþine acum foarte
greu de la o altã firmã.

Se profileazã o nouã licitaþie de execuþie
Totuºi, chiar ºi în aceste condiþii, dacã

nu fac dovada, cu extras de cont, cã deþin
restul sumei pânã la 35 milioane de euro,
chinezii îºi vor lua adio de la ºantierul din
Craiova. Autoritãþile locale par decise, mai
mult ca oricând, sã punã punct acestui con-
tract – care se deruleazã din mai 2014 ºi ar
fi trebuit sã fie finalizat în doi ani – ºi sã
continue lucrãrile cu un alt constructor care
va fi declarat în urma unei noi licitaþii. Re-
prezentanþii municipalitãþii nu au venit, deo-
camdatã, cu mai multe informaþii despre cum
se va derula aceastã mãsurã, dacã blocuri-
lor vor fi scoase la licitaþie în întregime sau
dacã vor fi lotizate ºi apoi licitate, astfel ca
mai mulþi constructori sã preia câte o bucã-
þicã din ºantier, preferând sã aºtepte epuiza-
rea timpului de aºteptate, acordat parteneri-
lor chinezi pânã la data de 1 august. Rea-
mintim cã pe amplasamentul respectiv sunt
proiectate sã se ridice 1.800 de locuinþe, care
sunt grupate în 23 de blocuri. Dintre aces-
tea, primele 250 de locuinþe trebuie sã fie
predate MApN.
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Reamintim cã Florin Iulian Fe-
rariu, de 25 de ani, Viorel Guluº,
de 49 de ani, fiul sãu, Alexandru
Gabriel Guluº, de 16 ani, Aurelia
Daniela Cimpoeru, de 32 de ani,
ºi Viorel Alexe au fost trimiºi în
judecatã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, pe
31 octombrie 2016, într-o cauzã
complexã vizând comiterea in-
fracþiunilor de viol în formã cali-
ficatã (comis de trei persoane) ºi
cumpãrare de influenþã, cu inten-
þia de a scãpa de cercetãri în do-
sarul de viol.
900 de lire sterline ºpagã

pentru a scãpa…
Cercetarea în cauzã a în-

ceput dupã ce o fatã în vâr-
stã de 14 ani a depus o plân-
gere la Secþia 3 Poliþie Craio-
va în care explica faptul cã,
în dimineaþa zilei de 4 sep-
tembrie 2016, Viorel Guluº,
împreunã cu alte douã per-
soane (fiul sãu, Alexandru
Gabriel, în vârstã de 16 ani,
ºi un alt tânãr, Florian Iulian
Ferariu, de 25 de ani) au forþat-o
sã întreþinã relaþii sexuale. Plânge-
rea penalã formulatã împotriva ce-
lor trei a fost înregistratã la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, au fost demarate verificãrile,
însã în raportul medico-legal nu au
fost consemnate leziuni fizice, ast-
fel cã cercetãrile au continuat cu
suspecþii în libertate, toþi trei fiind
chemaþi sã dea declaraþii cu privi-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, vineri dimineaþã, la ora
3.45, lucrãtori din cadrul Secþiei
3 Poliþie Craiova l-au depistat pe
Alin Ionuþ Traºcã, de 26 de ani,
din Craiova în timp ce conducea,
pe Calea Bucureºti, în apropiere
de intersecþia cu strada Sãrarilor
un autoturism BMW, deºi avea
permisul de conducere anulat.
Tânãrul mirosea ºi a alcool, ast-

Craiovean arestat dupã ce a fost prins bãut
la volan ºi cu permisul anulat

Un tânãr de 26 de ani, din Craiova, a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, sâmbãtã, în baza mandatului
emis pe numele sãu de Judecãtoria Craiova, dupã ce a
fost prins bãut la volan ºi cu permisul anulat.

fel cã a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, unde a refuzat recoltarea de
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei.

Ulterior, în urma analizãrii do-
sarului împreunã cu procurorul
de caz, în cursul zilei de vineri s-
a dispus efectuarea în continua-
re a urmãririi penale ºi punerea
în miºcare a acþiunii penale faþã
de craioveanul de 26 de ani pen-

tru sãvârºirea infracþiunilor con-
ducere a unui autoturism pe dru-
murile publice cu permis anulat
ºi refuz recoltare probe biologi-
ce. Tânãrul a fost reþinut pentru
24 de ore ºi introdus în arestul
IPJ Dolj, iar sâmbãtã, 8 iulie a.c.,
a fost prezentat Judecãtoriei Cra-
iova, care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile:

 „Admite propunerea de ares-
tare preventivã a Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova.
Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului TRAªCÃ IONUÞ
ALIN, pe o perioadã de 30 de zile,
începând cu data de 08.07.2017
pânã la data de 06.08.2017. Res-
pinge cererea formulatã de incul-

pat, prin avocat, de luare a mã-
surii arestului la domiciliu sau a
controlului judiciar. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore

de la pronunþare. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi 08 iulie
2017”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Au dat 900 de lire sterline ºpagã pentru a scãpa...
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Cinci craioveni, doi dintre ei tatã ºi fiu,
au fost condamnaþi, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, la pedepse cuprinse între 2 ºi
8 ani ºi 5 luni închisoare cu executare pen-
tru comiterea infracþiunilor de cumpãra-
re de influenþã ºi viol în formã calificatã.
Trei dintre inculpaþi au violat o fatã de 14

ani, apoi unul dintre autori a oferit 900
de lire sterline ºpagã unui poliþist al Sec-
þiei 3 Craiova pentru a schimba declara-
þiile lui ºi ale fiului din dosarul de viol.
Hotãrârea pronunþatã de Tribunalul Dolj
nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

re la fapta de care erau acuzaþi.
Numai cã, în acest context, pe 8
septembrie, agentul principal Sîr-
bu Marian Alin, din cadrul Secþiei
3 Poliþie Craiova, a fost contactat
telefonic, în repetate rânduri, de
Daniela Cimpoeru, de 32 de ani,
din Craiova, care i-a solicitat spri-
jin pentru schimbarea declaraþiei lui
Viorel Guluº, de 49 de ani, din
municipiu din dosarul de viol. Cra-
ioveanca i-a propus poliþistului sã
îi ofere o sumã de bani în schim-
bul ajutorului, care ar fi constat în

ruperea declaraþiilor aflate deja la
dosarul de viol ºi înlocuirea cu al-
tele, astfel încât sã scape de rãs-
punderea penalã.

Agentul de poliþie însã ºi-a in-
format superiorii ºi pe ofiþerii spe-
cialiºti ai Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj. S-a deschis un do-
sar penal la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, iar procurorul de-
semnat ºi ofiþerii Serviciului Jude-

þean Anticorupþie Dolj au pus la
punct rapid detaliile flagrantului,
întrucât Viorel Guluº ºi fiul sãu in-
tenþionau sã disparã (ºi chiar ple-
caserã din Craiova). Viorel Guluº
ºi Daniela Cimpoeru au fost prinºi
în biroul agentului de la Secþia 3
Poliþie în timp ce îi ofereau 900 de
lire sterline ºi au ajuns dupã gratii.
Ulterior au fost arestaþi Viorel Ale-
xe, dar ºi fiul lui Guluº, în timp ce
Ferariu, care este recidivist, ºi a
dispãrut dupã comiterea faptei, a
fost dat în urmãrire internaþionalã.

El a ajuns în arestul IPJ Dolj
la începutul lunii ianuarie.

Bãrbatul a fost preluat de
o escortã formatã din poli-
þiºti craioveni, în noaptea de
2 spre 3 ianuarie a.c., de la
Caransebeº, unde a fost adus
de la Arad. Ferariu a fost
prins la vama Nãdlac de po-
liþiºtii de frontierã, care l-au
reþinut, iar pe 3 ianuarie a.c.,
Florin Iulian Ferariu a fost
prezentat magistraþilor Tri-
bunalului Dolj, care au con-
firmat mandatul emis în lip-

sã pe numele sãu, iar de atunci este
în spatele gratiilor.

Dosarul ºpãgii ºi cel al violului
au fost conexate

Pe 13 septembrie 2016, Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj a
preluat de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova cauza de viol,
cele douã dosare fiind conexate.
Astfel, în urma cercetãrilor ºi a

audierilor efectuate, anchetatorii au
reþinut în rechizitoriu cã victima a
fost violatã de cei trei craioveni,
care au acþionat împreunã, în mod
coordonat ºi prin constrângere
psihicã. Mai mult, s-a stabilit cã
Viorel Guluº i-a dat minorei de mai
multe ori bãuturi alcoolice, înainte
de a ajunge cu ea în locuinþa unde
au batjocorit-o. Din declaraþiile date
în calitate de suspect de Viorel
Guluº, tatãl lui Alexandru Guluº, a
rezultat cã cel dintâi i-a oferit spre
consum bãuturi alcoolice fetei de
14 ani, în douã locaþii diferite, iar
apoi a invitat-o la domiciliul sãu,
deºi era pe deplin conºtient de faptul
cã victima este minorã (colegã de
ºcoalã cu fiul sãu) ºi se afla într-o
evidentã disproporþie de forþã fizi-
cã în raport cu inculpaþii, stare de
vulnerabilitate de care aceºtia au
profitat pe deplin, dupã cum au mai
precizat procurorii.

Obligaþi la 20.000 lei
daune morale

Vineri, 7 iulie a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Dolj au pronunþat sen-
tinþa în acest caz. Astfel, Viorel
Guluº a primit 3 ani închisoare
pentru cumpãrare de influenþã ºi
6 ani închisoare pentru viol, cele
douã fiind contopite ºi urmând ca

inculpatul sã execute în final pe-
deapsa de 7 ani. Aurelia Daniela
Cimpoeru a primit 2 ani de închi-
soare cu executare,Viorel Alexe a
primit 2 ani ºi 6 luni închisoare cu
executare, Alexandru Gabriel
Guluº a fost condamnat la mãsu-
ra educativã a internãrii într-un
centru educativ pe o perioadã de
3 ani, iar Florian Iulian Ferariu
a primit cea mai mare pedeapsã,
întrucât mai avea douã condam-
nãri la închisoare cu suspendare,
rezultând, în final pedeapsa de 8
ani ºi 5 luni închisoare.

Toþi inculpaþii au fost menþinuþi
în arest la domiciliu (femeia ºi mi-
norul), respectiv arest preventiv
ceilalþi trei, ºi trebuie sã-i achite
victimei 20.000 lei daune morale:
„Obligã în solidar inculpaþii
Guluº Viorel, Ferariu Iulian Flo-
rian ºi Guluº Alexandru Gabriel,
acesta din urmã în solidar ºi cu
pãrþile responsabile civilmente
respectiv, inculpatul Guluº Viorel
ºi Guluº Liliana la plata sumei de
20.000 lei daune morale cãtre
partea civilã. Cu apel. Pronunþa-
tã în ºedinþã publicã, azi, 7 iulie
2017”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Atât inculpaþii,
cât ºi procurorii pot face apel, la
Curtea de Apel Craiova.
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În Bechet, în toiul verii!În Bechet, în toiul verii!În Bechet, în toiul verii!În Bechet, în toiul verii!În Bechet, în toiul verii!
MIRCEA CANÞÃR

Localitate micã de frontierã a Dol-
jului, port vechi la Dunãre, cu încãr-
catã istorie, atestat în harta rusã din
1835 ºi nomenclatorul administrativ
din 1861, când se numea „Schela Cio-
banului”, punct de trecere în Bulga-
ria, Bechetul rãmâne plãcut ochiului,
cu precãdere în sezonul estival, avan-
tajat fiind de inundarea sa cu verdea-
þã. Acompaniat de o curãþenie ce sare
în priviri, semn al mâinii de gospodar.
Ademenitoare, spun oamenii locului,
rãmâne plaja, cu nisipul ei fin, în punc-
tele botezate „Gura Jieþului”, „Gârla
Þigãncii” ºi „La Acostare”, unde flu-
viul îºi vede de drum, fãrã a mai bate
malurile. Pe vremuri, vârºiile pesca-
rilor se avântau în largul Dunãrii ºi nu
se înapoiau goale la þãrm, iar vinul bun
se bea cu oala smãlþuitã. Dar lumea s-
a schimbat. ªi malul stâng al Dunãrii,
descris inegalabil de Alexandru Vla-
huþã, ca picior al podului de gloanþe
„între cele douã þãrmuri”, pe malul
drept fiind Rahova, port bulgãresc,
odinioarã „cetate turceascã, pe zidu-

rile cãreia de douã ori au fâlfâit stea-
gurile oºtenilor români sub Mihai Vi-
teazul la 1595 ºi sub domnitorul Ca-
rol I la 1877” (Gura Jiului. Bechetul.
Celeiul), pãstreazã simbolistica sa is-
toricã. Lângã Gura Jiului, unde „co-
pilul zburdalnic al munþilor se prãbu-
ºeºte intrând în sãritoarea de la Zãval
ºi de aici, pãrãsindu-ºi vechea albie
potmolitã de nisip îºi sapã alta nouã,
pânã în faþa Ostrovului «Copaniþa» –
raiul porcilor mistreþi –, unde intrã ºi
se mistuie în apele Dunãrii”, se aflã
Bechetul. Adrian Glãvan, primar al lo-
calitãþii din 2016, dupã un mandat de
viceprimar, se lasã greu cu vorba, apã-
sat de griji, deºi pomeneºte în cele din
urmã de o extindere finalã a reþelei de
apã potabilã, ceea ce înseamnã cã 800
de gospodãrii din 1.200 vor avea „apã
la robinet”, apoi de un vast proiect de
asfaltare – drumuri interioare pe vreo
8 kilometri – în valoare de 16 miliar-
de lei. Dar ºi de „împotmolirea” unui
proiect transfrontalier, împreunã cu
localitatea bulgãreascã Oreahovo, în

valoare de 5 milioane euro, la care,
dupã câºtigarea licitaþiei de o firmã
italianã „Secol”, ºi demararea lucrã-
rii – o centurã ocolitoare – construc-
torul s-a retras. Cam prin ianuarie
2015, ºi de atunci se tot judecã prin
instanþe. Oreahovo ºi-a fãcut ceea ce
îºi propusese, o reabilitare de drumuri
de 5 kilometri, dar nu ºi Bechetul. ªi
tristeþea e apãsãtoare. Fiindcã, poate,
undeva s-a greºit, din lipsã de tact sau
din spaima mistuitoare, care tulburã
somnul multora dintre aleºii locali.
„Campusul ºcolar” în schimb, un alt
proiect „frumos”, cum îl defineºte fos-
tul primar, Gheorghe Ionele, pentru
Liceul Teoretic, s-a terminat. ªi cu-
prinde o clãdire modernã cu zece sãli
de clasã, trei laboratoare, cãmin de
cazare pentru 100 de elevi, garsonie-
re pentru profesori, cantinã cu 100 de
locuri. Cum ºi Bechetul, ca atâtea alte
localitãþi doljene, are o istorie recen-
tã învolburatã, rãmasã în memoria
vârstnicilor, primarul de acum al ora-
ºului nu trage nãdejde sã mai poatã

recupera ceva. ªi iatã despre ce este
vorba. Bechetul a avut, pe vremuri, o
fãbricuþã de caºcaval, care mergea pe
pieþele externe, valorificând producþia
de lapte a crescãtorilor de animale din
împrejurimi. Pe locul respectiv se aflã
acum o pensiune denumitã „Casa ver-
de”. Fabrica respectivã, ce individua-
liza localitatea, acareturile fostei coo-
perative agricole, sediul fostului Agro-
mec, au fost „privatizate”, „însuºite
de un nepot”, spun localnicii, al unui
fost primar, Gheorghe Nanu. ªi „fai-
ma”, s-a stins, nemaiavând încotro.
Supãrarea s-a risipit, cu toate cã e greu
de priceput, cum oameni de-ai locului
ºi-au fãcut rãu sieºi. Lucruri vechi. Fi-
indcã cei peste 4.400 de locuitori ai Be-
chetului, localitate vie, cu infrastruc-
turã modernã, mângâiatã de apele Du-
nãrii, au puterea sã-ºi regãseascã me-
reu ºi mereu, pe pãmântul hãrãzit de
istorie, în pofida vicisitudinilor de tot
felul, optimismul incurabil. În toiul
verii, Bechetul meritã traversat. Fiind-
cã are ceva de spus.

„În sistemul public de pensii se asi-
mileazã stagiului de cotizare ºi perioa-
dele necontributive – perioade asimila-
te, în care asiguratul: (...) a urmat cur-
surile de zi ale învãþãmântului universi-
tar, postuniversitar, program universi-
tar de master, doctorat cu frecvenþã
organizat potrivit legii, pe durata nor-
malã a studiilor respective, cu condiþia
absolvirii acestora cu diplomã”, se ara-
tã în propunerea legislativã pentru mo-
dificarea articolului 49 din Legea nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, depusã la Senat de trei parla-
mentari PNL.

ªi cei care au fost elevi ai unei ºcoli
militare/ºcoli de agenþi de poliþie, stu-
denþi, doctoranzi cu frecvenþã sau a ur-
mat cursurile postuniversitare al unei in-
stituþii de învãþãmânt din sistemul de

Studiile postuniversitare, de master ºi doctorat ar putea fi
asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii

Liberalii vor ca studiile postuniversitare, de master ºi
doctorat sã fie asimilate stagiului de cotizare, iar absol-

venþii mai multor instituþii de învãþãmânt superior sã
beneficieze de asimilarea tuturor perioadelor de studii,

potrivit unui proiect de lege depus la Senat.

apãrare naþionalã, ordine publicã ºi si-
guranþã naþionalã pentru formarea ca-
drelor militare, poliþiºtilor ºi funcþiona-
rilor publici cu statut special din siste-
mul administraþiei penitenciarelor, cu ex-
cepþia liceului militar, ar urma sã bene-
ficieze de aceeaºi prevedere. “Asigura-
þii care au absolvit mai multe instituþii
de învãþãmânt superior beneficiazã de
asimilarea, ca stagiu de cotizare, a tu-
turor perioadelor de studii”, potrivit pro-
iectului de lege depus de liberali.

Legea în vigoare spune cã “asiguraþii
care au absolvit mai multe instituþii de
învãþãmânt superior beneficiazã de asi-
milarea, ca stagiu de cotizare, a unei sin-
gure perioade de studii, la alegere”. Pro-
iectul de lege depus de parlamentarii PNL
vizeazã ºi persoanele care au beneficiat
începând cu data de 1 ianuarie 2006, de

concediu pentru creºterea copilului în
vârstã de pânã la 2 ani, sau, în cazul co-
pilului cu handicap, de pânã la trei ani,
“indiferent de numãrul acestora”.

Senatorul PNL Cãtãlin Dumitru Toma
susþine, în expunerea de motive, cã
“prestaþia gulerelor albe este dusã în de-
rizoriu”. «În România ultimilor ani s-a
pus accentul doar pe activitatea fizicã a
anumitor categorii sociale, multe dintre
propuneri fiind ºi în scop electoral, dar
valoare intelectualã a fost tratatã super-
ficial ºi prestaþia celor care intrã în ca-
tegoria „gulerelor albe” este dusã în de-
rizoriu», spune liberalul.

Cei care desfãºoarã o activitate inte-
lectualã intensã sunt supuºi epuizãrii psi-
hico-motorii ºi, ulterior fizice, mai de-
vreme ca vârstã decât cei care desfã-
ºoarã o activitate strict fizicã, argumen-
teazã Cãtãlin Dumitru Toma, invocând
“date statistice din ultimii 10 ani”.

“Ideea acestui proiect are la bazã ºi o
argumentare logicã: muncã fizicã este
contabilizatã prin diverse acte normati-
ve ca ºi vechime în activitate, în timp
ce pentru a demonstra sustenabilitatea
muncii intelectuale sunt necesare tot
felul de documente, dovezi ºi chiar jus-
tificarea unor interpretãri ale celor care
nu înþeleg surmenajul psihico-intelec-
tual”, spune Toma.

De asemenea, liberalul susþine cã la
nivelul Parlamentului European existã
propuneri de recunoaºtere între state-
le membre a studiilor universitare, doc-
torat ºi post-universitare între statele
membre, dar ºi ca vechime în muncã,
“ca ºi activitate intelectualã”. În rân-
dul iniþiatorilor se numãrã senatorii
PNL Marius-Petre Nicoarã, Cãtãlin Du-
mitruToma ºi deputatul PNL Daniel
Gheorghe. Senatul este prima Camerã
sesizatã. (Mediafax)
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Guvernul României, prin vocea
ministrului MADR, Petre Daea, a
dezvãluit vineri, 7 iulie a.c., în in-
cinta Staþiunii de Cercetare-Dez-
voltare ªimnic-Craiova, cã statul
pregãteºte subvenþionarea a altor
ºase produse agricole, dupã ce
Programul tomate cultivate în spa-
þii protejate ºi-a dovedit eficienþa.

„În acest an, pentru prima datã
în România, avem un Program
naþional de susþinere a tomatelor.
Pânã la aceastã datã avem peste
7.400 de fermieri beneficiari ai
Programului, iar peste 4.300 din-
tre ei au reuºit sã planteze în pri-
mul ciclu de producþie. Au ºi vân-
dut marfa. I-aþi vãzut prin pieþe.
Sunt clar identificaþi. ªtim de unde
este producãtorul, care este pre-
þul. Mai mult, pânã la aceastã datã,
peste 3.500 de legumicultori au
primit, deja, sumele de bani pre-
vãzute de Guvern, care înseamnã
3.000 de euro la 1.000 mp”, ne-a
precizat Petre Daea, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
„Îi sun pe legumicultori ºi verific

dacã banii au ajuns la ei”
De salutat modul de lucru al

ministrului Daea. Mai ales în ra-
port cu cei de la talpa þãrii. Demni-
tarul ne-a dezvãluit cã, în vizitele
sale pe teren, în cazul legumicul-
torilor a fãcut schimb cu aceºtia
de numere de telefon, pentru a ve-
rifica, direct la sursã, cum se apli-
cã un Program naþional de subven-
þionare a unui produs românesc.

„La cei la care am fost acasã
sã le vãd solariile, le-am lãsat nu-
mãrul meu de telefon, ca sã mã
sune când vor primi subvenþia.
Inclusiv situaþia pe care o centra-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ministrul Agriculturii pregãteºteMinistrul Agriculturii pregãteºteMinistrul Agriculturii pregãteºteMinistrul Agriculturii pregãteºteMinistrul Agriculturii pregãteºte
alte ºase produse pentru subvenþionarealte ºase produse pentru subvenþionarealte ºase produse pentru subvenþionarealte ºase produse pentru subvenþionarealte ºase produse pentru subvenþionare

Aflat, vinerea trecutã, la S.C.D.A. ªim-
nic-Craiova, pentru a onora împlinirea de
60 de ani de activitate laborioasã a aces-
tei instituþii de cercetare-dezvoltare, mi-
nistrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Petre Daea, ne-a rãspuns câtorva întrebãri
privitoare la starea actualã a agriculturii
ºi la planurile de acþiune imediatã pe care
le-a elaborat deja. Astfel, ne-a destãinuit
cã, pe lângã Programul tomate, vor exista
alte ºase produse ce vor fi subvenþionate
de la buget pentru a micºora dependenþa
România de importurile alimentare. Ne-a

vorbit ºi despre repunerea în funcþiune a
sistemului de irigaþii, în prezent, peste
1.400 km de canal având apã. Sunt mãsuri
guvernamentale pe care, spune ministrul
Petre Daea, România este obligatã sã le
transpunã cât mai repede cu putinþã în
practicã, pentru a echilibra balanþa consu-
mului alimentar, unde importurile dau to-
nul, în detrimentul producþiei interne agri-
cole. Ministrul Agriculturii a amintit în ar-
gumentaþia sa de Mihai Anghel, „fermie-
rul din Dolj, care are randamente produc-
tive ºi peste cele ale marilor state UE”.

lizez la Bucureºti e însoþitã ºi de
numerele de telefon ale fermieri-
lor, ca eu sã mã conving cã oa-
menii primesc la timp ºi necondi-
þionat suma prevãzutã de Guvern.
Este un succes pentru fermieri”,
a punctat ministrul Agriculturii.

Urmeazã alte programe
de subvenþionare

Tomatele, dã asigurãri Petre
Daea, nu vor fi singurul produs
pentru care Guvernul României a
acceptat sã infuzeze milioane de
euro. Vor urma, dupã o analizã ri-
guroasã, alte ºase produse. ªi,
aceasta, în scurt timp.

„Mai avem alte ºase produse pe
care le vom lansa la timpul potri-
vit, în câteva sãptãmâni. Vom face
o analizã a balanþei comerciale, sã
vedem care produse interne sunt
deficitare pe piaþa româneascã, în
ce direcþie ne ducem cu aceastã
sumã ºi care sunt soluþiile tehnice
ºi instrumentele pentru a stimula

produsele. Ne preocupã, de zi de
zi, ºi ceas de ceas, sã oferim con-
sumatorului produse româneºti ºi
de foarte bunã calitate. Dacã aþi
putut observa, se prezintã buleti-
nele de analize pentru a informa
corect consumatorii ºi a crea, prin

instituþiile abilitate, un baraj împo-
triva falsificatorilor”, ne-a precizat
ministrul Petre Daea.
Dunãrea ºi Prutul sunt pe câmp

L-am rugat pe ministrul Agricul-
turii sã ne vorbeascã ºi despre sta-
diul actual al campaniei de repune-
re în funcþiune a sistemelor de iri-
gat, la nivel naþional. Aici, minis-
trul nu ºi-a ascuns mulþumirea cã
termenele asumate de ANIF-urile
locale au fost îndeplinite la fix.
Evident, riscul ca unii sã-ºi piardã
funcþiile bine plãtite era ºi încã este
prezent. Demnitarul ne-a oferit
exemplul judeþului Botoºani.

„Irigaþiile sunt un domeniu care
mã intereseazã. Aº vrea sã vã spun
câteva lucruri. Primul: este pentru
prima datã când se asigurã apa gra-
tuit pentru consumator. Adicã, de
la sursã, înþelegând Dunãrea, Si-
retul, Prutul. Apa e luatã prin sta-
þiile de pompare-repompare, împin-
sã pe canal ºi adusã la staþia de
punere sub presiune. Staþia de pu-
nere sub presiune este proprieta-
tea fermierului. De acolo pânã la
hidrant ºi pânã la plantã, prin in-
stalaþia de irigat, sunt costurile fer-
mierului. Urmare a acestei mãsuri,
astãzi avem peste 1.400 km de
canal pline cu apã. Am dat un or-
din D.A.J.-urilor, ca angajaþii noºtri
sã meargã pe linia canalele cu apã
ºi sã discute cu fermierii care au

culturi ce pot fi irigate acum, sã-i
convingã sã foloseascã apa. Ne-
am apucat de reabilitarea sistemu-
lui de irigat. Am dat drumul, în
Botoºani, la o zonã unde, de 20 de
ani, staþia de pompare ºi canalul
erau acoperite cu sol, iar vegetaþia
ajunsese la coronament. Nimeni nu
a crezut cã, în 20 de zile, putea fi
pus în funcþiune. Am fost pe 30
iunie acolo, când au spus cã pun
în lucru sistemul ºi chiar aºa a fost!
Cum spuneam eu cã îmi place
metafora: Prutul e pe câmp! Acolo
Prutul e pe câmp ºi în sud Dunã-
rea e pe câmp! Vom face în fieca-
re zi ce trebuie, încât sã moderni-
zãm staþiile pompare-repompare,
pentru a scãdea consumul de ener-
gie electricã, pentru a reface ca-
nalele de aducþiune, înþelegând aici
curãþirea secþiunilor de scurgere,
reprofilarea ºi impermeabilizarea
lor, aºa încât pierderile sã fie cât
mai mici”, a precizat Petre Daea.

MADR: locul al II-lea la alocare
bugetarã

Mãrturisind cã priveºte evi-
denþele operative cu teamã, din
cauza ultimelor probleme meteo-
rologice, Petre Daea a povestit
despre situaþia tragicã de la Arad.
Aici, recent, o furtunã puterni-
cã a afectat foarte mult baza
materialã ºi culturile agricole
deþinute de staþiunea de cerce-
tare zootehnicã din zonã. „M-am
dus imediat la ferma lor, unde
efectivul este de 350 de capete
ºi vorbim de vaci în lactaþie. Oa-
menii erau cu roaba, cu drujba,
refãceau totul. Am vãzut acea

dorinþã puternicã a personalului
de a trece imediat la o viaþã nor-
malã. Sã mai spun cã 104 rache-
te au fost trase într-o singurã zi,
pentru a înlãtura grindina în
Nordul Moldovei. Sunt fenome-
ne severe în schimbãrile clima-
tice. De aceea, trebuie sã gãsim,
iatã, ºi soiuri care sã reziste la o
secetã severã. Sunt concepute
diferite ºi lucrãrile agricole, pen-
tru cã ºi solurile sunt diferite, de
la o zonã la alta a þãrii. Cu toate
acestea, sã amintim cã este pen-
tru prima datã când fermierii din
România îºi cunosc bugetul pe
7 ani. ªi mã refer la perioada
2014-2020. Agricultorii trebuie
sã ºtie cã vor primi toþi aceºti
bani la timp. În strategia buge-
tarã, pânã în 2020, suntem pe
locul al doilea ca alocãri bugeta-
re. Avem 2.13% din PIB, bani
care se dau Agriculturii”,  a mai
declarat ministrul Agriculturii.

4,8 milioane ha cu pajiºti
sunt nevalorificate

Despre potenþialul pe care Ro-
mânia îl are la capitolul pajiºti,
ministrul Daea aratã cã suprafa-
þa de 4,8 mil. ha de pajiºti este
echivalentã cu tot ceea ce au sta-
tele Belgia, Olanda ºi Luxemburg
laolaltã. Mai grav: România este
pe locul întâi la suprafaþa culti-
vatã cu porumb, dar avem 1,8
porci/ha porumb. „Aveþi, aici, în
Dolj, pe fermierul Mihai Anghel,
care are randamente productive
ºi peste cele ale marile state UE.
Iatã cã se poate”, a concluzionat
ministrul Petre Daea.
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În judeþul Dolj, 47 de unitãþi de
învãþãmânt liceal ºi profesional de
stat îºi aºteaptã pe viitorii cursanþi.
Aceºtia, însoþiþi de pãrinþi ºi diri-
ginþi au avut, în perioada 3 – 6
iulie, timp la dispoziþie sã comple-
teze fiºele de înscriere. În zilele
de 4 – 7 iulie a fost vorba despre
verificarea, de cãtre pãrinþi ºi can-
didaþi, a fiºelor editate pe calcula-
tor, corectarea greºelilor în baza
de date computerizatã ºi listarea
fiºelor corectate, operaþiuni care
au fost realizate prin utilizarea
aplicaþiei informatice centralizate.
Pe 8 iulie a fost data-limitã pentru
transmiterea bazei de date de la
centrele de înscriere la centrul ju-
deþean de admiterea, precum ºi a
listei absolvenþilor care nu parti-
cipã la repartizarea computeriza-
tã. Ieri, a fost ultimul termen în
care trebuia sã soseascã, din par-
tea Centrului Naþional de Admite-
re, confirmarea finalizãrii opera-
þiunilor în sistemul informatic cen-
tralizat, iar astãzi vor fi verificate
ºi modificate eventualele erori.

Aºa cum aminteam, pe 12 iulie
va avea loc repartizarea compute-
rizatã, listele cu candidaþii reparti-
zaþi urmând sã fie afiºate a doua
zi, în unitãþile din care aceºtia pro-
vin, la care se adaugã ºi tabelele
cu locurile rãmase libere în licee.
Între 13 – 17 iulie va avea loc de-
punerea dosarelor de înscriere a
candidaþilor, în unitãþile unde aceº-

Astãzi, vor fi afiºate rezultate-
le finale, dupã depunerea conte-
staþiilor, la Examenul de Bacalau-
reat, unde, în Dolj, sunt speranþe
cã procentajul de promovabilitate
va creºte, dupã finalizarea recla-
maþiilor. În acest moment, avem
68, 93% de candidaþi cu minimum
6,00, nota finalã de promovabili-
tate, mai mult de 100 fiind între
5,00 – 5,99, de acolo de unde apar
ºi speranþele pentru modificarea
în plus a rezultatelor.

În sesiunea din aceastã varã,
au fost înscriºi 4.350 de elevi,
4.036 dintre aceºtia fiind pre-
zenþi, iar nouã au fost eliminaþi.
Au fost obþinute, pânã acum,
douã note maxime – Mãdãlina
Mandache (Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova)
– Adela Ungureanu (Colegiul

Emoþii, azi, la Bacalaureat, dupã finalizarea
celor peste 1.450 de contestaþii depuse în Dolj

Naþional „Elena Cuza” din Cra-
iova).  Procentaj maxim a fost
obþinut de Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” ºi de Colegiul Naþio-
nal „Carol I”, pe locurile urmã-
toare fiind situate Colegiul Naþi-
onal „Elena Cuza” (98,88%),
Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” (96,03%) ºi
Colegiul Naþional „Nicolae Titu-
lescu” (92,24%).

La popul opus se aflã Liceul
Tehnologic „Constantin Iancules-
cu” din Cîrcea, Liceul Tehnolo-
gic „Ionete Aurelian” din Malu
Mare ºi Liceul Special „Beetho-
ven”, toate cu 0%. Astãzi, se aº-
teaptã rãspunsul la cele 1.459 de
contestaþii depuse, cele mai mul-
te fiind la Limba ºi literatura ro-
mânã (593), pe cel de-al doilea
loc fiind Matematica (303).

Douã zile pânã la repartizareaDouã zile pânã la repartizareaDouã zile pânã la repartizareaDouã zile pânã la repartizareaDouã zile pânã la repartizarea
computerizatã în liceecomputerizatã în liceecomputerizatã în liceecomputerizatã în liceecomputerizatã în licee

Pe 12 iulie, va începe repartizarea com-
puterizatã a absolvenþilor clasei a VIII-a,
din seria curentã ºi din seriile anterioare,
care nu împlinesc vârsta de 18 ani pânã la
data începerii anului de învãþãmânt 2017-
2018, promovaþi ai Examenului de Evalua-
re Naþionalã din luna iunie. Conform sta-

tisticilor, în 2016-2017 au fost înscriºi pes-
te 5.000 de elevi în clasa finalã a ciclului
gimnazial. Dintre aceºtia, 4.370 s-au în-
scris pentru „Capacitate”, peste 70% din-
tre ei obþinând procent de promovabilita-
te, dupã afiºarea contestaþiilor. Pentru ei
ºi pãrinþi încep emoþiile.

tia au primit acces, iar pe 18 iulie
vor fi transmise de cãtre instituþii-
le de învãþãmânt liceal locurile dis-
ponibile, în urma neînscrierii can-
didaþilor admiºi în aceastã etapã.

În douã zile (19 – 21 iulie), comi-
sia judeþeanã de admitere trebuie
sã rezolve situaþiile speciale apãru-
te, pregãtind ºi faza urmãtoare.

Va fi ºi o a doua etapã
Cea de-a doua etapã va debuta

pe 24 iulie, prin afiºarea situaþiei
locurilor rãmase libere, a loculului

de desfãºurare ºi a graficului pro-
belor de aptitudini sau de verifica-
re competenþelor de limbã moder-
nã. Pe 4 septembrie va avea loc
înscrierea candidaþilor la probele

amintite anterior, cu susþinerea
acestora în 5 – 6 septembrie. Între
4 – 7 septembrie, vor fi primite
cererile de înscriere a absolvenþi-
lor clasei a VIII-a care nu au parti-
cipat sau nu au fost repartizaþi în
iulie ori care nu îºi încheiaserã si-
tuaþia ºcolarã la timp. Pe 8 septem-
brie, va fi efectuatã repartizarea

centralizatã, astfel încât începutul
anului ºcolar viitor sã îi cuprindã
pe toþi tinerii în sistemul de învãþã-
mânt de stat, fie el liceal sau pro-
fesional.
Între plusurile ºi minusurile din
2016 ºi aºteptãrile de acum

În acest an, Evaluarea Naþiona-
lã a adus, ca rezultate finale, dupã
rezolvarea contestaþiilor un procen-
taj de peste 70% de promovabili-
tate, fiind înregistrate ºi 11 note
maxime (cele mai multe – cinci –
venind de la ªcoala Gimnazialã

„Traian” din Craiova), faþã de pa-
tru în anul precedent. În mediul
rural al fost consemnate ºapte uni-
tãþi cu procentaj maxim (Bulzeºti,
Seaca de Pãdure, Bucovãþ, Pre-
deºti, Gherceºti, Gogoºu, Sãlcu-
þa), dar ºi trei unitãþi cu procentaj
0% (ªcoala Gimnazialã „Anton
Pann” din Craiova, cea din comu-

na Catane ºi cea specialã, de la
PMT Craiova).

Pentru admitere oferta este
foarte generoasã, iar ca un îndru-
mar, arãtãm unitãþile care, în anii
trecuþi, pentru liceu, au avut cea
mai mare concurenþã, mediile de
admitere fiind pe mãsurã. Astfel,
în 2016, la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” ultima medie de admi-
tere, bineînþeles, conform opþiuni-
lor elevilor ºi notelor obþinute de
aceºtia,  a fost 9,19 (în acest an,
aici sunt 124 de poziþii, pe diferite
specialitãþi); la Colegiul Naþional
„Carol I” – 8,66 (210 locuri acum),
Colegiul Naþional „Elena Cuza”
(8,37, cu 252 de locuri în 2017/
2018), Colegiul Naþional Pedago-
gic „ªtefan Velovan” – 8,59 (140
de poziþii), Colegiul Naþional „Ni-
colae Titulescu” – 8,40 (140 pre-
gãtite pentru anul viitor).

La polul opus s-au aflat Liceul
Tehnologic „Horia Vintilã” din Se-
garcea (2,39, cu 56 de locuri în
prezent), Liceul Tehnologic
„George ªt. Marincu” din Poiana
Mare (2,51 – 56 de aºteptãri în
acest an), Liceul Tehnologic „Di-
mitrie Filiºanu” din Filiaºi (3,53,
la una dintre specializãri, dar la
altele s-a mers pânã la 7,36, cu
un disponibil de 224 de locuri),
Liceul Teoretic „Adrian Pãunes-
cu” din Bîrca (3,63, cu 28 de po-
ziþii pregãtite). Din judeþ, anul tre-
cut, surprizã plãcutã a fost la Li-
ceul Teoretic „Constantin Brânco-
veanu” din Calafat, unde media
minimã a fost 7,52, iar în acest
an pe cei care opteazã pentru
aceastã instituþia oferta este de 56
de locuri. Un alt fapt de semnalat
a fost la Liceul Teoretic „Mihai
Viteazul” din Bãileºti, acolo unde
minima a fost de 6,42, unde sunt
disponibile 140 de locuri.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

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

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

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Vremea va deveni cãlduroasã în majoritatea zo-
nelor, iar în Banat, în cea mai mare parte a Criºa-
nei, în sud-vestul Transilvaniei ºi local în Oltenia ºi
sudul Munteniei va fi caniculã ºi disconfort termic
în creºtere, indicele temperaturã-umezealã (ITU)
urmând sã atingã ºi sã depãºeascã uºor pragul cri-
tic de 80 de unitãþi, informeazã ANM.

Astãzi, temperaturile maxime se vor încadra în-
tre 25...28 de grade pe litoral ºi 37 de grade în Ba-
nat. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 gra-
de în depresiunile Carpaþilor Orientali ºi 24...25 de
grade în Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil, cu
unele înnorãri în a doua parte a zilei la munte unde
pe arii restrânse vor fi ploi de scurtã duratã ºi des-
cãrcãri electrice.

În orele serii ºi noaptea, în vest ºi în nord-vest
vor fi intervale cu instabilitate atmosfericã accen-
tuatã ce se va manifesta local prin averse ce pot
avea caracter torenþial, frecvente descãrcãri elec-
trice ºi intensificãri de scurtã duratã ale vântului;

Vremea va deveni canicularã
izolat vor fi posibile vijelii ºi cãderi de grindinã.

Mâine, vremea va fi cãlduroasã în aproape toatã
þara, iar disconfortul termic se va accentua; va fi
caniculã dupã-amiazã în jumãtatea de sud-vest, unde
se vor înregistra frecvent valori maxime de 35...37
de grade, iar în Banat în jurul a 38 de grade, indice-
le temperaturã-umezealã (ITU) urmând a depãºi pe
arii extinse pragul critic de 80 de unitãþi.

În celelalte regiuni vor fi temperaturi maxime în-
tre 30 ºi 34 de grade, mai scãzute pe litoral unde se
vor înregistra 24...26 de grade, iar pragul discon-
fortului termic se va atinge pe spaþii mici.

Cerul va fi variabil cu înnorãri temporar accentua-
te, averse, descãrcãri electrice ºi intensificãri ale vân-
tului, în special în a doua parte a zilei ºi la începutul
nopþii, local în zonele montane ºi în regiunile nordice
ºi centrale ºi pe spaþii restrânse în rest; ploile vor avea
ºi caracter torenþial, vor fi posibile vijelii ºi cãderi de
grindinã. Minimele termice vor fi cuprinse în general
între 14 ºi 24 de grade. (Mediafax)
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Preºedintele Donald Trump a
declarat cã summitul G20 a fost
un “minunat succes”, în ciuda
poziþiei izolate a Statelor Unite în
privinþa Acordului climatic de la
Paris. Într-o declaraþie comunã,
liderii a 18 naþiuni ºi UE au recu-
noscut decizia SUA de a se retra-
ge din acordul climatic de la Pa-
ris. Cu toate acestea, Angela Mer-
kel a precizat cã ceilalþi membri
din G20 au rãmas angajaþi “ire-
versibil” în acord.  Deºi au existat
îndoieli cã se va depãºi blocajul
pe aceastã temã, în cele din urmã,
s-a ajuns la un acord final, iar de-
claraþia comunã a summitului a
fost fãcutã oficial sâmbãtã. De-
claraþia comunã a G20 se aratã
cã SUA “se vor strãdui sã cola-
boreze îndeaproape cu alte þãri
pentru a le ajuta sã acceseze ºi sã utilizeze
combustibilii fosili mai curat ºi mai eficient”.
Într-o conferinþã de presã, în care a prezen-
tat concluziile de la finalul G20, cancelarul
german Angela Merkel a deplâns poziþia lui
Donald Trump, dar cã a “mulþumit” celorlal-
te 19 naþiuni care au ratificat acordul. Cu toate
acestea, ulterior, preºedintele turc Recep Ta-
yyip Erdogan a declarat cã ratificarea acor-
dului de cãtre Turcia este în prezent îndoiel-
nicã, deoarece retragerea SUA a pus în peri-
col compensaþiile pentru þãrile în curs de dez-
voltare. Erdogan a subliniat cã, atunci când
s-a semnat acordul, Franþa a promis cã Tur-

Ciocniri violente pe strãzile

din Hamburg
Tensiunile au escaladat pe

strãzile oraºului german
Hamburg, pânã la primele ore
dimineþii de duminicã, în
pofida încheierii summitului
G20, informeazã Euronews.
Poliþia a folosit tunuri de apã,
în vreme ce protestatarii au
aruncat cu obiecte în aceºtia.
Deºi serviciile de urgenþã au
confirmat tratarea persoanelor
rãnite, aceºtia nu au oferit un
numãr exact al acestora.
Cancelarul german, Angela
Merkel, a fost criticatã pentru
cã a gãzduit summitul într-un
oraº mare, în pofida riscului
protestestelor violente faþã de
capitalism ºi globalizare. În
ultimele zile, peste 200 de
ofiþeri de poliþie au fost rãniþi
ºi mai mult de 140 de persoa-
ne arestate. Localnicii din
Hamburg sunt de asemenea
furioºi faþã de daunele provo-
cate, iar cancelarul german le-
a transmis cã urmeazã a fi
despãgubiþi pentru acestea.

Incendii devastatoare

în Canada: Mii de oameni,

evacuaþi. Autoritãþile au

decretat stare de urgenþã
Incendiile de vegetaþie

provoacã panicã în Canada.
Pentru prima datã în ultimii
14 ani, autoritãþile din vestul
þãrii au declarat stare de
urgenþã. Peste 3.000 de
locuinþe au fost evacuate,
sâmbãtã. Potrivit Reuters,
peste 180 de noi focare au fost
identificate în pãdurile ºi în
preriile din provincia Colum-
bia Britanicã. Incendiile de
vegetaþie au început sã provoa-
ce îngrijorare încã de vineri,
când au fost semnalate alte
138 de focare, majoritatea
provocate de fulgere.

Atac armat în Norvegia:

Patru persoane, rãnite în afara

unui club de noapte din Oslo

Patru persoane au fost
rãnite dupã ce au fost împuº-
cate de un bãrbat înarmat, în
afara unui club de noapte din
capitala norvegianã, Oslo.
Atacatorul a deschis focul în
afara clubului Blue, duminicã
la primele ore ale dimineþii.
Poliþia a arestat suspectul, iar
cele patru victime au fost
transportate la spital, nefiind
cunoscutã încã gravitate
rãnilor acestora. ªapte maºini
de poliþie ºi trei ambulanþe au
fost desfãºurate la faþa locu-
lui. Conform presei norvegie-
ne, atacatorul era cunoscut
autoritãþilor. Acesta a tras
nouã focuri de armã, dupã ce
a fost rugat sã plece din clubul
de noapte. Se presupune cã
doi dintre rãniþi ar fi angajaþi
ai clubului.

Acordul Economic ºi Comercial Cuprin-
zãtor (CETA) a reprezentat pentru liderii
celor douã pãrþi, UE ºi Canada, un punct de
referinþã pentru pieþele deschise, care se
confruntã cu un val protecþionist tot mai
puternic. Cu toate acestea, reprezentanþii UE
ºi ai Canadei au avut câteva neînþelegeri încã
de la începutul negocierilor legate de anu-
mite produse. “Întâlnirea de la Hamburg cu
ocazia Summitului G20 reconfirmã angaja-
mentul comun faþã de sistemul normativ al
comerþului internaþional. Am stabilit data de
21 septembrie pentru a începe aplicarea pro-

Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, a declarat, sâmbãtã, cã
existã diferenþe profunde între
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cia va fi eligibilã sã primeascã despãgubiri
pentru unele dintre costurile pe care le impli-
cã punerea în practicã a Acordului de la Pa-
ris. “Am spus cã, dacã s-ar întâmpla acest
lucru, acordul va trece prin Parlament, dar
altfel nu va trece”, a declarat Erdogan în ca-
drul unei conferinþe de presã, adãugând cã
Parlamentul nu a aprobat încã Tratatul. ªi
premierul britanic, Theresa May, a transmis
în cadrul unei conferinþe de presã ce a avut
loc în urma summitului G20 cã este dezamã-
gitã faþã de menþinerea deciziei SUA de a se
retrage din cadrul Acordului climatic de la
Paris. “Ca ºi ceilalþi lideri sunt dezamãgitã de
retragerea SUA”, a afirmat aceasta. Ea a de-

clarat cã i-a solicitat preºedinte-
lui american sã se rãzgândeascã
în privinþa deciziei sale, reamin-
tindu-i cã angajamentul Marii Bri-
tanii este “la fel de puternic ca în-
totdeauna”. Conform acesteia,
discuþiile despre Siria, extremism,
sclavia modernã, emanciparea fe-
meilor dar ºi comerþul au fost
unele pozitive. Premierul britanic
a catalogat sclavia modernã ºi tra-
ficul uman drept “cele mai mari
probleme ale erei” contemporane.
Ea a fãcut apel la o “nouã abor-
dare globalã radicalã” pentru a
pune capãt traficului de oameni.
O altã concesie pe care Donald
Trump primit-o la G20 a fost în
privinþa comerþului, liderii mon-
diali subliniind dreptul þãrilor de
a-ºi proteja pieþele cu ceea ce au

numit “instrumente legitime de apãrare co-
mercialã”. De altfel, Trump a scris un mesaj
pe Twitter, în care precizeazã cã discuþiile au
fost un succes ºi o felicitã pe Angela Mekel
pentru modul în care a organizat summitul.
“Summitul G20 a fost un succes minunat ºi
a fost organizat minunat de cancelarul Ange-
la Merkel”, a scris Donald Trump. La Ham-
burg, protestele violente au continuat chiar
ºi dupã încheierea summitului.  Duminicã
noaptea demonstranþii au incendiat mai mul-
te maºini. Potivit poliþiei, 213 de agenþi ai for-
þelor de ordine au fost rãniþi, iar 143 de pro-
testatari au fost reþinuþi.

Angela Merkel admite cã existã diferenþe
profunde între ea ºi preºedintele Turciei

viziunile ei ºi cele ale preºedinte-
lui Turciei, Recep Tayyip Erdo-
gan. Declaraþia a fost fãcutã de

Angela Merkel la sfârºitul sum-
mitului celor mai puternice 20 de
economii ale lumii ce s-a desfã-
ºurat la Hamburg. Chiar dacã a
admis cã existã diferenþe majore
între ea ºi preºedintele turc, Mer-
kel a evidenþiat cã liderii prezenþi
la summitul G20 au apreciat ro-
lul pe care îl joacã Turcia în ges-
tionarea crizei migranþilor. Can-
celarul german a afirmat cã ares-
tãrile efectuate anul trecut dupã
tentativa de loviturã de stat din
Turcia ºi neînþelegerile legate de
o bazã NATO aratã diferenþele
profunde de viziune dintre cele
douã state. Relaþiile dintre Berlin
ºi Ankara au funcþionat în para-
metrii normali pânã la puciul de
anul trecut din Turcia, care au

fost urmate de decizii ale preºe-
dintelui Erdogan ce au stârnit
criticile Berlinului. Luna trecutã,
Germania a decis sã-ºi retragã
trupele din bazã NATO de la In-
cirlik ºi sã le mute la o bazã din
Iordan. Decizia a fost luatã dupã
ce Ankara nu a mai permis par-
lamentarilor germani sã viziteze
baza militarã din Turcia. Toto-
datã, Erdogan a criticat ºi el Ger-
mania, pe care a avertizat-o cã
recurge la “o sinucidere politi-
cã”, autoritãþile germane refu-
zând sã-l lase sã se adrese mem-
brilor comunitãþii turce prezen-
te la protestele din timpul sum-
mitului. “Germania trebuie sã
corecteze aceastã eroare”, a
afirmat Erdogan.

UE ºi Canada au convenit data de la care va intra
în vigoare Acordul de liber schimb

vizorie a tratatului. Toate mãsurile necesare
implementãrii vor fi luate pânã la acea datã”,
se aratã într-un comunicat comun semnat
de preºedintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker ºi de Justin Trudeau, prim-
ministrul Canadei. “Tratatul înseamnã des-
chiderea unora faþã de ceilalþi ºi colaborarea
apropiatã între cei care împãrtãºesc aceleaºi
valori ºi valorificã globalizarea”, se mai ara-
tã în comunicat. Tratatul va intra definitiv
în aplicare odatã ce toate statele membre
ale UE vor ratifica tratatul în Parlamentele
naþionale.
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METEO

Seninluni 10 iulie - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ........................... 4,5870 ............. 45870
1 lirã sterlinã................................5,1877....................51877

1 dolar SUA.......................4,0170........40170
1 g AUR (preþ în lei)........157,7950.....1577950

Cursul pieþei valutare din 10 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Tata în rãzboi cu... tata

Se difuzeazã la HBO,
ora 10:25

Tata în rãzboi cu... tata e po-
vestea strãdaniilor disperate
ale lui Brad (Ferrell) sã intre în
graþiile celor doi copii vitregi ai
sãi. Brad e un tip mult prea
binecrescut, aºa cã ºansele de
a se apropia de aceºtia scad
dramatic odatã cu apariþia
bruscã a tatãlui lor natural,
rebelul Dusty (Wahlberg),
posesor de motocicletã tare ºi
haine de piele de rocker.

Arma secretã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 23:45

O explozie nimicitoare face ca
o baza militarã sã fie rasã de pe
suprafaþa Pãmântului ºi nimeni
nu întelege care au fost motive-
le acestei acþiuni criminale.
Situaþia se complicã foarte mult
atunci când preºedintele este
împuºcat în timpul vizitei oficiale
pentru comemorarea victimelor.
ªeful Serviciilor Secrete, agentul
Alex McGregor, cea care trebuia
sã previnã atacurile asupra
ºefului statului se confruntã cu
o serie de evenimente...

Unde vei fi poimâine?

Se difuzeazã la Pro Ci-
nema, ora  20:30

Cum ar fi sã ajungem în pra-
gul unei noi Ere Glaciare?
Aceasta este întrebarea care îl
obsedeazã pe expertul în
probleme de climã Jack Hall
(Dennis Quaid). Cercetãrile
sale indicã faptul cã fenome-
nul de încalzire globalã a
planetei poate declanºa o
schimbare bruscã ºi catastro-
ficã a climei Pãmãntului...

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 10 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Între cer ºi mare (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Legenda cavalerului

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

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

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

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

rãtãcitor
2009, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Teatru TV
22:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

07:25 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe

08:55 Familia Hollar
10:25 Tata în rãzboi cu... tata
12:00 Mã cheamã Costin
12:20 Acoperã-mi inima
14:25 Intervenþia
15:55 Doctor Strange
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Mamã, ce zi!
20:20 Pe cai ocolite
22:00 Twin Peaks
23:05 Strada Cloverfield 10
00:50 Suita paradisului

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Commando
1988, India, Acþiune, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Arma secretã
2002, Canada, Acþiune
01:30 Commando (R)
1985, SUA, Acþiune
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Parola: Te iubesc (R)
03:15 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:15 Toba de rock (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)
14:15 Poliþist sub acoperire (R)
16:15 La bloc
18:30 Roboþi
20:30 Unde vei fi poimâine?
23:00 Oglinzi 2
01:00 Paul. Un extraterestru

fugit de-acasã (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acasã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Miss Litoral

1990, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Cronica cârcotaºilor (R)

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Vreau sã divorþez

06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Scapã cine poate!, Fight

Night Manchester (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local

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

SPORT.RO
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MIERCURI - 12 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Stigmatul raului
1958, SUA, Crimã, Film noir,

Thriller
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Pescar hoinar (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)
03:20 Poate nu ºtiai
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:55 Carol
09:55 Înmormântarea ºefului
11:35 Cercul literar Jane Austen
13:20 Angry Birds: Bachelorette

Sneak Peek Media Promotion
14:55 Anotimpuri
16:30 Francisc: Roagã-te pentru

mine
18:15 Drumul spre Oregon
20:00 Doctor Strange
22:00 Twin Peaks
23:05 Capital propriu
00:45 Monstrul din Martfu

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Inamicul statului
1998, SUA, Thriller
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Misionarul rãzboinic
2011, SUA, Acþiune, Biografic
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Roboþi (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Petrecere pentru Gillian

(R)
14:30 La bloc
16:45 Sunetul muzicii
20:30 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
23:00 Iubire ca la Hollywood
01:00 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor (R)
03:15 Cine A.
05:45 La bloc (R)
06:45 Petrecere pentru Gillian

(R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acasã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Dragoste infinitã

2015, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ursul (R)

2011, România, Comedie
09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping

13:00 Casa: construcþie ºi
design (R)

13:30 Teleshopping
14:00 Focus

14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 De ce are vulpea coada?

1988, România, Comedie
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

20:30 Jandarmul la plimbare
1970, SUA, Aventuri, Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin

00:30 Nunþi de poveste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)

05:00 Dosarele DNA (R)
06:00 Focus Magazin (R)

06:45 Teleshopping

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

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat Ploieºti

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO

MARÞI - 11 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Izolaþi în România (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 #Creativ
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Legenda cavalerului

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

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

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

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

TVR 2

08:05 Mamã, ce zi!
10:00 ªapte luni mai târziu
10:30 Stã sã plouã cu chiftele
12:00 Grease Live!
14:10 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
16:05 Alice În Þara Oglinzilor
18:00 Carol
20:00 Pactul
21:45 O cãlãtorie misterioasã
23:15 S.W.A.T. - Trupe de elitã
01:10 Totul pânã la bani
02:50 O luptã personalã 4: Þintã

în miºcare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Iceman - ultimul meci
2006, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Sport
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Adâncul Albastru 2: Reciful
2009, SUA, Acþiune
01:30 Iceman - ultimul meci (R)
2006, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Sport
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Roboþi (R)
14:00 Al ºaselea jucãtor (R)
16:15 La bloc
18:30 Petrecere pentru Gillian
20:30 Regãsirea
22:30 Filmul 43: Scandalos
00:30 Regãsirea (R)
02:30 Incredere fatalã
04:00 Cine A.M
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Miss Litoral (R)
1990, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

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

bine (R)
16:00 Ursul
2011, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Corupþi
2016, Canada, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 O moarte minunatã
2010, Marea Britanie, Comedie,

Horror
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)

05:00 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Come-

die
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie,

Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local

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

în lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Fight Night "KOnfrunta-

rea Campionilor" (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

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

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
NICOLESCU LUCIAN VLAD

cu domiciliul în judeþul Dolj, mu-
nicipiul Craiova, strada M-sal Ale-
xandru Averescu Nr. 6, BL. L1,
SC.4, AP.11, anunþã elaborarea
primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal “RECONSIDERA-
REA INDICATORILOR URBANIS-
TICI IN ZONA BL. K13-K15 DIN
STRADA PALTINIª, PENTRU
CONSTRUIRE SEDIU FIRMÃ” –
STR. PALTINIª, NR. 67 B – MU-
NICIPIUL CRAIOVA ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal “RE-
CONSIDERAREA INDICATORI-
LOR URBANISTICI IN ZONA BL.
K13-K15 DIN STRADA PALTINIª,
PENTRU CONSTRUIRE SEDIU
FIRMÃ” – STR. PALTINIª, NR. 67
B – MUNICIPIUL CRAIOVA - se
poate realiza la APM Dolj, Craio-
va, strada Petru Rareº nr.1, zil-
nic, între orele 8 – 16. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor transmi-
te în scris la sediul APM Dolj (
FAX: 0251 1419035, e-mail offi-
ce@aprmdj.anpm.ro) în termen
de 18 zile calendaristice de la data
apariþiei anunþului.

CALINESCU DRAGOª anun-
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cã-
tre APM Dolj- nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate – în ca-
drul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul “ CONSTRUIRE CLÃDIRE DE
LOCUINÞE COLECTIVE D+P+5 ªI

Anunþul tãu!
PLATFORMÃ BETONATÃ” , pro-
pus a fi amplasat în municipiul Cra-
iova, st. General ªtefan Fãlcoianu,
nr.33, judeþul Dolj, titular: CÃLINES-
CU DRAGOª. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
15.07.2017. ( în termen de 5 zile de
la afiºare).

SALAME RANIM prin împu-
ternicit ELKATAA RAID A.S. cu
domiciliul în Mun. Craiova, Str.
Împãratul Traian, Nr. 51 anunþã
organizarea dezbaterii publice a
planului: “ELABORARE P.U.Z.
PENTRU CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUINÞE COLECTI-
VE D+P+8E CU SPAÞII COMER-
CIALE LA PARTER ªI PARCARE
LA DEMISOL” in Craiova, str.
Pascani, nr. 7 ºi a Raportului de
Mediu ce va avea loc in data de
25.08.2017 la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova, jud.
Dolj incepand cu ora 12.00. Do-
cumentaiþa poate fi consultatã de
cãtre persoanele interesate pe
site-ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro precum ºi la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craio-
va, jud. Dolj. Observaþiile/conte-
staþiile se pot transmite în scris
la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj sau
fax 0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro pânã la data de
23.08.2017.

Anunþul tãu!
În conformitate cu preve-

derile Legii Apelor nr.107/1996,
cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, titularul Comuna
Piscu Vechi, judeþul Dolj,
tel.0251.323.002, intenþioneazã
sã solicite de la AN „Apele Ro-
mâne”- ABA Jiu, aviz de gos-
podãrire a apelor pentru „Ela-
borare Plan Urbanistic Gene-
ral Comuna Piscu Vechi”. Per-
soanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot con-
tacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã. Persoane-
le care doresc sã transmitã ob-
servaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantu-
lui dupã data de 14 (data esti-
matã la care se va transmite
solicitarea de aviz).

Ungureanu Mariana anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere  a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul “Construire spãlãtorie, vul-
canizare, ºi service auto - par-
ter” propus a fi amplasat în co-
muna Cerãt, sat Cerãt ,str. Du-
nãrii, nr.323, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Cra-
iova, ºi la sediul beneficiarului
Ungureanu Mariana comuna
Amãrãºtii de Jos, sat Ocolna,
str. Cantonului, nr. 202, judeþul
Dolj în zilele de luni pânã joi în-
tre orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea în data de 25.07.2015, a unei (1) funcþii contractua-
le temporar vacantã respectiv:

1– inspector de specialitate tr. II, perioadã determinatã –
Comp. Arhivã.

Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respec-

tiv, studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã

-vechime în specialitatea studiilor, minim 3 ani
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor – conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 25.07.2017 la sediul Primãriei Mun.

Calafat ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la

proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de

5 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii suplimentare la Serv. Resurse umane, tel 0251231424

interior 107.

Vând apartament 3
camere Calea Bucu-
reºti (Lãpuº) 70.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0726/431.379.

CASE
Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Tele-
fon: 0758/153.669.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/ 943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând GOLF 4 an fa-
bricaþie 2000, motor
1,9, AC, diesel. Preþ
2300 Euro. Telefon:
0740/ 794.240 sau
0761/ 355.107.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã ca-
napele, birou ºi alte-
le. Urgent. Telefon:
0741/ 072.812.
Vând cutie metalicã
pentru armã de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând centralã termi-
cã ºi roþi Mercedes +
caucuicuri. Telefon:
0762/183.205.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 10 iulie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu în-
cãlzire apã, maºinã
de cusut Ileana. Te-
lefon: 0351/464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.
Vând bicicletã pliabi-
lã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.

Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epila-
tor HOMEDICS
ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
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 fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 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 te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.

Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor ca-
fea – 80 lei,cadru bi-
cicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, 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, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Simona Halep (2 WTA) va juca,
astãzi, dupã ora 15.00, împotriva
Victoriei Azarenka în optimile de fi-
nalã de la Wimbledon. Este meciul
vedetã al fazei optimilor de finalã în
turneul feminin de la Wimbledon.

Partida, a doua programatã pe
Terenul 2 de la All England Tennis
Club, se va desfãºura dupã meciul
dintre liderul mondial Angelique Ker-
ber ºi jucãtoarea spaniolã Garbine
Muguruza (14 WTA), care a trecut
în runda a treia de Sorana Cîrstea.

Simona Halep o va înfrunta pe
Victoria Azarenka pentru a patra
oarã în carierã. Românca a învins-
o o singurã datã în trei meciuri pe
Azarenka, în ultima confruntare,
jucatã în 2015 la US Open. Halep
s-a calificat în optimile de finalã de
la Wimbledon dupã ce le-a învins
pe Marina Erakovici, Beatriz Had-
dad Maia ºi Shuai Peng, fãrã a
ceda vreun set în disputele de
pânã acum.

Fost lider mondial, câºtigãtoa-
re a douã trofee de Mare ªlem
ºi semifinalistã la Londra în 2011
ºi 2012, Azarenka e la primul
turneu de Mare ªlem dupã ce a
devenit mamã. Ea a învins-o pe
Heather Watson cu 3-6, 6-1, 6-
4 în turul al treilea. Bielorusa este
extrem de motivatã. „Sunt bu-
curoasã, desigur, cã mã aflu aici.
Dar încã sunt foarte ambiþioasã
ºi concentratã. Am ajuns în sãp-
tãmâna a doua, dar nu sunt în al
nouãlea cer doar pentru aceastã
calificare. Apreciez ceea ce am
reuºit sã obþin ºi nu iau nimic

Pase scurte, pase lungi

Manchester United ºi Everton au ajuns,
în cele din urmã, dupã intense negocieri,
purtate la sânge, la un acord, în privinþa
transferului internaþionalului belgian Rome-
lu Lukaku (24 de ani), autorul a 25 de go-
luri, în 37 de meciuri, sezonul trecut, pen-
tru suma de 85 de milioane de euro, potri-
vit Sky Sports. La noul club va câºtiga
200.000 de lire (226.000 euro) pe sãptãmâ-
nã.  În felul acesta, Romelu Lukaku intrã în
TOP 5 al marilor transferuri: Paul Pogba -

Despre transferul verii: Romelu Lukaku!Despre transferul verii: Romelu Lukaku!Despre transferul verii: Romelu Lukaku!Despre transferul verii: Romelu Lukaku!Despre transferul verii: Romelu Lukaku!
105 milioane de euro, Gareth Bale – 99
de milioane de euro, Cristiano Ronaldo
- 94 de milioane de euro ºi Gonzalo Hi-
guain - 90 de milioane de euro. Pânã la
aceastã datã, în aceastã varã, transfe-
rul lui Lukaku, de la Everton la Man-
chester United, este un record, urmat
fiind de venirea lui Alexandre Lacazet-
te, de la Lyon la Arsenal – 53 de milioa-
ne de euro; Bernardo Silva, de la AS
Monaco la Manchester City – 50 de mi-
lioane de euro ºi Mohamed Salah, de la
AS Roma, la Liverpool, pentru 42 de
milioane de euro. În þara sa, internaþio-
nalul belgian Lukaku îi bate pe Kevin
De Bruyne, transferat pentru 70 de
milioane sau Christian Benteke pentru
46,5 milioane de euro. Soluþia Romelu
Lukaku s-a impus, dintr-o datã, dupã

plecarea lui Zlatan Ibrahimovic ºi blocarea
pistei Alvaro Morata, de la Real Madrid, pen-
tru care s-a solicitat suma de 90 de milioane
de euro. Dacã din tranzacþie face parte ºi
revenirea la clubul formator a lui Wayne
Rooney, evaluat la 11 milioane de euro, dupã
The Times, rãmâne o presupunere. Un lu-
cru este totuºi de luat în seamã. La Man-
chester United, Romelu Lukaku se reîntâl-
neºte cu Jose Mourinho, coachul care, la
Chelsea, în 2013 - unde revenea dupã An-

dre Villas Boas- îl ceda dupã numai douã
luni la Everton, pentru 32 de milioane de
euro. Andre Villas Boas îl adusese pe Luka-
ku la numai 20 de ani la Chelsea. Este ade-
vãrat cã avea o concurenþã teribilã în Fer-
nando Torres, Demba Ba ºi Samuel Eto’o,
proaspãt înrolat. Dar cu toate acestea, mar-
case trei goluri în Supercupa Europei, în
partida cu Bayern Munchen (2-2; 5-4 d.l.p).
Trei ani mai târziu, aºadar, Romelu Lukaku
se reîntâlneºte cu ex-antrenorul „Albaºtri-
lor”, de aceastã datã la Manchester United.
Povestea este interesantã. Fiindcã atleticul
atacant (1,90 m, 94 kg) se arãtase dispus,
potrivit unei declaraþii din martie 2016, în
La Derniere Heure, sã lucreze cu Jose Mou-
rinho. Sosirea sa la câºtigãtoarea Europa
League, pentru o sumã fabuloasã, întãreºte
compartimentul ofensiv, alcãtuit doar din
Mata, Anthony Martial ºi Marcus Rashford.
Potrivit The Times, Antonio Conte, mana-
gerul lui Chelsea, s-a arãtat impacientat de
perfectarea acestui transfer, mai ales cã
Lukaku pãrea mai aproape de Londra decât
de Manchester. Pentru conducerea lui Chel-
sea, principalul vinovat în ratarea transferu-
lui este considerat agentul fotbalistului, Mino
Raiola, care l-ar fi îndrumat pe belgian spre
”Old Trafford” în schimbul unui comision
mai consistent. Deºi s-a vehiculat cã Anto-

nio Conte ar fi supãrat pe conducerea clu-
bului pentru cã a pierdut cursa pentru afa-
cerea “Lukaku”, presa din Regat anunþã
acum cã italianul se simte trãdat de jucãto-
rul belgian. Conte ºi Lukaku au vorbit frec-
vent în ultimele sãptãmâni ºi italianul trãia
cu impresia cã jucãtorul se va alãtura cam-
pioanei. Doar cã Mino Raiola a intervenit ºi
l-a îndrumat pe belgian sã aleagã United.
Situaþia este cu atât mai delicatã la Chelsea,
cu cât Antonio Conte îl înºtiinþase deja pe
Diego Costa cã nu mai face parte din planu-
rile lui pentru noul sezon, ceea ce n-a fost
pe placul lui Roman Abramovic, proprieta-
rul clubului. Ori pentru o bunã figurã în Liga
Campionilor, Antonio Conte ar mai avea ne-
voie de ceva. Pânã acum l-a înrolat doar pe
Willy Caballero (35 de ani), un portar lãsat
la vatrã de Manchester City. Cum Romelu
Lukaku merge la o adversarã directã din
Premier League, Antonio Conte n-are decât
motive de supãrare, piaþa transferurilor ne-
oferindu-i ceea ce ºi-ar dori, deºi unele zvo-
nuri dau ca posibilã recrutarea lui James
Rodriguez ºi Alvaro Morata, „la pachet” pen-
tru suma de 150 de milioane de euro. Sunã
neverosimil. Numai cã transferul lui Luka-
ku intervine dupã ce duminica trecutã a fost
oprit în Los Angeles de poliþie. ªi riscã o
amendã.
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Dupã Rafael Nadal, care a reu-
ºit vineri calificarea în optimile de
finalã de la Wimbledon, ºi Roger
Federer ºi Novak Djokovic au
avansat, sâmbãtã, în a doua sãptã-
mânã a celui de-al treilea turneu de
Grand Slam din 2017.

Mai mult decât atât, cei trei se
pot lãuda cã nu au pierdut niciun
set în primele lor trei meciuri la All
England Lawn Tennis Club. Ace-
eaºi performanþã a fost realizatã ºi
de Marin Cilic, Alexander Zverev ºi
Grigor Dimitrov. Sâmbãtã, mai în-
tâi, pe terenul central, Novak Djo-
kovic l-a învins pe Ernests Gulbis,
cu 6-4, 6-1, 7-6(2), în douã ore ºi
13 minute, iar, apoi, Federer a tre-
cut de Mischa Zverev, cu 7-6(3),
6-4, 6-4, într-o orã ºi 49 de minute
ºi urmeazã sã-l întâlneascã, luni, pe
Grigor Dimitrov, bulgarul care a
beneficiat de retragerea lui Dudi Sela,
atunci când îl conducea pe israe-
lian cu 6-1, 6-1. În timpul partidei
lui Djokovic, pe terenul al doilea,
Alexander Zverev reuºea o nouã
evoluþie convingãtoare ºi trecea fãrã
probleme de una dintre surprizele
turneului, austriacul Sebastian Of-
ner, cu 6-4, 6-4, 6-2, într-o orã ºi

jumãtate. Pentru german urmeazã,
astãzi, un duel cu finalistul de anul
trecut, Milos Raonic.

Rezultatele de sâmbãtã:
M. Raonic (6) - A. Ramos-Vi-

nolas (25) 7-6(3), 6-4, 7-5
S. Ofner - A. Zverev (10) 4-6,

4-6, 2-6
G. Dimitrov (13) - D. Sela 6-

1, 6-1, retragere
M. Zverev (27) - R. Federer

(3) 6-7(3), 4-6, 4-6
D. Thiem (8) - J. Donaldson

7-5, 6-4, 6-2
D. Ferrer - T. Berdych (11) 3-

6, 4-6, 3-6
G. Monfils (15) - A. Mannari-

no 6-7(3), 6-4, 7-5, 3-6, 2-6
E. Gulbis - N. Djokovic (2) 4-

6, 1-6, 6-7(2)

Tabloul optimilor:
A. Murray (1) - B. Paire
S. Querrey (24) - K. Anderson
R. Nadal (4) - G. Muller (16)
R. Bautista Agut (18) - M. Cilic (7)
M. Raonic (6) - A. Zverev (10)
G. Dimitrov (13) - R. Federer (3)
D. Thiem (8) - T. Berdych (11)
A. Mannarino - N. Djokovic (2)

de-a gata. Dar nu pot fi foarte feri-
citã. Sunt încã în turneu. Eu nu sunt
niciodatã cu adevãrat mulþumitã
decât atunci când am dus munca
pâna la capãt”, a declarat Azarenka
la conferinþa de presã ulterioarã vic-
toriei din turul trei - 3-6, 6-1, 6-4
cu Heather Watson. „Pentru mine,
aceasta este o a doua carierã, nu o
revenire. Titlurile pe care le-am câº-
tigat au rãmas în trecut, aceasta este
o nouã oportunitate pentru mine”,
a mãrturisit Victoria Azarenka.

Sâmbãtã, în meciurile de sim-
plu feminin, nu au avut loc mari
surprize:

A. Kerber (1) - S. Rogers 4-6,
7-6(2), 6-4

S. Cîrstea - G. Muguruza 2-6,
2-6

A. Radwanska (9) - T. Bac-

sinszky (19) 3-6, 6-4, 6-1
P. Hercog - S. Kuznetsova (7)

4-6, 0-6
M. Rybarikova - L. Tsurenko

6-2, 6-1
P. Martic - Z. Diyas 7-6(6), 6-1
A. Riske - C. Vandeweghe (24)

2-6, 4-6
A. Kontaveit - C. Wozniacki

(5) 6-3, 6-7(3), 6-2

Tabloul optimilor:
A. Kerber (1) - G. Muguruza (14)
A. Radwanska (9) - S. Kuznet-

sova (7)
M. Rybarikova - P. Martic
C. Vandeweghe (24) -  C.

Wozniacki (5)
A. Konjuh (27) - V. Williams (10)
J. Ostapenko (13) - E. Svitolina

(4)
J. Konta (6) - C. Garcia (21)

V. Azarenka - S. Halep (2)

În afara Simonei Halep, as-
tãzi, la Wimbledon, vor mai
evolua alþi doi români. De la
13:30, pe terenul 17, Florin
Mergea ºi pakistanezul Aisam-
Ul-Haq Qureshi, favoriþi 14, se
vor duela, în optimile de finalã
de la dublu masculin, cu capii
de serie numãru 4, Lukasz Ku-
bot ºi Marcelo Melo. Apoi, în
al treilea meci de pe terenul 16,
în jurul orei 17:30, Monica Ni-
culescu ºi Hao-Ching Chan, fa-
vorite 9, le vor înfrunta pe Bea-
triz Haddad Maia ºi Ana Kon-
juh, în optimile de finalã de la
dublu feminin.
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