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Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...
Donald Trump a gãsit G20, de

la Hamburg, ca fiind „fantastic”.
Un termen fetiº, spun cei care îi
urmãresc ºi analizeazã, cu aten-
þie, fiecare afirmaþie. Un cliºeu
verbal pânã la urmã. Totul a fost
„fantastic”, îi mãrturisea Ange-
lei Merkel. Duminicã diminea-
þã, pe contul Twitter, bilanþul sãu
la G20 era considerat „un mare
succes pentru SUA”, explicând
cã trebuie reparate numeroase-
le acorduri proaste din trecut. O
întâlnire cu Abdel Fattah al-Sisi,
preºedintele Egiptului, nu de-
mult, îi oferea prilejul sã îl con-
sidere „un tip fantastic”. Despre
Brexit acelaºi cliºeu, ca ºi despre
Papa Francois. ªi totuºi Ham-
burgul s-a aflat timp de douã zile
în stare de asediu.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când vãd elevii ãºtia de li-
ceu, spun, Popescule, cã ãºtia
sunt viitorii ingineri, profesori,
medici... emigranþi.
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O echipã din România forma-
tã din specialiºti din cadrul Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, ai Autoritãþii Naþi-
onale Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor ºi ai
Autoritãþii Naþionale pentru Pro-
tecþia Consumatorilor s-a depla-
sat la Maastricht (Olanda), Aa-
chen (Germania) ºi Bruxelles
(Belgia). Astfel, în perioada 19 –
26 iunie 2017, echipa a avut ca
obiectiv realizarea studiului com-
parativ în ceea ce priveºte pro-
dusele alimentare susceptibile
de dublu standard.
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Primãria Craiova pre-
gãteºte o licitaþie pentru
repararea deficienþelor
tehnice de la pasajul su-
prateran din Valea Vlãicii.
Dupã un an în care s-a în-
cercat sã se ia legãtura cu
constructorul, dar fãrã
succes, municipalitatea
a ajuns la concluzia cã
pasajul nu mai poate sã
aºtepte încã o iarnã în
aceeaºi stare ºi este ne-
voie de o altã firmã care
sã corecteze toate pro-
bleme care au apãrut.
Intervenþiile urmeazã sã
fie suportate din garan-
þia de bunã execuþie
care a fost depusã de
SCT Bucureºti în contul
municipalitãþii, la data li-
citãrii lucrãrii.
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Radu Mazãre, condamnat
la patru ani cu suspendare,
în cazul retrocedãrilor ilegale
de terenuri

Fostul primar al Constanþei,
Radu Mazãre, a fost condamnat,
ieri, la patru ani de închisoare cu
suspendare, în dosarul în care este
acuzat, alãturi de alþi funcþionari,
de atribuirea nelegalã a unor tere-
nuri, prejudiciul estimat de DNA ri-
dicându-se la 114 milioane de euro.
Decizia instanþei a venit dupã nouã
ani de procese ºi alte opt amânãri
consecutive de pronunþare a unei
sentinþe.

Curtea de Apel Bucureºti (CAB)
a decis ºi ca fostul edil sã nu aibã
voie sã fie ales în autoritãþile pu-
blice sau în orice alte funcþii publi-
ce ºi nici sã nu ocupe o funcþie care
implicã exerciþiul autoritãþii de stat,
pe o perioadã de doi ani de la rã-
mânerea definitivã a hotãrârii.

În acelaºi dosar a fost condam-
nat ºi fostul ºef al CJ Constanþa,
Nicuºor Constantinescu, el pri-
mind o pedeapsã de trei ani de în-
chisoare cu suspendare. Alþi ºapte
funcþionari din cadrul Primãriei
Constanþa au fost condamnaþi la
câte trei ani de închisoare cu sus-
pendare. Este vorba despre Con-
stantin Racu, Ramona Daniela
Dospinescu, Ion Marica, Cristian
Talpãu, Nora Alina Chircã, Geor-
gicã Giurgiucanu ºi Emil Dragoº
Sãvulescu. În cazul a doi inculpaþi,
instanþa a stabilit cã a survenit de-
cesul, motiv pentru care a încetat
procesul pe numele lor. Ceilalþi 24
de acuzaþi din acest dosar au fost
achitaþi de Tribunalul Bucureºti.
Între aceºtia se numãrã ºi Cristian
Borcea. Decizia nu este definitivã
ºi poate fi contestatã la instanþa
supremã.

Fostul primar Radu Mazãre a
fost trimis în judecatã de DNA în 28
octombrie 2008, într-un dosar pri-
vind atribuirea nelegalã a unor te-
renuri, în care este acuzat alãturi
de 36 de persoane, între care Nicu-
ºor Constantinescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Constanþa,
foºti ºi actuali funcþionari din Pri-
mãria Constanþa ºi din Oficiul de
Cadastru, mandatari ºi notari pu-
blici. Prejudiciul în aceastã cauzã
a fost estimat la aproximativ 114
milioane de euro, din care 77,77 mi-
lioane de euro reprezintã prejudi-
ciu în dauna statului ºi 36,16 mili-
oane de euro în dauna municipiu-
lui Constanþa, potrivit DNA.
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Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Liviu Dragnea, a declarat, ieri, cã Gu-
vernul nu va impune un salariu minim
de 2.000 de lei, afirmând cã aceastã
informaþie s-a rostogolit “dintr-o gre-
ºealã” în spaþiul public. “Nu va fi im-
pus de Guvern salariul minim de 2000
de lei. Nu existã aºa ceva. Probabil
dintr-o greºealã s-a tot rostogolit asta
în spaþiul public. Noi avem în program
1.450 în 2017, 1.550 anul viitor, 1.650,
1.750. Probabil la anul, printr-o nouã
prezentare, salariul brut sã fie egal cu
cheltuiala totalã a angajatorului, ceea
ce înseamnã douã noþiuni diferite, dar,
salariul minim, aºa cum ºtie toatã lu-
mea, va creºte cu 100 de lei”, a decla-
rat preºedintele Camerei Deputaþilor,
Liviu Dragnea.

El a afirmat cã impozitul pe gospodãrie nu
va fi aplicat, acesta fiind “compromis”, însã im-
pozitul pe venitul global ar putea fi aplicat de
anul viitor ca parte a unui pachet de mãsuri
care sã schimbe sistemul de impozitare. “Din 1
ianuarie 2018 nu mai poate rãmâne acel impozit

Prima etapã a procesului de re-
crutare ºi selecþie a rezerviºtilor vo-
luntari ai Armatei României a înce-
put ieri, cu selecþionarea candida-
þilor care doresc sã încadreze func-
þii de soldaþi ºi gradaþi rezerviºti vo-
luntari, potrivit Ministerului Apã-
rãrii Naþionale. Pentru înscrierea în
procesul de recrutare ºi selecþie,
candidaþii trebuie sã se prezinte la
sediul centrului militar judeþean sau
de sector pe a cãrui razã de respon-
sabilitate îºi au domiciliul ca sã com-
pleteze o cerere.

De asemenea, ei trebuie sã aibã
asupra lor mai multe documente,
respectiv actul de identitate, în ori-
ginal ºi în copie; certificatul de ca-
zier judiciar, eliberat cu maxim ºase
luni înainte de data depunerii; acte
de studii ºi/sau alte documente
care atestã alte competenþe dobân-
dite în viaþa civilã, în original ºi în
copie; permisul de conducere, în
original ºi în copie, dacã este cazul,
pentru candidaþii fãrã pregãtire mi-
litarã, dacã îndeplinirea atribuþiilor
postului pentru care candideazã

Ministrul Transporturilor, Rãz-
van Cuc, a anunþat cã în 2017 vor fi
lansaþi 800 de kilometri de autostrãzi
ºi cã i-a prezentat premierului „o lis-
tã cu constructorii neserioºi”, dar ºi
„o listã cu contestatarii de meserie”.

„Am deblocat pânã acum proiec-
te de infrastructurã care valoreazã
în total 14 miliarde de euro. Lansãm
800 de kilometri de autostrãzi, cu
proiectele pe care deja le ºtiþi foar-
te bine, aº menþiona Autostrada Si-
biu-Piteºti (tronsoanele de la cape-
te, loturile 1 ºi 5), Centura de Sud a
Bucureºtiului, tronsonul Târgu
Mureº - Iaºi - Ungheni ºi, integral,
Craiova-Piteºti”, a declarat Rãzvan
Cuc, dupã o vizitã pe care premie-
rul Mihai Tudose a efectuat-o la
Ministerul Transporturilor.

Rãzvan Cuc a mai spus cã i-a pre-
zentat premierului un calendar cu
vizitele pe care le va efectua la ºan-
tierele de autostrãzi ºi cã, în urma
vizitelor efectuate în prima jumãta-
te a acestui an, a întâlnit ºi con-
structori care nu erau pregãtiþi co-
respunzãtor. „I-am prezentat pre-

Ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasi-
lescu, a declarat duminicã searã, cã a
cerut ASF date despre Pilonul II de
pensie, pentru a vedea modul de cal-
cul ºi dacã “pensie calculatã va fi si-
milarã cu ce oferã statul”, precizând
cã nu e vorba despre de naþionalizare
sau desfiinþare.

“Am cerut ASF-ului date despre
pilonul II de pensii, nu aº vrea sã se
sperie absolut nimeni, nu este vorba
nici despre naþionalizare, nici de des-
fiinþare dar vrem sã ºtim ºi acolo care
a fost formula de calcul ºi vrem sã
face o comparaþie cu cei care au coti-
zat practic cu aceeaºi sumã la siste-
mul de stat ºi cu aceeaºi sumã la Pilo-
nul II de pensie, sã vedem dacã pen-
sia care le este calculatã va fi similarã
cu ceea ce oferã statul”, a declarat,
duminicã searã, ministrul Muncii, Lia
Olguþa Vasilescu, la România Tv.
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pe gospodãrie pentru cã el a fost compromis
din cauza sau datoritã întârzierilor din ultimele
luni de zile, în schimb, impozitul pe venitul glo-
bal sau globalizarea veniturilor este o opþiune
care în continuare este importantã pentru noi,
care poate sau nu sã fie aplicatã anul viitor, dar
într-un pachet mai mare de schimbare a siste-

mului de impozitare, care sã elimine
birocraþia ºi care sã producã mai
multe venituri pentru români”, a mai
spus Dragnea.

Preºedintele Camerei Deputaþilor a
mai spus cã nu vor fi adoptate noi
taxe ºi nici nu vor fi modificate pro-
cedurile de impozitare pentru compa-
nii. “Nu vom adopta nicio taxã în plus
pentru români. (...) De asemenea, nu
vom modifica nicio procedurã de im-
pozitare care sã producã deservicii
unor companii cinstite. (...) Nu renunþ
la nimic din ceea ce am vorbit în cam-
pania electoralã”, a conchis Dragnea.

Programul de guvernare asumat de
PSD dupã cãderea Guvernului Grin-
deanu aduce schimbãri majore pen-

tru bugetari ºi companii, în ceea ce priveºte sa-
lariul minim, cota de TVA, impozitarea ºi CAS-
ul. Potrivit documentului, salariul minim brut va
creºte la 2.000 de lei în 2018, 2.200 lei în 2019 ºi
2.400 lei în 2020. Totodatã, el va fi diferenþiat
pentru cei cu studii superioare, de 2.300 lei în
2018, 2.640 lei în 2019 ºi 3.000 lei în 2020.

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii: Am cerut ASF date despre
Pilonul II de pensii. Ne aºteptãm la pensii mai mari de la privat

Ministrul Muncii a descris pilonul
I de pensie ca fiind pilonul la care con-
tribuie toatã lumea care va primi o pen-
sie de la Casa Naþionalã de Pensii ºi
care plãteºte aproximativ 10%, apoi
fiind pilonul II de pensii, în care banii
vin tot de la beneficiari, este tot al sta-
tului, dar este administrat de privat.
Lia Olguþa a spus cã se aºteaptã ca
pensiile administrate de privat sã fie
mai mari.

„Noi am cerut mai multe date de la
ASF ca sã vedem cum se calculeazã
pensiile. Pentru cã în perioada urmã-
toare cred cã vor ieºi deja primii pen-
sionari care au contribuit la acest pi-
lon ºi vrem sã vedem care e diferenþa.
Din moment ce se cotizeazã cu ace-
eaºi sumã la pilonul I ºi la pilonul II de
pensie, vrem sã vedem dacã ºi pensia
care va fi primitã este cel puþin egalã.
Sigur cã fiind administare privatã, ne

aºteptãm sã fie mai mare din partea
privaþilor. Sunt niºte date pe care deo-
camdatã nu le am în posesie, nu le are
nimeni, abia acum cerem de la ASF
formula de calcul ºi dupã aceea vom
informa”, a mai spus Va-
silescu.

Ministrul de Finanþe,
Ionuþ Miºa a anunþat,
imediat dupã ce a fost va-
lidat în comisia parlamen-
tarã pentru funcþia de mi-
nistru al Finanþelor, cã
Pilonul II de pensii se va
desfiinþa, iar banii se vor
întoarce la cei care au
cotizat, el fiind apoi con-
trazis de premierul Tudo-
se, care a declarat cã nu
se pune problema de aºa
ceva. Ulterior, Ionuþ Miºa
a încercat sã explice de-

claraþiile privind desfiinþarea Pilonu-
lui II de pensii, spunând cã a rãspuns
la o întrebare care ”probabil a fost in-
terpretatã greºit”, dar cã nu are de
gând sã aplice o asemenea mãsurã.

Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor, promite pentru
2017 lansarea a 800 de kilometri de autostrãzi

mierului o listã cu constructorii ne-
serioºi, dar ºi o listã cu contestata-
rii de meserie. Vom pregãti un pro-
iect de HG (n.n. – un proiect de
Hotãrâre de Guvern) prin care sã
eliminãm aceste contestaþii care ne
blocheazã proiectele ani la rând”, a
spus ministrul Transporturilor.

În urma vizitei la minister, pre-
mierul Mihai Tudose a precizat cã
la licitaþiile pentru infrastructurã
„preþul conteazã prea mult” ºi „ar
trebui sã schimbãm ceva în aceas-
tã privinþã”. „Acum, preþul contea-
zã prea mult, cred cã ar trebui sã
prevaleze calitatea execuþiei ºi ga-
ranþia lucrãrilor, poate chiar mai mult
decât preþul”, a afirmat premierul.

Referitor la propunerile de pre-
luare a Metroului bucureºtean de
la Ministerul Transporturilor la Pri-
mãria Capitalei, premierul a preci-
zat cã „doamna primar are dreptate
când spune cã Bucureºtiul este to-
tuºi capitala þãrii ºi motorul econo-
miei”, dar aceste probleme legate
de infrastructurã „le vom discuta in-
stituþional”.

Ministerul Apãrãrii a început procesul
de recrutare a rezerviºtilor voluntari

presupune conducerea tehnicii
specifice ºi livretul militar, în origi-
nal ºi în copie, dacã este cazul, nu-
mai pentru cei care deþin calitatea
de rezervist.

La prezentarea la centrul militar,
candidaþii vor fi informaþi cu privi-
re la etapele pe care le presupune
procesul de recrutare ºi selecþie a
rezerviºtilor voluntari, adicã unita-
tea militarã în care urmeazã sã sus-
þinã probele de selecþie, unitatea
sanitarã militarã unde urmeazã sã
susþinã examinarea medicalã ºi uni-
tatea militarã/centrul de instruire
în care urmeazã sã execute progra-
mul de instruire iniþialã (dacã este
cazul). De asemenea, candidaþii
fãrã pregãtire militarã vor fi consi-
liaþi în ceea ce priveºte exprimarea
opþiunilor, în sensul orientãrii cã-
tre armele/serviciile ºi specialitãþi-
le militare pentru care aceºtia pre-
zintã aptitudini. Pentru 2017 sunt
disponibile aproximativ 2.200 de
posturi pentru gradaþi ºi soldaþi re-
zerviºti voluntari, în 24 de judeþe ºi
în Bucureºti.
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Se împlineºte mai bine de un an
de când pasajul suprateran de la ki-
lometrul zero al Craiovei continuã
sã aibã aceleaºi probleme la unul
dintre picioarele care îl susþin, un
amortizor defect ºi toatã structura
de beton afectatã de o reþea de mici
fisuri. Întrebat, într-o conferinþã de
presã, despre soarta acestui pasaj,
unul extrem de circulat, primarul
Mihail Genoiu a declarat cã a pur-
tat discuþii cu funcþionarii care s-
au ocupat de acest proiect, iar aceº-
tia i-au explicat cã, în tot acest timp,
s-a încercat sã se ia legãtura cu con-
structorul. În mod normal, acesta
ar fi trebuit sã remedieze problemele
apãrute. „Am avut o discuþie cu re-
prezentanþii din Primãrie care s-au

ocupat de acest proiect. E demara-
tã procedura de executare a garan-
þiei pentru cã executantul de la acest
pasaj a falimentat. De altfel, SCT
Bucureºti nici nu a mai rãspuns la
zecile de solicitãri pe care le-am
fãcut cãtre el”, a explicat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.

Garanþia ar expira pe 26 iulie
Pasajul suprateran a fost dat în

folosinþã în iulie 2012 ºi a benefi-
ciat de o perioadã de garanþie de 5
ani, care ar urma sã expire în cur-
sul acestei luni, mai exact pe 26
iulie. Reprezentanþii municipalitãþii
susþin cã toate demersurile de con-
tactare a constructorului au fost
fãcute cu mult timp înainte, prin
urmare obþinerea banilor din garan-
þie nu ar trebuie sã întâmpine pro-
bleme din acest motiv. „Perioada
de garanþie a pasajului suprateran
este de 5 ani, dar problemele noas-
tre sunt sesizate demult, deci nu
se poate pune problema cã a ieºit
din garanþie. Cred cã sunt sesizate
de mai bine de un an”, a declarat
edilul-ºef al Craiovei. Potrivit do-
cumentelor depuse la licitaþie, fir-
ma câºtigãtoare, în speþã SCT Bu-
cureºti, s-a obligat, printre altele,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova pregãteºte o licitaþie pentru
repararea deficienþelor tehnice de la pasajul supra-
teran din Valea Vlãicii. Dupã un an în care s-a încer-

cat sã se ia legãtura cu constructorul, dar fãrã
succes, municipalitatea a ajuns la concluzia cã

pasajul nu mai poate sã aºtepte încã o iarnã în ace-
eaºi stare ºi este nevoie de o altã firmã care sã

corecteze toate probleme care au apãrut. Interven-
þiile urmeazã sã fie suportate din garanþia de bunã

execuþie care a fost depusã de SCT Bucureºti în
contul municipalitãþii, la data licitãrii lucrãrii.

sã depunã ºi o garanþie de bunã
execuþie, de 10% din valoarea con-
tractului, care sã stea la dispoziþia
beneficiarului pentru rezolvarea
eventualelor defecþiuni care ar pu-
tea sã aparã în perioada de garan-
þie, ceea ce s-a ºi întâmplat.

Funcþionarii Primãriei, la primul
examen

Autoritãþile recunosc cã execu-
tarea garanþiei, ca procedurã în
sine, nu este un lucru simplu nici
pentru funcþionarii Primãriei, care
se aflã la prima acþiune de acest
gen. Deºi a implementat multe pro-
iecte de-a lungul timpului, unele cu
sume mari ºi perioade lungi de ga-
ranþie, municipalitatea craioveanã

nu s-a confruntat pânã acum cu
aceastã problemã, sã fie nevoie de
reparaþii la o lucrare, iar construc-
torul sã nu mai fie disponibil pen-
tru a intra în ºantier. „Este com-
plicat ºi pentru funcþionari, pentru
cã este pentru prima datã când
executã o garanþie, dar este un în-
ceput ºi aici”, a recunoscut prima-
rul Mihail Genoiu. O problemã oa-
recum similarã a fost întâlnitã la
execuþia Teatrului de Varã din Par-
cul „Nicolae Romanescu”. Acolo,
constructorul, SC Atlas, a întâm-
pinat probleme financiare, iar au-
toritãþile s-au vãzut nevoite sã ges-
tioneze lucrarea cu o firmã care a
intrat în insolvenþã, în cele din
urmã.

Autoritãþile pregãtesc
o nouã licitaþie

În paralel cu executarea garan-
þiei depuse de SCT Bucureºti, se
lucreazã ºi la o procedurã de achi-
ziþie pentru remedierea defecþiuni-
lor. Cel puþin aceasta este vestea
bunã pe care a oferit-o primarul
Mihail Genoiu, pasajul urmând sã-
ºi aibã problemele rezolvate abia
dupã un an ºi jumãtate în care a
fost lãsat în aºteptare. „La aceastã

orã, se lucreazã ºi la o procedurã
de achiziþie pentru remedierea a tot
ce este acolo, repararea compen-
satoarelor ºi a rosturilor ºi, pe de
altã parte, de operarea garanþiei de
execuþie pe care o are depusã la
nivelul Primãriei”, a menþionat edi-
lul-ºef al Craiovei. Remedierea pro-
blemelor ar urma sã se facã, în
consecinþã, cu banii pe care mu-
nicipalitatea craioveanã sperã sã îi
obþinã din executarea garanþiei de
bunã execuþie, dar cu menþiunea
cã lucrarea de reparaþie nu o mai
face constructorul iniþial, ci o altã
firmã care va fi declaratã câºtigã-
toare în urma licitaþiei care se pre-
gãteºte acum.

O inaugurare în pripã
Pasajul suprateran a costat în jur

de 40 milioane de lei ºi a fost dat
în folosinþã, cum spuneam, pe data
de 26 iulie 2012. Inaugurare a fost
una cu cântec, multe detalii ale pro-
iectului nefiind încã realizate la data
recepþiei. Aºa se face cã, abia în

luna octombrie, SCT Bucureºti a
montat echipamentele pentru pro-
tecþie la cutremure cu care este
dotat, prin proiect, pasajul supra-
teran. Întreaga pasarelã se sprijinã
pe ºapte picioare, iar fiecare din-
tre acestea are prevãzute amorti-
zoare antiseismice astfel încât, la un
eventual cutremur, pasajul sã se
deplaseze pe lungime ºi sã nu se
întâmple nici o nenorocire. Specia-
liºtii au explicat, la momentul res-
pectiv, cã funcþioneazã pe baza unui
principiu hidraulic, fiind în fapte
niºte supape care, la un ºoc puter-
nic, se închid. Numai cã sistemul
acesta sofisticat a clacat în februa-
rie 2016. Iar motivul nu a fost, din
fericire, vreun cutremur, ci tem-
peraturile extrem de scãzute.

Gerul sau manopera deficitarã?
În prima fazã, au început sã se

desprindã bucãþi din tencuialã, apoi
au fost sesizate ºi fisuri, ce-i drept
mici, la unul dintre picioarele afec-
tate. Autoritãþile au expertizat na-

tura acestor defecþiuni ºi au ajuns
la concluzia cã problema ar fi ple-
cat de la unul dintre amortizoare,
care a rãmas blocat din cauza ge-
rului. Cel puþin aceasta este teoria
pe care reprezentanþii municipali-
tãþii au dorit sã o facã publicã la
vremea respectivã. Cert este cã,
din februarie 2016 ºi pânã în pre-
zent, dupã ce ambele amortizoare
au fost demontate, pasajul supra-
terana mai fost adus în discuþie
doar o singurã datã. În februarie
2017, exact la un an distanþã, re-
prezentanþii municipalitãþii au recu-
noscut cã este posibil ca principa-
lul vinovat sã nu fi fost gerul nã-
prasnic, ci faptul cã amortizoarele
au fost montate prost. ªi nu doar
douã, ci patru au probleme tehni-
ce, fiind nevoie sã fie trimise pro-
ducãtorului, în Italia, pentru reglaje
suplimentare. Licitaþia de remedi-
ere pe care se pregãteºte sã o lan-
seze acum municipalitatea ar tre-
bui, prin urmare, sã includã ºi
aceste detalii.
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Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au stabilit cã tentativa de omor s-a
petrecut pe 22 august 2016, dimi-
neaþa, în jurul orei 4.00, la inter-
secþia strãzilor „Dr. Dimitrie Ge-
rota” cu „Dr. Constantin Severea-
nu” din Craiova, în cartierul 1 Mai.
A fost vorba despre un con-
flict între Alin Gheorghe
Dinu zis Alin Ursaru, de 38
de ani, ºi Dantes Parnicã zis
Vialis, de 30 de ani, acesta
din urmã suferind leziuni la
nivelul capului ºi piciorului
stâng. Astfel, potrivit rechi-
zitoriului întocmit în cauzã,
la începutul anului 2015,
Ionuþ Parnicã, de 20 ani, fra-
tele lui Dantes Parnicã zis
Vialis, a cunoscut-o pe fiica
lui Alin Gheorghe Dinu zis
Alin Ursaru ºi au avut o re-
laþie care s-a încheiat în vara anu-
lui 2016, când acesta a început o
relaþie de concubinaj cu o altã fatã.

Dinu a aflat ºi a vorbit cu unul
dintre liderii comunitãþii romilor din
cartierul craiovean Faþa Luncii pen-
tru a organiza o mediere în care sã
fie chemat un membru al familiei
Parnicã. Mai mult, Dinu a susþinut
cã fiica sa a luat de acasã 8.300
euro, fiind influenþatã de Ionuþ Par-
nicã. În timpul discuþiilor purtate,
Dinu ºi-a manifestat nemulþumirea
cu privire la faptul cã Ionuþ Parni-
cã nu s-a cãsãtorit cu fiica sa, ast-
fel cã el a rãmas cu ruºinea în rân-

Saber Guardian 2017 (SG17),
cel mai mare exerciþiu desfãºu-
rat în regiunea þãrii noastre, este
gata de start, la acesta urmând
sã participe 25.000 de militari,
din 22 de þãri aliate ºi partenere,
anunþã Ministerul Apãrãrii Naþio-
nale. Exerciþiul, condus de For-
þele Terestre ale Statelor Unite din
Europa (USAREUR), se va des-
fãºura, în perioada 11-20 iulie, pe
teritoriile Bulgariei, României ºi
Ungariei.

“SG17 va începe cu activitãþi
de relaþionare ale militarilor ro-
mâni ºi americani cu autoritãþile

Cel mai mare exerciþiu militar derulat în România, Saber Guardian 2017,
are loc în peste 20 de poligoane ºi raioane, inclusiv la Marea Neagrã

ºi comunitãþile locale, în perioa-
da 11-14 iulie, în garnizoane aflate
pe itinerariile de deplasare cãtre
poligoanele ºi raioanele de dislo-
care. Ei fac parte din Regimentul
2 Cavalerie din Statele Unite ale
Americii ºi din Brigãzile Multina-
þionalã Sud-Est din Craiova ºi 2
Vânãtori de Munte din Braºov.
Militarii vor organiza expoziþii de
tehnicã sau ceremonii militare în
localitãþile Arad ºi Sinaia (11 iu-
lie), Ploieºti (12 iulie), Sibiu (13
iulie) ºi Râmnicu Vâlcea ºi Slo-
bozia (14 iulie)”, anunþã Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale.

Pe teritoriul României, SG17
se desfãºoarã în peste 20 de po-
ligoane ºi raioane de dislocare, in-
clusiv Marea Neagrã. Printre lo-
caþii se numãrã Centrul Naþional
de Instruire Întrunitã (CNII)
“Getica” Cincu, Borduºani, Mi-
hail Kogãlniceanu, Vâlcea, Capu
Midia sau Câmpia Turzii.

În total, în regiunea Mãrii Ne-
gre se vor desfãºura, în acest an,
18 exerciþii internaþionale, la care
vor participa aproximativ 40.000
de militari, SG17 fiind cel mai
mare ºi mai complex dintre aces-
tea. (Mediafax)

Cinci ani de puºcãrie pentru autorulCinci ani de puºcãrie pentru autorulCinci ani de puºcãrie pentru autorulCinci ani de puºcãrie pentru autorulCinci ani de puºcãrie pentru autorul
tentativei de omor din „1 Mai”tentativei de omor din „1 Mai”tentativei de omor din „1 Mai”tentativei de omor din „1 Mai”tentativei de omor din „1 Mai”

Magistraþii Tribunalului Dolj au pronunþat,
ieri, sentinþa, în cazul tentativei de omor pe-
trecutã pe 22 august anul trecut, în cartierul
craiovean 1 Mai. Atât agresorul, craioveanul
Alin Gheorghe Dinu, de 38 de ani, cât ºi vic-
tima, Dantes Parnicã zis Vialis, de 30 de ani,
au fost condamnaþi, primul la 5 ani de închi-
soare cu executare pentru tentativã de omor,
iar cel de-al doilea la 11 luni de închisoare cu
suspendare ºi 90 de zile de muncã în folosul
comunitãþii pentru nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor. Sentinþa nu este defini-

tivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au acuzat pe Dinu cã l-
a lovit în mod intenþionat cu un autoturism
pe Dantes Parnicã, apoi cu o sabie în zona
capului ºi a coapsei stângi, provocându-i le-
ziuni traumatice ce au necesitat pentru vin-
decare 120-140 zile îngrijiri medicale, apoi a
fugit din þarã, fiind prins câteva luni mai târ-
ziu. Victima a avut ºi calitate de inculpat, în-
trucât a tras un foc de armã în maºina agreso-
rului, ca sã scape, cu un pistol deþinut ilegal.

dul comunitãþii romilor, însã la fi-
nal au ajuns la înþelegere. Numai
cã, în noaptea de 21/22 august
2016, fata lui Alin Gheorghe Dinu
a plecat de acasã, iar membrii fa-
miliei au hotãrât sã o caute prin
oraº. Dinu ºi ginerele sãu au ple-
cat de  acasã cu un autoturismul

marca Mercedes ºi l-au aºteptat pe
Parnicã Dantes în apropierea târ-
gului de sãptãmânã din Craiova, la
intersecþia strãzilor „Dr. Constan-
tin Severeanu” ºi „Dr. Dimitrie
Gerota”, unde acesta avea un apar-
tament, fiind convins cã fiica lui a
venit aici. „Vialis” ºi concubina sa
au ajuns acasã în jurul orei 3.30,
au coborât din autoturism ºi au
pornit cãtre blocul V 2.

 “În timp ce traversau strada,
inculpatul a pus în miºcare auto-
turismul ºi l-a lovit cu partea fron-
talã pe Panicã Dantes care s-a
prins cu mâinile de capotã. Incul-

patul a continuat deplasarea pe o
distanþã de câþiva metri cu persoa-
na vãtãmatã – inculpat agãþatã cu
mâinile de capotã pânã a lovit cu
partea stânga faþã un autoturism
marca Daewoo Matiz, Parnicã
Dantes fiind prins între cele douã
autoturisme. Inculpatul a coborât

de la volanul autoturismu-
lui ºi l-a lovit cu un obiect
tãietor-înþepãtor pe Parnicã
Dantes în zona capului ºi
coapsa stângã. În acest con-
text, persoanã vãtãmatã –
inculpat a tras un foc de
armã cu un pistol pe care-l
avea asupra sa, proiectilul
din cauciuc lovind în capo-
ta autoturismului inculpatu-
lui”, se aratã în rechizitoriul
Parchetului. Alin Dinu îm-
preunã cu ginerele sãu au
fugit de la locul conflictului.

Agresorul a fost prins în Italia
Parnicã a fost transportat la spi-

tal, iar din raportul de expertizã
medico-legalã emis de Institutul de
Medicinã Legalã Craiova a rezultat
cã avea “leziuni de violenþã ce pot
data din 22.08.2016, leziunile s-au
putut produce prin lovire cu ºi de
corpuri dure, lovire cu corpuri tã-
ietoare ºi cãlcare-târâre. Leziunile
de la nivelul gambei stângi s-au
putut produce prin târâre-cãlcare
de cãtre un autoturism. Loviturile
au putut fi aplicate din faþã, spate,
lateral stânga, dreapta, iar leziunile

de violenþã necesitã circa 120-140
zile îngrijiri medicale”, dupã cum
s-a mai reþinut în rechizitoriu.

Dupã sãvârºirea faptei, inculpa-
tul Alin Gheorghe Dinu a pãrãsit te-
ritoriul României, fiind dat în urmã-
rire la nivel internaþional în baza
mandatului de arestare preventivã
emis în lipsã pe numele sãu ºi a fost
prins de autoritãþile italiene pe 2
noiembrie 2016. A ajuns în arestul
IPJ Dolj, iar de atunci este în spa-
tele gratiilor. Pe 20 ianuarie a.c. s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care Alin Gheorghe Dinu a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru tentativã de
omor, iar victima sa, Dantes Parni-
cã, a avut dublã calitate, de parte
vãtãmatã, dar ºi de inculpat, întru-
cât este acuzat de nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor, de-
oarece deþinea ilegal pistolul cu care
a tras în timpul conflictului.

Victima ºi agresorul
condamnaþi împreunã

Magistraþii Tribunalului Dolj au
soluþionat, ieri, cauza ºi au pronun-
þat sentinþa, ambii craioveni fiind
gãsiþi vinovaþi de infracþiunile reþi-
nute în sarcina lor. Astfel, Alin
Gheorghe Dinu a fost condamnat
la 5 ani de închisoare cu executare
pentru tentativã de omor, iar Dan-

tes Parnicã a primit 11 luni de în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 2 ani
ºi 90 de zile de muncã în folosul
comunitãþii: „Condamnã pe incul-
patul Dinu Alin Gheorghe la pe-
deapsa de 5 ani închisoare. Dedu-
ce din pedeapsa aplicatã inculpa-
tului Dinu Alin Gheorghe, perioa-
da arestãrii preventive de la
02.11.2016 la zi ºi menþine mãsu-
ra arestãrii preventive a acestuia...
Condamnã pe partea civilã - in-
culpat Parnicã Dantes la pedeap-
sa rezultantã 11 luni închisoare cu
suspendare sub supraveghere pe
durata termenului de încercare de
2 ani ºi 90 zile de muncã neremu-
neratã la Primãria Municipiului
Craiova – Regia Autonomã de
Administrare a Domeniului Public
ºi Fond Locativ Craiova sau o altã
unitate care urmeazã a fi stabilitã
de Serviciul de Probaþiune Dolj”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

În plus, judecãtorii craioveni au
mai dispus ca Dinu sã achite chel-
tuielile de spitalizare ale victimei,
respectiv 32.974,76 lei ºi sã-i plã-
teascã lui Dantes Parnicã 70.000 lei
despãgubiri civile ºi 3.116 lei daune
materiale, la care se adaugã 6.000
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.

CARMEN ZUICAN
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Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...Dupã Hamburg...
MIRCEA CANÞÃR

Donald Trump a gãsit G20, de la
Hamburg, ca fiind „fantastic”. Un ter-
men fetiº, spun cei care îi urmãresc
ºi analizeazã, cu atenþie, fiecare afir-
maþie. Un cliºeu verbal pânã la urmã.
Totul a fost „fantastic”, îi mãrturisea
Angelei Merkel. Duminicã diminea-
þã, pe contul Twitter, bilanþul sãu la
G20 era considerat „un mare succes
pentru SUA”, explicând cã trebuie re-
parate numeroasele acorduri proaste
din trecut. O întâlnire cu Abdel Fat-
tah al-Sisi, preºedintele Egiptului, nu
demult, îi oferea prilejul sã îl conside-
re „un tip fantastic”. Despre Brexit
acelaºi cliºeu, ca ºi despre Papa Fran-
cois. ªi totuºi Hamburgul s-a aflat timp
de douã zile în stare de asediu. O
cvasi-stare de urgenþã: vitrine sparte,
distribuitoare de bilete si parkmetre
scoase din uz, mobilier stradal dete-
riorat. Cartiere ale marelui oraº (cu o
populaþie de peste 1,7 milioane locui-
tori) literalmente devastate. Cum a
fost posibil aºa ceva ºi cine este res-
ponsabil? Iatã întrebãri de actualita-

te, dupã G20, calificat un eºec, un fias-
co, un dezastru, din cauza violenþelor
exacerbate, în care au plonjat câteva
cartiere, fief ale extremei stângi. Po-
liþia a ripostat cu tunuri cu apã ºi gaze
lacrimogene. Pentru guvern explicaþia
e simplã: manifestanþii de extremã
stângã sunt vinovaþi. Nicio explicaþie
nu este, pânã la urmã, suficientã. ªi
nici convingãtoare. Numeroase critici
îl vizeazã pe primarul social-democrat
(SPD) al Hamburgului, Olaf Scholz,
care asigura, anterior, cã poate oferi
securitate deplinã. Nu numai un spa-
þiu de cazare suficient. Apoi, priorita-
rã a devenit protecþia participanþilor
la summit ºi abia apoi protecþia pro-
priilor locuitori. S-au manifestat falii
în materie de securitate. ªi asta la
poliþia germanã. Manifestanþii au ple-
dat pentru solidaritate fãrã frontie-
re, scandând sloganuri anticapitalis-
te, denunþând emigranþii înecaþi în
Mediteranã, imensele cheltuieli de
înarmare, inegalitãþile sociale ºi min-
ciunile pe încãlzirea climaticã. Bilan-

þul summit-ului G20 este neclar. Gra-
vele violenþe, între forþele de ordine
ºi militanþii de extremã stângã, anun-
þã tensiuni ºi pe viitor. S-au cheltuit
peste 300 milioane de euro pentru or-
ganizarea G20 ºi circa 200 de poliþiºti
sunt rãniþi, 300 de persoane arestate,
fãrã a se mai lua în calcul considera-
bilele pagube materiale. Elicopterele
au survolat în permanenþã marele
port, „Poarta cãtre lume”, cum este
denumit Hamburgul. ªi concluziile?
Ele sunt departe de a fi optimiste. Mai
degrabã sunt neliniºtitoare. Cancela-
rul Angela Merkel, prin talentul sãu
de bunã gazdã, a evitat izolarea SUA,
care ar reduce sensibil puterea Occi-
dentului. Compromisul de faþadã, con-
venit pe comerþul internaþional, care
pe de o parte reafirmã lupta contra
protecþionismului ºi pe de altã parte
autorizeazã apãrarea contra practici-
lor comerciale neloiale, anunþã viitoare
confruntãri între americani, chinezi ºi
europeni. Totul ar presupune un front
unit, dar deplin unit, al „celor 19” pe

Acordul de la Paris privind încãlzirea,
care izoleazã SUA, dar deja se zãresc...
fisurile. Duminicã, Recep Tayyip Erdo-
gan, preºedintele Turciei, a anunþat cã
nu va ratifica Acordul de la Paris, în
timp ce Emmanuel Macron promite o
nouã reuniune pe aceastã chestiune,
pe 12 decembrie a.c., la Paris. Dumi-
nicã, presa americanã a insistat pe
„amploarea dezacordurilor de la G20”
sau „prãpastia deschisã între SUA ºi
restul lumii” (Washington Post). Se
vorbeºte chiar de un G19, fãrã SUA,
dar aºa ceva ar face totul lipsit de sens.
ªi totuºi, Donald Trump a reputat o
victorie pe chestiunea comerþului cu
oþel, textul final evocând necesitatea
reducerii supraproducþiei în acest do-
meniu. Întâlnirile bilaterale între li-
derii lumii, prezenþi la acest summit,
ºi, bineînþeles, rendez-vous-ul, tete-a-
tete, între Vladimir Putin ºi Donald
Trump, pe durata a douã ore ºi un sfert,
au conferit nota de interes aparte
acestei ediþii a G20. Despre care se va
mai vorbi.

Meteorologii avertizeazã cã va-
lul de cãldurã se va extinde, iar
disconfortul termic va fi accen-
tuat în vestul ºi local în sudul ºi
centrul þãrii, unde indicele tempe-
raturã-umezealã (ITU) va atinge
pe arii relativ extinse pragul critic
de 80 de unitãþi.

Astãzi, valorile termice diurne
vor fi cuprinse între 34 ºi 37 de
grade, izolat mai ridicate, în jurul
a 38 de grade în Banat ºi vestul
Olteniei. Temperaturile minime
nocturne se vor situa, local, pes-
te 20 de grade. Mâine, disconfor-
tul termic se va menþine ridicat în
regiunile sudice ºi sud-estice, în
timp ce în restul teritoriului se vor
semnala frecvent manifestãri spe-
cifice instabilitãþii atmosferice.

Cod galben de caniculã

Serviciile de urgenþã sunt în alertã
din cauza temperaturilor ridicate
Pentru cã zilele acestea meteorologii

anunþã peste 35 de grade Celsius la um-
brã, medicii din cadrul Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj au fãcut o serie de re-
comandãri pentru populaþie în vederea

prevenirii incidentelor determinate de
temperaturile ridicate. Administraþia
Naþionalã de Meteorologie a emis o aten-
þionare cod galben de caniculã pentru 14
judeþe, inclusiv Doljul, valabilã astãzi.

Nu este recomandat
consumul de alcool

În aceste condiþii, specialiºtii din
cadrul DSP Dolj atrag atenþia cã
trebuie evitatã, pe cât posibil, ex-
punerea prelungitã la soare între
orele 11.00-18.00. De asemenea,
trebuie purtate pãlãrii de soare,
haine lejere ºi ample, din fibre na-
turale ºi de culori deschise. Tre-
buie consumate zilnic între 1,5 –
2 litri de lichide, fãrã a aºtepta sã
aparã senzaþia de sete. În perioa-
dele de caniculã se recomandã
consumul unui pahar de apã (sau
echivalentul acestuia) la fiecare 15
– 20 de minute.

Nu este recomandat consumul
de alcool (inclusiv bere sau vin)

deoarece acesta favorizeazã des-
hidratarea ºi diminueazã capacita-
tea de luptã a organismului împo-
triva cãldurii. ªi bãuturile cu con-
þinut ridicat de cofeinã (cafea, ceai,
cola) sau de zahãr (sucuri rãcori-
toare carbogazoase) sunt de evitat
pentru cã acestea sunt diuretice.
Fructele ºi legumele proaspete (pe-
pene galben, roºu, prune, castra-
veþi, roºii) sunt foarte importante
în alimentaþie în aceste zile deoa-
rece conþin o mare cantitate de apã.
O dozã de iaurt produce aceeaºi
hidratare ca ºi un pahar de apã.

Sunt de evitat activitãþile
fizice la orele amiezii

La orele amiezii sunt de evitat
activitãþile în exterior care necesi-
tã un consum mare de energie
(sport, grãdinãrit). Aparatul de aer
condiþionat trebuie reglat astfel în-
cât temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura am-
bientalã. Ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeºte 32 de grade Celsius.
Dacã nu existã aer condiþionat în
locuinþã, este recomandat ca în
zilele caniculare sã petreceþi douã-
trei ore în spaþii care beneficiazã
de aer condiþionat (cinematogra-
fe, spaþii publice, magazine). Pen-
tru a limita creºterea temperaturii
în locuinþe închideþi ferestrele ex-
puse la soare pe toatã perioada cât

temperatura exterioarã este supe-
rioarã celei din locuinþã. Deschi-
deþi ferestrele seara târziu, noap-
tea ºi dimineaþa devreme, provo-
când curenþi de aer, pe perioada
cât temperatura exterioarã este in-
ferioarã celei din locuinþã.

Sfaturile reprezentanþilor DSP
Dolj în ceea ce priveºte sugarii ºi
copiii mici sunt de a le oferi unui
ambient cât mai normal, ferit de
cãldurã, umiditate excesivã ºi cu-
renþi de aer. Sistemul de alimenta-
þie avut pânã în acel moment nu
trebuie modificat prin introduce-
rea de alimente noi în aceastã pe-
rioadã. Copilul va fi îmbrãcat le-
jer, cu haine din materiale textile
vegetale comode.

Recomandãri pentru persoanele
vârstnice ºi bolnavii cronic

În ceea ce priveºte recomandã-
rile pentru persoanele vârstnice ºi
cu afecþiuni cronice, este impor-
tantã crearea unui ambient care sã
nu suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului. De ase-
menea, trebuie acordatã o atenþie
deosebitã hidratãrii corespunzãtoa-
re cu apã platã sau apã cu proprie-
tãþi organoleptice, ceai slab îndul-
cit, sucuri naturale de fructe fã-
cute în casã fãrã conservanþi. Ali-
mentaþia trebuie sã includã predo-
minat legume ºi fructe proaspete.

Se vor consuma numai alimente
proaspete din magazinele care dis-
pun de instalaþii frigorifice funcþi-
onale de pãstrare a alimentelor. Se
va evita consumul alimentelor
uºor perisabile. Este interzis con-
sumul de alcool ºi cafea în timpul
caniculei. Se va evita circulaþia în
perioadele de vârf ale caniculei
sau, dacã este absolut necesar, se
va folosi îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale.

Persoanele care suferã de anu-
mite afecþiuni îºi vor continua
tratamentul conform indicaþiilor
medicului. Este foarte util ca în
aceste perioade, persoanele cu
afecþiuni cronice, cardio-vascu-
lare, hepatice, renale, pulmona-
re, de circulaþie, mentale sau cu
hipertensiune sã consulte medi-
cul curant în vederea adaptãrii
schemei terapeutice la condiþiile
existente. Este foarte importantã
ºi menþinerea cu rigurozitate a
igienei personale, efectuarea a
câte trei-patru duºuri pe zi.

Pentru persoanele care prin na-
tura activitãþii lor depun un efort
fizic deosebit, aceºtia trebuie sã
încerce dozarea efortului în func-
þie de perioadele zilei, mai ales în
vârfurile de caniculã. Dacã tem-
peraturile sunt foarte ridicate se va
proceda la stoparea activitãþii.

RADU ILICEANU
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„Am discutat cu colegii de la
ANPC, ANSVSA sã vedem cum,
concret, depistãm, dacã este ca-
zul, situaþia dublului standard. Aici
trebuie sã fim, pe de o parte, ºi
echilibraþi în afirmaþii ºi extrem de
atenþi la ce se întâmplã pe piaþã.
Motiv pentru care astãzi (n.r. –

24.02.2017) un colectiv de la Mi-
nisterul Agriculturii, ANSVSA ºi
ANPC îºi stabileºte modul de lu-
cru concret pentru a depista dacã
existã o astfel de situaþie în Ro-
mânia”, declara ministrul Petre
Daea, aproape de finele lunii fe-
bruarie a.c. Sã precizãm cã mai
multe state est-europene, printre
care Ungaria, Cehia ºi Slovacia,
au reclamat la Bruxelles existenþa
unor standarde duble ale compa-
niilor care produc mãrfuri livrate
atât în Estul, cât ºi în Estul U.E.

Iatã ºi ultima poziþie oficialã a
MADR, privitor la acest subiect.
„În România, în vederea analizãrii
ºi depistãrii eventualului dublu
standard în privinþa calitãþii ali-
mentelor produse în Vestul Euro-
pei, s-a constituit, la finalul lunii
februarie a.c., un grup de lucru
format din reprezentanþi ai insti-
tuþiilor mai sus menþionate”, se
aratã în comunicatul de presã al
MADR.

Probe ridicate din Germania,
Belgia ºi Olanda

Grupul a realizat, într-o primã
etapã, analize de laborator pentru
un numãr de 175 de produse ali-
mentare – produse din carne, pro-
duse din lapte, conserve de peº-
te, miere albine, legume ºi fructe
–, având ca termen de compara-
þie informaþiile declarate pe etiche-
tã de cãtre producãtori/distribui-
tori. Pe perioada deplasãrii au avut
loc întâlniri cu oficiali ai ambasa-
delor din þãrile mai sus menþiona-
te ºi cu experþi/reprezentanþi ai
autoritãþilor de control din Belgia.

ANSVSA analizeazã 29 de probe alimentareANSVSA analizeazã 29 de probe alimentareANSVSA analizeazã 29 de probe alimentareANSVSA analizeazã 29 de probe alimentareANSVSA analizeazã 29 de probe alimentare
în scandalul dublului standardîn scandalul dublului standardîn scandalul dublului standardîn scandalul dublului standardîn scandalul dublului standard

O echipã din România formatã din spe-
cialiºti din cadrul Ministerului Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale, ai Autoritãþii Na-
þionale Sanitare Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor ºi ai Autoritãþii Na-
þionale pentru Protecþia Consumatorilor
s-a deplasat la Maastricht (Olanda), Aa-
chen (Germania) ºi Bruxelles (Belgia).
Astfel, în perioada 19 – 26 iunie 2017,

echipa a avut ca obiectiv realizarea stu-
diului comparativ în ceea ce priveºte pro-
dusele alimentare susceptibile de dublu
standard. Ieºirea peste graniþã s-a reali-
zat ca urmare a scrisorilor transmise de
ministrul Petre Daea, omologilor sãi din
Olanda, Germania ºi Belgia. Au fost ridi-
cate 29 de probe alimentare din aceste
trei state ºi tot atâtea din România.

Delegaþia României a prelevat
produse alimentare din magazi-
nele care au fost selectate în
funcþie de prezenþa lor în statele
mai sus menþionate ºi în Româ-
nia, precum ºi de produsele
identice care se regãsesc pe raf-
turile magazinelor din þãrile vi-

zate: LIDL – Germania ºi Olan-
da; KAUFLAND – Germania;
Belgia – DELHAIZE (Mega Ima-
ge –România).

Produsele recoltate au fost se-
lectate conform competenþelor
de cãtre reprezentanþii ANPC ºi
ANSVSA, þinând cont de ingre-
dientele ºi declaraþiile nutriþiona-
le ale acestora ºi, mai ales, þinând
cont ca aceleaºi produse din þã-
rile vizate sã aibã acelaºi produ-
cãtor cu cele comercializate în
România.

Institutul de Igienã ºi Sãnãtate
Publicã Veterinarã Bucureºti

va da verdictul
Din partea oficialilor Belgiei au

participat Eric Sonnet (Director
Direcþia A – Direcþia Generalã In-
spectoratul Economic), Christia-
an De Schacht (Inspector – Di-

recþia Generalã Inspectoratul
Economic) ºi Ruben Verstraete
(Inspector – Direcþia Generalã
Inspectoratul Economic). Discu-
þiile au fost deschise de reprezen-
tantul Ambasadei României la Bru-
xelles, Marcel ªtefan Sima, mi-
nistru-consilier, care a þinut sã
menþioneze importanþa acþiunii
reprezentanþilor din România.

Deplasarea s-a încheiat în sea-
ra de 26.06.2017, când probele
recoltate din Belgia, Olanda ºi
Germania au fost predate în con-
diþii optime – refrigerator cu tem-
peraturã controlatã – cãtre Insti-
tutul de Igienã ºi Sãnãtate Publi-
cã Veterinarã Bucureºti, ce apar-
þine ANSVSA. Dupã revenirea în
þarã, în perioada 28-29 iunie
2017, aceeaºi echipã a efectuat
acþiuni de prelevare a produselor
identice prelevate din Belgia,
Olanda ºi Germania, comerciali-
zate pe piaþa din România.

Dupã finalizarea analizelor de
laborator ºi emiterea buletinelor
de analizã se va întocmi un ra-
port final privind rezultatele stu-

diului comparativ, raport ce va fi
adus la cunoºtinþa opiniei publi-
ce. În Germania, Olanda ºi Bel-
gia au fost identificate ºi prele-
vate 29 de probe (preparate din
carne, preparate din lapte, con-
serve de peºte, ciocolatã), ace-
laºi numãr de probe fiind prele-
vat ºi din România. Probele au
fost înaintate spre analizã com-
parativã Institutului de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã Bu-
cureºti, aparþinând ANSVSA.

Aproape 200 kg de miere
din Franþa, improprie consumului

Rezultatele analizelor pentru
probele din miere prelevate în ca-
drul acþiunilor de control privind

parametrii de calitate ai produse-
lor alimentare comercializate pe
piaþa din România au fost publi-
cate de ANSVSA, în aceastã pri-
mãvarã, la data de 10.04.2017.
Din totalul celor 11 probe de mie-
re prelevate, la o singurã probã,
având originea Franþa, a fost
constatatã o depãºire a limitei
maxime permise de HMF (hidr-
oximetilfurfural), care este de 4
mg/100g.

În proba neconformã a fost
identificatã o cantitate de 5, 91 mg/
100g de HMF. Conform procedu-
rilor, ANSVSA a identificat lotul ºi
a demarat acþiunea de retragere de
pe piaþã a tuturor unitãþilor de pro-
dus din acest lot. Lotul respectiv
era constituit din 396 de borcane
de sticlã de 500 g, din care au fost
identificate, retrase de la comer-
cializare ºi puse sub sechestru ofi-
cial, un numãr de 108 unitãþi.

Amenzi ºi în comerþul cu carne
intracomunitarã

ANSVSA a mai desfãºurat, în
perioada 27 februarie 2017 – 31
martie 2017, o acþiune la nivel na-
þional, pentru verificarea modului
de respectare de cãtre operatorii
din sectorul alimentar, a condiþii-
lor sanitare veterinare ºi de sigu-
ranþã a alimentelor referitoare la
transportul, tranºarea, reambala-
rea, depozitarea ºi comercializarea
cãrnii de pasãre, provenitã din co-
merþul intracomunitar.

În perioada menþionatã au fost
verificate 2.949 de obiective, din-
tre care: 452 de mijloace de trans-
port pentru produse de origine ani-

malã, 270 de unitãþi de destinaþie a
cãrnii de pasãre provenitã din sta-
te membre ale UE – 54 de unitãþi
de tranºare, 26 de unitãþi de ream-
balare, 190 de depozite frigorifice
-, precum ºi 2.227 de unitãþi de
comercializare a cãrnii de pasãre.
Deficienþele, constatate de repre-
zentanþii DSVSA în urma controa-
lelor au fost amendate prin aplica-
rea unui numãr de 220 de sancþi-
uni contravenþionale, care au în-
sumat 425.600 de lei. De aseme-
nea, au fost emise 5 Ordonanþe
privind suspendarea temporarã a
activitãþii unor unitãþi din judeþele
Braºov, Buzãu, Harghita, Timiº ºi
Tulcea, 2 Ordonanþe pentru inter-
zicerea desfãºurãrii activitãþii unor
unitãþi din judeþele Constanþa ºi
Mehedinþi ºi au fost acordate 206
avertismente pentru deficienþe mi-
nore, pentru care au fost stabilite
termene de remediere.

Totodatã, în urma controalelor
efectuate, a fost reþinutã oficial ºi
a fost dirijatã cãtre unitãþi de neu-
tralizare cantitatea de 12.911 kg de
carne de pasãre, neconformitãþi
privind depozitarea ºi asigurarea
trasabilitãþii; iar 298 de kg carne
pasãre, care nu era marcatã ºi eti-
chetatã corespunzãtor, au fost re-
expediate în statul membru de ori-
gine, conform prevederilor legale.
ANSVSA preciza la acea datã fap-
tul cã, pe parcursul acestor con-
troale nu au fost identificate loturi
de carne de pasãre provenite din
unitãþi situate în regiuni din state
membre aflate sub restricþii sani-
tare veterinare, din cauza evoluþiei
unor focare de influenþã aviarã.
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Dupã ce s-au prezentat, zilele
trecute, primele rezultate ale Baca-
laureatului – sesiunea de varã din
2017 –, a apãrut ºi tabelul final,
dupã rezolvarea contestaþiilor. Ast-
fel, conform acestuia, putem vorbi
de o creºtere de la 68,95% la
69,77% a celor care au obþinut
media finalã de minimum 6,00.
«Putem spune de o creºterea pro-
centajului de promovabilitate, dar,
mai mult, avem, dupã contestaþii,
încã douã note maxime. Din pãca-
te, s-au înregistrat ºi douã „picãri”,
la Colegiul Naþional „Carol I” ºi la
Liceul „Henri Coandã”, unde elevii
au fost declaraþi respinºi, dupã ce
au fost luate în calcul notele con-
testaþiilor. Dar, din fericire, avem
douã note maxime, în plus. Dintre
dosarele depuse, 94 au primit ace-
eaºi notã, 765 au avut în plus, iar
701 – în minus. Vom analiza efec-
tele acestui examen ºi vom moni-
toriza atent orele de pregãtire, ast-
fel încât, în sesiunea de toamnã,
sã avem cât mai puþine cazuri de
nepromovabilitate. Vor fi organizate
ore de pregãtire suplimentarã, fie-
care tânãr mergând la unitatea ºco-

Rata de promovare înregistra-
tã de absolvenþii care au susþinut
probele în prima sesiune a exa-
menului naþional de Bacalaureat
2017 a crescut cu 1,5 % dupã
soluþionarea contestaþiilor, res-
pectiv de la 71,4% la 72,9%,
anunþã Ministerul Educaþiei Na-
þionale. La nivel naþional, cele mai
ridicate procente s-au înregistrat
în judeþele Bacãu, 84,53% com-
parativ cu 83,54% înainte de con-
testaþii, Sibiu, 84,39% compara-
tiv cu 83,73%, Iaºi, 84,10%

Rata de promovare a Bacalaureatului a crescut,
dupã contestaþii, de la 71,4% la 72,9%

comparativ cu 82,91% ºi Cluj,
83,65% comparativ cu 82,75%.

Rata finalã de promovare în
Capitalã este de 75,83%, în creº-
tere de la 74,09%. Judeþele în
care rata de promovare a rãmas
sub 55% sunt Ilfov, cu un pro-
cent de 44,31% ºi Giurgiu, cu
51,96%. Majorarea este de 4,8%
în raport cu rata de promovare
de la finalul primei sesiuni din
anul trecut (68,1%), potrivit Mi-
nisterului Educaþiei. Astfel, au
promovat 93.640 de candidaþi

dintr-un total de 128.509 candi-
daþi prezenþi. Numãrul mediilor
de 10 a crescut de la 97 la 126.

“În total,  au fost depuse
42.212 contestaþii, în scãdere
comparativ cu sesiunea iunie-iu-
lie a anului trecut, când au fost
depuse 44.398. Cele mai multe
contestaþii (18.617) s-au înregis-
trat la proba scrisã de Limba ºi
literatura românã. În medie, rata
de admitere a contestaþiilor la cele
patru probe a fost de 41,12%:
41,7% la proba E)a), 59,2% la

proba E)b), 31,2% la proba E)c)
ºi 32,4% la proba E)d). Cu ex-
cepþia probei de Limba ºi litera-
tura maternã – E)b), unde pro-
centul de modificare a notelor
dupã reevaluarea lucrãrilor a fost
mai mare pe segmentul cuprins
între 0,5 puncte ºi 1 punct
(36,52%), la celelalte trei probe
procentele cele mai ridicate au
vizat creºteri pe segmentul 0 -
0,5 puncte: 36,85% la proba E)a),
42,53% la proba E)c) ºi 45,50%
la proba E)d)”, se aratã într-un

comunicat de presã al Ministeru-
lui Educaþiei Naþionale.

Din totalul celor 135.513 de
candidaþi înscriºi, s-au prezentat
128.509 candidaþi, iar 7.004 can-
didaþi au absentat. Au fost decla-
raþi respinºi 34.690 de candidaþi,
numãr în scãdere de la 36.570,
cât era înainte de contestaþii. Au
fost eliminaþi pentru fraudã sau
tentativã de fraudã 179 de candi-
daþi, care nu se vor putea pre-
zenta la urmãtoarele douã sesiuni
ale Bacalaureatului. (Mediafax)

Dupã contestaþiile de la Bacalaureat,Dupã contestaþiile de la Bacalaureat,Dupã contestaþiile de la Bacalaureat,Dupã contestaþiile de la Bacalaureat,Dupã contestaþiile de la Bacalaureat,
în Dolj au apãrut încã douã note maximeîn Dolj au apãrut încã douã note maximeîn Dolj au apãrut încã douã note maximeîn Dolj au apãrut încã douã note maximeîn Dolj au apãrut încã douã note maxime

Ieri, au fost fãcute cunoscute toate rezultatele contestaþiilor
depuse de candidaþii care au susþinut Bacalaureatul – sesiu-
nea de varã.  Este o creºtere a procentului de promovabilita-
te, la nivel judeþean ºi, mai mult, douã note maxime obþinute.
Oricum, putem vorbi de aproape 70% procentul celor care au
obþinut media minimã de absolvire 6,00.

larã unde a învãþat ºi va fi pãstratã
legãtura cu foºtii diriginþi. Vrem sã
creºtem procentul de promovabi-
litate», a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

Un clasament final...
La finalul Bacalaureatului, pu-

tem vorbi ºi de un clasament, pe
diferite secþiuni. Pe primul loc, cu
100%, se aflã Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, al cãrui manager,
prof. Carmen ªtefãnescu, ne-a
declarat: „Faptul dovedeºte, încã
o datã, cã la noi se învaþã carte.
Elevii noºtri au dovedit, chiar ºi la
contestaþii, cã au o percepþie co-
rectã asupra muncii lor. Ne mân-
drim cu nota maximã obþinutã de
Mãdãlina Elena Mandache, cea care
a obþinut, de la început, nota ma-
ximã. La fel suntem onoraþi ºi cu
cei care au obþinut note între 9,00
– 9,90”. Pe locul al II-lea se aflã
Colegiul Naþional „Carol I”, cu
99,66%. „Suntem onoraþi de acest
rezultat, pãcat de nereuºita, la con-
testaþii, a unui elev, care a fost de-

clasat ºi a picat Bacalaureatul.
Avem, dupã contestaþii, o notã
maximã, cea obþinutã de Adina
Ruxandra Buzera” – prof.  Cris-
tian Angelo Stãiculescu, mana-
ger la Colegiul Naþional „Carol I”.
Pe locul al treilea se aflã Colegiul
Naþional „Elena Cuza” –98,88%,
anul trecut fiind pe primul loc, dar
explicã totul prof. Liviu Cotfasã,
director al unitãþii de învãþãmânt:
„Dacã nu erau acele probleme cu
cei eliminaþi, eram ºi acum în frun-
te. Oricum, avem douã fete cu nota
10,00. Dupã Adela Ungureanu,
din primele rezultate fiind, dacã se
poate spune aºa, maximã, acum o
avem ºi pe Adina ªtefania Cîr-
stea, care, dupã contestaþii a obþi-
nut perfecþiunea. Ne mândrim cu
ceea ce au realizat aceste fete, la
fel ºi cu ceea ce au fãcut colegii ºi
colegele lor”.

Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” se prezintã cu
96,03%. „Nu putem fi decât bu-
curoºi , mai ales cã ºtim cã aici se
învaþã cât se poate de serios” –
prof.  Vasile Voinescu, director.
Colegiul Naþional „Nicolae Titules-
cu” ocupã ultima poziþie în „Top
5”, cu 92,24%. Din instituþiile de
nivel mediu, un punctaj bun este
cel al Liceului Tehnologic „Dimi-
trie Filiºanu” din Filiaºi (6,11%),
la fel ca al celui obþinut de Liceul
Tehnologic „George Bibescu” din
Craiova (6,1), aceeaºi medie cu
cea a Liceului Tehnologic Auto din
Craiova, a Colegiului Tehnic „ªte-
fan Milcu” din Calafat etc.

Maximul se obþine
când ai încredere

Aºa cum am prezentat, au apã-
rut douã note maxime, finale, dupã
contestaþii. Am vorbit cu cele
douã posesoare ºi am aflat câteva
lucruri interesante. Prima cu care
am încercat sã luãm legãtura a
fost Adina Buzera absolventã a
Colegiului Naþional „Carol I”. Am
vorbit, la început, cu tatãl ei, Ga-
briel: „Am avut tot timpul încre-
dere în fata mea ºi voi avea în
continuare. Mi-a spus cã vrea sã

depunã contestaþie, chiar dacã
avea o notã mare la Logicã, un-
deva la 9,60. I-a spus cã ºtie ce
are de fãcut…”. Adina ne-a expli-
cat, pe scurt: „ªtiam cã fãcusem
foarte bine în lucrare ºi nu înþele-
geam de ce am luat o notã mai
micã. Am mers ºi am depus con-
testaþia, astfel cã am ajuns, acum,
când vorbesc cu dumneavoastrã,
sã am 10,00. Eu îmi doresc sã
urmez cursurile Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova
ºi mi-aº dori sã ajung judecãtor”.

Cealaltã fatã de 10,00 se numeº-
te tot Adina, dar Cîrstea, ºi a ur-
mat cursurile liceale la „Elena
Cuza”. Este la fel de lipsitã de emo-
þii, când vorbeºte, ca ºi colega ei:
„Mi s-a pãrut cã am luat notã micã
la Limba românã – 9,10 – deºi
ºtiam ce fãcusem. M-a hotãrât,
dupã ce m-am consultat cu pãrin-
þii, sã depun contestaþie. De ce sã
nu recunosc, mi-a fost ceva tea-
mã, mai ales cã aflasem cã se pu-
teau ºi depuncta lucrãrile. Acum,

chiar nu mai am nici un fel de tea-
mã ºi mã pregãtesc sã merg la
Bucureºti, la „Politehnica”, pe „IT”,
fiindcã asta îmi place”.

***
Cele mai multe contestaþii rezol-

vate în beneficiul candidatului au
fost la Liceul „Traian Vuia” din
Craiova (ºapte), Colegiul Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu” din
Craiova (cinci), Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti (trei).
Am vorbit cu doi dintre managerii
acestor instituþii: „Este încã o do-
vadã cã muncim, iar copiii au ºtiut
ceea ce vor ºi nu le-a fost fricã” –
prof.  Ileana Moculescu, direc-
tor al Liceului „Traian Vuia”; „Da
este adevãrat, avem trei elevi care
au depus contestaþii, le-au câºti-
gat, iar astfel procentul nostru de
promovabilitate a crescut la 75%,
circa 83% fiind din promoþia aces-
tui an” – prof.  Leonard Gabriela
Tica, director al Liceului Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãileºti.

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

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

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

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” a gãzduit, ieri, un ate-
lier tematic în cadrul ªcolii de varã
„Constantin Brâncuºi”, program des-
fãºurat de Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova. Participanþii, stu-
denþi proveniþi din Italia, Bulgaria,
Polonia ºi Rusia, au vizionat cu acest
prilej lungmetrajului „Columna”
(1968), în regia lui Mircea Drãgan.
De asemenea, în cadrul aceluiaºi ate-
lier, a avut loc conferinþa cu titlul
„Rolul creºtinismului în formarea
identitãþii naþionale”, susþinutã de
pr. lect. univ. dr. Ionuþ Reºceanu.

„Biblioteca Aman se implicã
ºi în acest an într-o colaboreazã
strânsã cu Departamentul de Limbi

Biblioteca Judeþeanã: Atelier tematic în cadrul
ªcolii de varã „Constantin Brâncuºi”

Moderne Aplicate din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova în ceea ce priveºte
atelierele de lucru ale ªcolii de varã.
Pentru ediþia din acest an, le propu-
nem studenþilor o conferinþã ineditã
pe marginea identitãþii naþionale ºi, de
asemenea, un film care a fãcut ca-
rierã la vremea lui ºi care, trecând
peste cliºeele specifice epocii, trimi-
te spre o paradigmã ineditã a identi-
tãþii naþionale”, a declarat, ieri, Lu-
cian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Cursurile ªcolii de varã „Constan-
tin Brâncuºi” se desfãºoarã în perioa-
da 3-21 iulie, la ele participând 12 de
tineri. De luni pânã sâmbãtã, între
orele 9.00-12.00, aceºtia beneficia-

zã de cursuri de limbã românã, iar
din douã în douã zile, în intervalul
orar 15.00-18.00, de cursuri de ci-
vilizaþie româneascã. Lecþiile sunt
predate în funcþie de nivelul de lim-
bã românã al participanþilor: începã-
tor ºi avansat. Nu lipsesc din pro-
gram vizite la muzeele din Craiova ºi
plimbãri în Centrul Vechi, Piaþa „Mi-
hai Viteazul”, Grãdina Botanicã, Par-
cul „Nicolae Romanescu” sau Par-
cul Tineretului, nici excursiile tema-
tice la Târgu Jiu ºi Drobeta-Turnu
Severin.

Pe 20 iulie, studenþii vor susþine
testul final de limbã românã, iar pe
21 iulie îºi vor primi diplomele. Tot
atunci va avea loc seara festivã, cu
o cinã tradiþionalã româneascã.



100 de tineri strãini în Craiova,
prin proiectele AIESEC
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Potrivit organizatorilor, expoziþia are
caracter sistematic, ecologic ºi biogeo-
grafic, fiind structuratã pe mai multe sec-
þiuni: aspecte vizând sistematica ºi biolo-
gia moluºtelor, rãspândirea zoogeografi-
cã a moluºtelor marine, diversitatea mo-
luºtelor ºi mediul lor de viaþã (gastero-
pode – terestre, dulcicole, marine bival-
ve – dulcicole, marine, cefalopode), cu-
riozitãþi despre moluºtele  existente în
mãrile ºi oceanele globului.
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La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei
va avea loc mâine, 12 iulie, ora 11.00, vernisajul expo-
ziþiei cu genericul „Din lumea moluºtelor”, realizatã de
muzeograf dr. Olivia Cioboiu. Din cele peste 27.000
de exemplare deþinute de instituþie (bivalve, gastero-
pode, cefalopode), aparþinând unui numãr de 5.500

specii, sunt prezentate publicului peste 140 de specii,
reprezentative fiind moluºtele marine, prin formele
ciudate ale cochiliilor, fragilitatea ºi coloritul lor. Ex-
poziþia este temporarã, urmând a fi deschisã publicului
pânã la sfârºitul lunii august, la sediul secþiei, din stra-
da „Popa ªapcã” nr. 8.

„Într-un cadru expoziþional generos,
sunt prezentate peste 140 de specii, edifi-
catoare fiind moluºtele marine prin forme-
le ciudate ale cochiliilor, fragilitatea ºi colo-
ritul lor: specii de cipreide numite ºi melci
de porþelan, specii de Strombus, Charonia,
Cassis, Lambis folosite în industria sidefu-
lui, specii de Murex – melci de purpurã sau
o scoicã giganticã Tridacna squamosa, rãs-
pândite în regiunea Indo-pacificã, Ocea-
nul Atlantic, Marea  Mediteranã, Marea Nor-

dului. Cefalopodele, cele mai evoluate mo-
luºte, prezente în toate mãrile globului, cu
excepþia Mãrii Negre, sunt reprezentate de
sepie (Sepia officinalis), sepiolã (Sepiola
rondeleti), caracatiþã (Octopus vulgaris),
calmar (Loligo vulgaris), nautil (Nautilus
pompilus)”, se menþioneazã într-un comu-
nicat de presã al Secþiei de ªtiinþele Naturii
a Muzeului Olteniei.

Expoziþia se doreºte a fi o acþiune cultu-
ral-educativã pentru toate categoriile de vi-
zitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cãrora
instituþia încearcã sã le trezeascã interesul
pentru cunoaºterea patrimoniului muzeal.
«„Din lumea moluºtelor” se vrea a fi o
invitaþie la cunoaºterea biodiversitãþii, la des-
coperirea frumuseþii ºi diversitãþii cochilii-
lor de melci ºi scoici din apele dulci ºi sãra-
te ale globului, dar ºi de pe uscat», mai
spun reprezentanþii muzeului craiovean. 

MAGDA BRATU

În patrimoniul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei se aflã, pe lângã
colecþii de paleontologie, mineralogie, botanicã, vertebrate, entomologie, ºi o fru-
moasã colecþie de moluºte autohtone ºi exotice. Constitutã pe parcursul mai multor
decenii, aceasta cuprinde peste 27.000 exemplare (bivalve, gasteropode, cefalopode)
aparþinând unui numãr de 5.500 specii provenite din achiziþii (colecþia Al. V. Grossu),
donaþii ale unor mari naturaliºti români: I.P. Licherdopol, A. Vincenz, Dinu Alexan-
drescu, Aurelian Popescu Gorj, Mircea Popescu, Alexandrina Negrea, dar ºi colec-
tãri rezultate în urma activitãþii de cercetare a specialiºtilor muzeului în diverse zone
biogeografice din þarã ºi în special din Oltenia.

Proiectele AIESEC sunt în plinã desfãºura-
re în prezent, iar tinerii internaþionali au parte
de una dintre cele mai frumoase experienþe.
Timp de ºase sãptãmâni, voluntarii veniþi din
þãri precum China, India, Egipt, Turcia, Tai-
wan, Tunisia,Hong Kong, Grecia vor fi trai-
neri pentru participanþii la proiecte.

Primul a fost VET, destinat elevilor de la
liceele cu profil tehnologic. Pe durata proiec-
tului, elevii au fãcut practicã timp de trei sãp-
tãmâni la instituþii care se pliazã pe specialita-

Organizaþia de studenþi AIESEC Craiova a adus
în aceastã varã cel mai mare numãr de voluntari
internaþionali datoritã proiectelor pe care le
desfãºoarã. Dupã luni de interviuri ºi multã muncã
depusã, membrii AIESEC sunt onoraþi sã le fie
gazdã celor aproximativ 100 de tineri strãini.

Bursele studenþeºti, indiferent
de categorie, se acordã pe toatã
durata anului universitar, respec-
tiv pe 12 luni, implicit ºi pe perioa-
da vacanþei de varã, anunþã Minis-
terul Educaþiei Naþionale. “Urma-
re a intrãrii în vigoare, în luna iu-
nie, a Legii 137/2017 pentru apro-
barea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 2/2017 privind une-
le mãsuri fiscal-bugetare, precum
ºi modificarea ºi completarea unor
acte normative, bursele studenþeºti,
indiferent de categorie, se acordã
„pe toatã durata anului universitar
(12 luni)”. În acest sens, dupã apa-
riþia legii, Ministerul Educaþiei Na-
þionale a modificat metodologia-
cadru de acordare a burselor prin

tea învãþatã la ºcoalã, precum industrie alimen-
tarã, mecanicã, hair styling, protecþia mediu-
lui. Ultimele sãptãmâni ale proiectului constau
în sesiuni þinute de voluntarii internaþionali, care
se bazeazã pe autocunoaºtere ºi dezvoltare
personalã.

De asemenea, la începutul lunii iulie au fost
demarate ºi celelalte douã proiecte – Discover
Schools ºi Discover Kindergarten –, primul
adresându-se elevilor de la gimnaziu, iar cel de-
al doilea, copiilor de la grãdiniþã. Pe parcursul

lor, copiii vor învãþa prin joc ºi joacã ce în-
seamnã responsabilitatea, lucrul în echipã pro-
iectele bazându-se pe educaþia nonformalã.

În aceste sãptãmâni petrecute în Bãnie, vo-
luntarii internaþionali vor lua parte la multe ac-
tivitãþi, astfel încât sã cunoascã mai bine ora-
ºul gazdã ºi li se vor prezenta tradiþiile ºi pre-
paratele culinare specifice regiunii. De aseme-
nea, aceºtia vor avea ocazia ca, timp de o sãp-
tãmânã, sã viziteze cele mai frumoase oraºe
ale României.

Veste bunã pentru studenþi: bursele
se acordã ºi pe perioada vacanþei de varã

ordinul de ministru nr. 4104/2017
(publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 523/05.07.2017, Par-
tea I) ºi a solicitat universitãþilor,
în data de 6 iulie 2017, sã opereze
modificãrile care se impun în me-
todologiile proprii”, se aratã într-
un comunicat de presã al Ministe-
rului Educaþiei Naþionale, remis,
ieri, Mediafax.

Astfel, pentru luna iulie 2017,
sumele alocate de Ministerul Edu-
caþiei instituþiilor de învãþãmânt
superior de stat pentru burse vor
fi similare cu cele din luna iunie,
respectiv de 63.908.245 lei, din
care 54.582.957 lei pentru studenþii
români înmatriculaþi în ciclurile
universitare de licenþã ºi master,

indiferent de numãrul de zile de va-
canþã ale studenþilor, urmând ca
pentru luna august, cuantumul sã
fie acelaºi.

La momentul constituirii buge-
tului de stat pe anul 2017, fondul
de burse a fost fundamentat por-
nind de la durata calendaristicã a
activitãþilor didactice,adicã în me-
die 8,3 luni, numãrul studenþilor
bugetaþi ºi cuantumul alocat pen-
tru constituirea fondului de burse
ºi protecþie socialã a studenþilor de
201 lei/lunã/student, potrivit Minis-
terului Educaþiei. Odatã cu adop-
tarea Legii 137/2017, durata calen-
daristicã a activitãþilor didactice a
fost extinsã pe toatã durata anului,
fiind astfel acoperite ºi vacanþele.

Reacþia Ministerului Educaþiei
vine dupã ce Liga Studenþilor (LS
IAªI) a informat studenþii cã bur-
sele studenþeºti promise pentru
vara aceasta nu vor fi virate decât
la finalul lunii septembrie sau în-

ceputul lunii octombrie, având în
vedere cã nu s-au alocat fonduri
în acest sens, urmând ca acestea
sã fie disponibile abia dupã rectifi-
carea bugetarã din luna august.
(Mediafax)
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Guvernul britanic a catalogat
drept “o distorsiune nefolositoare”
scrisoarea comunã semnatã de li-
derii celor mai importante patru gru-
puri din Parlamentul European în le-
gãturã cu acordul privind ieºirea
Marii Britanii din Uniunea Europea-
nã. “Poziþia prezentatã în Parlamen-
tul European este o distorsiune ne-
folositoare privind o ofertã despre
care mai multe state membre au
afirmat cã este baza unui acord bun.
În mod regretabil, articolul include
o serie de inexactitãþi care sunt de-
osebit de nefolositoare ºi care pot
cauza îngrijorarea inutilã a cetãþe-
nilor din Marea Britanie ºi UE”, a
declarat un purtãtor de cuvânt al
guvernului Theresei May. Guvernul
de la Londra «reafirmã cã doreºte
un aranjament reciproc care sã le
permitã cetãþenilor UE sã continue
sã trãiascã în Marea Britanie aºa cum o fac
în prezent, motiv pentru care am anunþat
propunerea noastrã de a le garanta drepturi-
le prin intermediul unui nou “statut stabilit”».
Potrivit propunerii guvernului May, noul sta-

Martin Schulz: Protestatarii responsabili
de violenþele de la G20
s-au comportat precum teroriºtii

Militanþii anticapitalism care au
participat la protestele violente de la
summitul G20 s-au comportat ca niºte
teroriºti, a declarat Martin Schulz,
liderul Partidului Social-Democrat ºi
candidat la funcþia de cancelar al
Germaniei. Peste 100.000 de persoane
au participat la manifestaþii, iar
violenþele s-au soldat cu incendierea
mai multor maºini, devastarea unor
spaþii publice ºi rãnirea a sute de
agenþi de poliþie. Zeci de mii de
protestatari au manifestat însã în mod
paºnic. Liderul SPD a declarat cã
“bandele de jefuitori” nu pot invoca
vreo legitimitate politicã pentru
acþiunile lor, adãugând cã acestea au
prezentat “caracterisitici ale terorismu-
lui”. Poliþia germanã a arestat 186 de
persoane, iar alte 225 au fost temporar
reþinute în timpul incidentelor violente
de la Hamburg.

Rusia avertizeazã cã eventuala
admitere a Ucrainei în NATO
ar destabiliza Europa

Administraþia Vladimir Putin a
exprimat preocupare, ieri, în legãturã
cu intenþia Ucrainei de a adera la
Alianþa Nord-Atlanticã, avertizând cã
o decizie de acest fel ar afecta stabili-
tatea Europei. “În privinþa problemei
cu Ucraina ºi NATO, Rusia nu este
afectatã direct, dar este preocupatã în
mare mãsurã”, a declarat Dmitri
Peskov, purtãtorul de cuvânt al
Kremlinului. “Timp de mulþi ani,
Rusia a exprimat îngrijorare privind
extinderea infrastructurii NATO spre
frontierele noastre. Admiterea Ucrai-
nei ar putea fi un nou pas în aceastã
direcþie, dar o astfel de hotãrâre nu
va contribui în niciun caz la consoli-
darea stabilitãþii ºi securitãþii în
Europa”, a atras atenþia Peskov.
Ucraina va iniþia discuþii cu Alianþa
Nord-Atlanticã în scopul aderãrii la
aceastã organizaþie ºi intenþioneazã sã
lanseze reforme pentru a accede la
standardele NATO pânã în anul
2020, a anunþat ieri preºedintele
Petro Poroºenko.

Qatarul doreºte compensaþie
monetarã pentru embargoul arab

Qatarul plãnuieºte sã ajute cetãþe-
nii ºi companiile care solicitã com-
pensaþii pentru pierderile financiare
de pe urma “blocadei” vecinilor sãi.
Micul stat din Golful Persic a anun-
þat cã va forma un comitet special ce
va ajuta indivizii ºi firmele sã depunã
cereri de despãgubiri. Comitetul va
ajuta la acþionarea în mod legal a
revendicãrilor, conform ministerului
de Justiþie a Qatarului. “Suntem
încrezãtori cã avocaþii qatarezi pot
apãra statul ºi simbolurile sale prin
intermediul procedurilor legale
corespunzãtoare”, a transmis prin
intermediul unei postãri pe Twitter
ministerul, adãugând cã va întreprin-
de “mãsurile legale adecvate împotri-
va celor care au rãspuns în mod
abuziv împotriva Qatarului”. Mii de
indivizi ºi mai multe afaceri au fost
afectate de decizia Arabiei Saudite,
Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului
ºi Egiptului de a întrerupe legãturile
diplomatice cu Qatarul.

Autoritãþile din Turcia au anunþat cã
au emis mandate de arestare pe numele a
72 de angajaþi ai unor universitãþi, inclu-

Austria a interzis accesul în þarã pentru
ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci,
care voia sã participe la un eveniment ce
marcheazã aniversarea tentativei eºuate de
loviturã de stat din Turcia, a anunþat ieri mi-
nisterul austriac de Externe. “Pot confirma
cã ministrul austriac de Externe, Sebastian
Kurz, i-a interzis ministrului turc al Econo-
miei sã pãtrundã în þarã. Acest eveniment este
foarte mare, iar vizita ministrului reprezintã
un pericol pentru ordinea publicã ºi securita-
tea din Austria”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al diplomaþiei austriece. O mãsurã simi-
larã a fost luatã vinerea trecutã de Olanda,
care a anunþat cã vicepremierul turc Tugrul
Turkes nu poate sã participe la o ceremonie
alãturi de expaþi turci, pentru marcarea a unui
an de la tentativa eºuatã de loviturã de stat
din 15 iulie 2016. La începutul acestui an,
Germania ºi Olanda au blocat mai multe eve-
nimente ale oficialilor turci care doreau sã
se adreseze alegãtorilor din diaspora, înainte
de referendumul privind schimbãrile con-
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tut al cetãþenilor europeni din Marea Britanie
“va include accesul la educaþie, asistenþã me-
dicalã, beneficii, pensii ºi locuinþe sociale,
pe aceeaºi bazã ca ºi cetãþenii britanici, în
conformitate cu principiile consacrate ale le-

gislaþiei Marii Britanii”. Negociato-
rul-ºef din partea Parlamentului
European pentru Brexit, Guy Ver-
hofstadt, a avertizat ieri cã oferta
premierului britanic Theresa May
privind drepturile cetãþenilor Uni-
unii Europene este incompletã ºi
incorectã. Verhofstadt a subliniat
cã europenilor din Marea Britanie
li se oferã mai puþine drepturi de-
cât britanicilor din UE, iar Blocul
comunitar nu va accepta acordul
de Brexit dacã oferta nu va fi
schimbatã. Liderii din Parlamentul
European apreciazã cã europenii ºi-
ar putea pierde dreptul de a vota în
alegerile locale, familiile acestora
vor fi vizate de cerinþele privind sa-
lariul minim, iar statutul copiilor
nãscuþi dupã Brexit în Marea Bri-
tanie este nesigur. Negocierile pri-
vind Brexit trebuie încheiate pânã

la 30 martie 2019, iar UE “nu va susþine ex-
tinderea acestui termen, pentru cã ar nece-
sita organizarea de alegeri europene în Ma-
rea Britanie în 2019, un fapt de neconce-
put”, a anunþat Guy Verhofstadt.

Austria a interzis accesul în þarã pentru
ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci

stituþionale din Turcia. Preºedintele Turciei,
Recep Tayyip Erdogan, a declarat stare de
urgenþã dupã incidentele din 2016. Miºcarea
clericului musulman Fethullah Gulen a fost
acuzatã de Ankara cã ar fi orchestrat tentati-
va de loviturã de stat, dar Gulen a negat im-

plicarea. În acest an, peste 100.000 de per-
soane din mediul public ºi privat au fost de-
mise ori suspendate, iar aproape 50.000 din-
tre acestea au fost arestate. Acþiunile Ankarei
au fost dur criticate de mai multe state euro-
pene ºi organizaþii pentru drepturile omului.

Epurãri în Turcia, la un an de la tentativa de loviturã de stat
siv un fost consilier al principalului lider
al opoziþiei, aceºtia fiind suspectaþi cã ar
avea legãturã cu miºcarea clericului Fet-

hullah Gulen. Poliþia a
reþinut deja 42 de anga-
jaþi ai universitãþilor Bo-
gazici ºi Medeniyet din
Istanbul,  informeazã
Reuters, citând agenþia
de ºtiri Anadolu. Printre
cei reþinuþi se numãrã
Koray Caliskan, un pro-
fesor universitar care în
trecut a fost consilier al
lui Kemal Keilicdaroglu,
liderul partidului secula-
rist CHP, principala for-
maþiune de opoziþie din
Turcia. Toþi suspecþii
foloseau ByLock, o apli-

caþie de mesagerie despre care autoritãþi-
le turce afirmã cã ar fi fost utilizatã de
susþinãtorii lui Gulen, acuzat de Ankara
cã ar fi orchestrat tentativa de loviturã
de stat din 2016. Aproximativ 50.000 de
persoane au fost arestate ºi 150.000 de
angajaþi din domeniul public au fost sus-
pendaþi sau demiºi din funcþie ca urmare
a mãsurilor punitive luate de autoritãþile
turce dupã tentativa de loviturã de stat
din luna iulie. Duminicã, mai multe mii
de turci au luat parte la un miting la Is-
tanbul împotriva Guvernului de la Anka-
ra, în cadrul Marºului pentru Justiþie, ce
a fost iniþiat în urmã cu trei sãptãmâni de
Kemal Kilicdaroglu, care a declarat cã se
va deplasa în marº din capitala Ankara
pânã la Istanbul pentru a protesta faþã de
arestarea unui membru parlamentar al par-
tidului pe care-l conduce.
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METEO

Seninmarþi 11 iulie - max: 36°C - min: 23°C

$
1 EURO ........................... 4,5684 ............. 45684
1 lirã sterlinã................................5,1615....................51615

1 dolar SUA.......................4,0107........40107
1 g AUR (preþ în lei)........155,8039.....1558039

Cursul pieþei valutare din 11 iulie 2017 - anunþat de BNR
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S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:15

Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al
echipei S.W.A.T., care, alãturi
de partenerul sãu, Brian Gam-
ble (Renner), este eliminat din
echipã în urma unei decizii
controversate pe care au luat-
o în timpul unei acþiuni cu
luare de ostatici. Dezgustat,
Gamble îºi dã demisia, dar
meseria de poliþist este pentru
Street viaþa lui...

Iceman - ultimul meci

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

George Chambers (Michael
Jai White) este campionul
mondial la box, categoria
grea, care s-a fãcut cunoscut
în ring sub numele de “Ice-
man”. Nici un adversar nu a
putut sã stea vreodatã în faþa
forþei distrugãtoare a lui Ice-
man. Însã la un moment dat,
campionul se trezeºte în
situaþia de a da cea mai grea
luptã a vieþii sale.

Filmul 43: Scandalos

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Anna Faris, Hugh Jac-
kman, Richard Gere, Uma
Thurman, Halle Berry,
Emma Stone, Naomi Watts,
Kate Winslet, Kristen Bell ºi
Chloe Moretz sunt doar
câteva dintre starurile aces-
tei comedii produse de fraþii
Farrelly, în bine-cunoscutul
lor stil cumplit de obscen ºi
ireverenþios.

sursa: cinemagia.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!
ANUNÞ de atribuire având ca

obiect finalizarea procedurii de atri-
buire a contractului de concesiune
privind spaþiul format din 3 încãperi
(douã camere ºi grup sanitar) din
clãdirea Dispensarului Uman- pen-
tru înfiinþare cabinet stomatologie,
situat în comuna Calopãr, Sat Ca-
lopãr, judeþul Dolj, nr.1 53, proprie-
tatea Consiliului Local Calopãr, Ju-
deþul Dolj. 1. Consiliul Local Calo-
pãr, judeþul Dolj, cod fiscal 4554181,
str. Principalã, nr. 572, tel/fax 0251/
350.558, 0251/350.734, e-mail: pri-
maria_calopar08@yahoo.com,
persoanã contact: Prodileanu Du-
mitru Adrian; 2. Procedura aplicatã
pentru atribuirea contractului de
concesiune- licitaþie publicã des-
chisã; 3. Data publicãrii anunþului
de licitaþie- 02.06.2017; 4. Criteriile
utilizate pentru determinarea ofer-
tei câºtigãtoare- nivelul redevenþei
cel mai ridicat; 5. Numãrul ofertelor
primite ºi declarate valabile: 3; 6.
Denumirea/numele ºi sediul/adre-
sa ofertantului a cãrui ofertã a fost
declaratã câºtigãtoare: SC Dural-
dent SRL, mun. Craiova, str. Adri-
an Pãunescu, nr. 44, jud. Dolj; 7.
Durata contractului: 20 ani; 8.Ni-
velul redevenþei: 600Lei anual;
9.Instanþa competentã în soluþio-
narea litigiilor apãrute cu privire la
concesionare este Tribunalul Dolj,
str. Brestei, nr.12, Mun.Craiova, ju-
deþul Dolj, Tel. 0251.418.612, Fax:
0251.419.851; 10.Data informãrii
ofertanþilor despre decizia de sta-
bilire a ofertei câºtigãtoare:
26.06.2017; 11. Anunþul de licitaþie
a fost transmis cãtre instituþiile abi-
litate în vederea publicãrii, la data
de 31.05.2017.

Anunþul tãu!
ZIMTA Andrei-Marius pentru

SC OLAREMUS SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
“Extindere, consolidare, reame-
najare, clãdire birouri (P+2) ºi
halã producþie (P), modificãri
structurale ºi nestructurale” pro-
pus a fi amplasat în comuna Po-
dari, Sat Braniºte, str.Calafatului,
nr.1A, jud.Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, la sediul SC
Olaremus SRL, com. Brãdeºti,
str. Brãdiºteanu, nr. 183, jud.Dolj,
în zilele de L-V, între orele 09.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.ar-
pmdj.anpm.ro. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251.419.036, email: of-
fice@apmdj.anpm.ro

CONSILIUL Local com.Stre-
jeºti, jud.Olt, anunþã elaborarea
primei versiuni a Planului Urba-
nistic General Comuna Strejeºti
ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza
la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion
Moroºanu, nr.3, judeþul Olt ºi
sediul titularului la Primãria Co-
munei Strejeºti, jud.Olt. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Olt în
termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

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 eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi me-
talice, garduri metalice
pe orice parte, pe linie
metalicã, la preþuri mi-
nime. Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere decomandat
parter, bilateral  - zona
1 Mai, Târg Pelenda-
va, 2 bãi, 2 balcoane,
îmbunãtãþit parþial. Te-
lefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 ca-
mere Calea Bucureºti
(Lãpuº) 70.000 Euro
negociabil. Telefon:
0726/431.379.

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

Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.
Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3
corpuri a câte 2 came-
re, 2 sãli beci, pãtul, ma-
gazie, teren 2000 mp.
Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
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Anunt - Licitatie inchiriere

Teren intravilan cu suprafata de 1.287 mp ce apartine
domeniului public si constructie in suprafata construita de
208 mp ce apartine domeniului privat, amplasat in Comuna

Ostroveni, Jud. Dolj

1. Informatii generale: Primaria comunei Ostroveni judetul
Dolj, cu sediul in comuna Ostroveni, Cod fiscal 4554254, Cod
IBAN, RO78TREZ2975006XXX000028 deschis la Trezoreria
Bechet, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic in-
chis pentru  inchirierea:

Teren intravilan cu suprafata de 1.287 mp ce apartine do-
meniului public si constructie in suprafata construita de 208
mp ce apartine domeniului privat, amplasat in Comuna Ostro-
veni sat Listeava, Jud. Dolj.

2. Informarii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire, se pot

obtine de la sediul Primariei Ostroveni,
b. Compartiment Achizitii, incepand cu data de 12.07..2017,
c. Data limita pentru obtinerea documentatiei: 24.07.2017, ora 14.
3. Informatii privind ofertele:
3.1. Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, in-

sotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul 
Primariei, camera - Registratura.

3.2. Data limita pentru depunerea documentelor: 25.07.2017,
ora 9.

4. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchi-
riere: 25.07.2017, ora 11, Primaria Ostroveni, sala de sedinte.

Admitere la Facultatea de Litere
Facultatea de Litere a Universitãþii din Craiova îºi deschide porþile pentru absolvenþii de

liceu. Din 17 iulie, viitorii studenþi sunt aºteptaþi sã-ºi depunã dosarele pentru unul dintre
cele 637 de locuri ale Facultãþii, mai exact 300 la buget, 327 la taxã ºi 10 locuri pentru rromi.

Absolvenþii de liceu pot aplica pentru domenii ºi specializãri precum: Limbã ºi literaturã,
Limbi moderne aplicate (englezã ºi francezã), Muzicã (Interpretare muzicalã-canto/instru-
mente), ªtiinþe ale comunicãrii (Comunicare ºi relaþii publice, Jurnalism), ªtiinþe ale educa-
þiei (Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar), Teatru ºi artele spectacolului. Speciali-
zãrile Limba ºi literatura românã - O limbã ºi literaturã modernã (englezã/francezã) ºi Peda-
gogie ºcolarizeazã ºi la Drobeta-Turnu Severin.

Facultatea de Litere oferã posibilitãþi multiple de carierã, în peste 50 de domenii. Absol-
venþii pot deveni profesori, traducãtori, scriitori, specialiºti în PR, redactori, prezentatori,
fotojurnaliºti, actori, soliºti, instrumentiºti, dirijori sau manageri.

Toate detaliile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCra-
iova ºi pe site-ul Facultãþii: http://litere.ucv.ro/litere/

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu 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. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pieleºti
Fabrica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon:
0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.

Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
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 FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, car-
te identitate pentru
piese Târgoviºte. Te-
lefon: 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.

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând cutie metalicã
pentru armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând centralã termicã
ºi roþi Mercedes + cau-
cuicuri. Telefon: 0762/
183.205.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator
12V nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL puþin
folosit, maºinã de spã-
lat Alba Lux cu încãlzi-
re apã, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon:
0351/464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.

Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici).
Telefon: 0763/156.760.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de
cusut PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând ieftin dormitor (pat
dublu) douã canapele,
birou ºi altele. Urgent.
Telefon: 0741/072.812.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 11 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:

Admitere la Facultatea de Drept
Facultatea de Drept organizeazã, în perioada 10.07.2017- 20.07.2017, admitere la speciali-

zãrile Drept ºi Administraþie publicã. La specializarea Drept (învãþãmânt la zi), candidaþii vor
concura pe 165 de locuri la buget, 2 locuri rromi la buget ºi 200 de locuri la taxã. Specializarea
Drept, forma de învãþãmânt IFR, oferã 100 de locuri la taxã. La specializarea Administraþie
publicã se ºcolarizeazã atât în Craiova, cât ºi Drobeta-Turnu Severin, iar candidaþii au la
dispoziþie 65 de locuri la buget, 3 locuri rromi la buget ºi 132 de locuri la taxã.

Facultatea de Drept oferã studenþilor, în primul rând, ºansa de a lua contact cu universul
juridic, dar ºi oportunitatea de a continua studiile la master sau doctorat în cadrul acestei
facultãþi. Viitorii studenþi pot fi recompensaþi prin burse de merit ºi sociale ºi, nu în ultimul
rând, au ºansa de a alege o profesie dintre multele pentru care facultatea oferã pregãtire.

Despre câteva dintre avantajele pe care le au studenþii aici, ne-a vorbit lect. univ. dr.
Raluca Voinea: „Un aspect forte este clãdirea ºi baza instituþionalã academicã, pe care o
avem la Facultatea de Drept. Avem o bibliotecã foarte bine dotatã, la care studenþii au acces
atât pentru studiu în cadrul bibliotecii, cât ºi împrumut acasã, reviste ºi chiar acces la baze
de date internaþionale din campusul universitar. Un alt aspect este faptul cã Facultatea de
Drept face parte din Hexagonul Facultãþilor de Drept, un concurs ºtiinþific adresat studen-
þilor, care îi pregãteºte atât pentru licenþã, cât ºi pentru mai departe la profesiile pe care ºi le
doresc. Se face practicã atât la instanþele de judecatã, cât ºi la birourile de avocaturã ºi la alte
instituþii cu care noi încheiem aceste colaborãri. Pe lângã practica obligatorie, avem ºi alte
programe de intership”.

Izabela Mihaela Dihoru (studentã în anul I la master) ne-a vorbit din experienþa sa la
Facultatea de Drept: „Avantajele s-au ivit din timpul facultãþii, având în vedere cã am fost
plecatã ºi cu bursã Erasmus. Acum, la master, am avut ocazia sã plec la un seminar de
Drept penal în Elveþia. Existã ºi numeroase concursuri de procese simulate la care studenþii
pot sã participe în timpul facultãþii. Cele mai importante lucruri pe care le-am învãþat ca
student al acestei facultãþi sunt drepturile mele ca persoanã pentru cã trebuie sã ºtim ce
drepturi avem, procedurile pe care le urmãm îm justiþie în instanþe. Pe viitorii studenþi îi
sfãtuiesc sã aibã toatã încrederea pentru cã meritã sã vinã la Drept ºi vor avea o mulþime de
oportunitãþi încã din timpul facultãþii”.

Oportunitãþi de carierã oferte de Facultatea de Drept: judecãtor, procuror, avocat, consi-
lier juridic,  notar, executor judecãtoresc, magistrat asistent, practician în insolvenþã, asis-
tent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcþionar în administraþia publicã, funcþii
de specialitate în instituþiile europene (Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, Curtea Euro-
peanã a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene º.a.), cadru didactic în învãþãmântul
superior etc.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epi-
lator 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 video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD porta-
bil, adaptor auto 200 lei.
Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi

de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de transport eliberatã
de UMF Craiova pe nu-
mele Dumitrescu Des-
pina Maria. Se decla-
rã nulã.
COMEMORÃRI

La 11 iulie 1936 s-a
nãscut NICOLAE
FLORESCU colonel
inginer de aviaþie în

comuna Goeºti - ju-
deþul Dolj. A decedat
la 5 ianuarie 1993. UN
OM ÎNTRE OAMENI.
Veºnicã pomenire.
Soþia
Familia Costel Bazã-
verde anunþã împli-
nirea a 5 ani de la
dispariþia distinsului
prof. GHEORGHE MI-
TOAICA fost director
al Liceului din Pleni-
þa. Un pios respect ºi
recunoºtinþã.
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Universitatea Craiova este deo-
camdatã în câºtig financiar, dupã
transferurile efectuate în vara
aceasta. Astfel, clubul din Bãnie
a cheltuit 225.000 de euro pen-
tru a-i achiziþiona pe extrema
Cristi Bãrbuþ de la Timiºoara ºi
pe atacantul Mihai Roman de la
NEC Nijmegen, ºi a încasat
400.000 de euro pe portarul de
18 ani Andrei Vlad, vândut la
FCSB. Acesta era considerat un
jucãtor talentat, titular la naþionala

Halep, în sferturi la WimbledonHalep, în sferturi la WimbledonHalep, în sferturi la WimbledonHalep, în sferturi la WimbledonHalep, în sferturi la Wimbledon
Românca a eliminat-o pe Vika Azarenka ºi mai are
nevoie de o victorie pentru a deveni în premierã

lider mondial

Simona Halep s-a calificat în
sferturile de finalã ale turneului de
Mare ªlem de la Wimbledon, dupã
ce a învins-o pe bielorusa Viktoria
Azarenka, scor 7-6, 6-2. Primul set
a fost echilibrat, Azarenka condu-
când în permanenþã, dar românca
a recuperat de fiecare datã. În tie-
break însã, Halep a profitat de ero-
rile adversarei ºi s-a impus net, scor
7-3. Setul secund a fost la discre-
þia româncei, care a avut 5-0 ºi a
încheiat cu 6-2. Scorul la winnere
a fost echilibrat, 21-19 pentru Aza-
renka, însã aceasta a comis de 3
ori mai multe erori neforþate (33-
11). Fostã liderã WTA, Azarenka
este acum pe locul 683 în lume,
dupã o pauzã de mai mult de un
an, în care a nãscut. În sferturile

de finalã, Halep (locul 2 WTA) o
va întâlni mâine pe reprezentanta
gazdelor, Johanna Konta (locul 7
WTA), cea care a trecut de Caro-
line Garcia (Franþa), scor 7-6, 4-
6, 6-4.  Halep este la egalitate în
meciurile directe cu jucãtoarea bri-
tanicã, toate disputate pe suprafa-
þã hard. Românca s-a impus de fie-
care datã în FED Cup, în 2014 (6-
1, 6-4) ºi anul acesta (6-1, 6-3),
pierzând la Wuhan în 2015, scor
3-6, 6-3, 5-7, dupã ce a condus
cu 5-1 în decisiv, ºi la Miami, tot
anul acesta, scor 6-3, 6-7, 2-6.
Românca mai are nevoie numai de
o victorie pentru a deveni în pre-
mierã locul 1 mondial, dupã ce
actuala liderã din ierarhia WTA,
Angelique Kerber, a fost eliminatã

de spaniola Garbine Muguruza
Blanco, scor 6-4, 4-6, 4-6. În ce-
lelalte sferturi de finalã feminine:

Magdalena Rybarikova (Slovacia)
– Coco Vandeweghe (SUA), Venus
Williams (SUA) – Jelena Ostapen-

ko (Ucraina), Garbine Muguruza
(Spania) – Svetlana Kuzneþova
(Rusia).

Baschetbaliºtii încep campionatulBaschetbaliºtii încep campionatulBaschetbaliºtii încep campionatulBaschetbaliºtii încep campionatulBaschetbaliºtii încep campionatul
cu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatãcu o nou-promovatã

Ieri s-a stabilit, la sediul Fede-
raþiei Române de Baschet, progra-
mul campionatului 2017-2018 al
Ligii Naþionale de baschet mascu-
lin. Astfel, SCM Universitatea Cra-
iova va juca în prima rundã din
campionat, pe 7 octombrie, pe te-
ren propriu, cu nou-promovata
Poli Iaºi. Tot ieri a avut loc ºi tra-
gerea la sorþi primului tur din Cupa
României, în care SCMU Craiova
o va întâlni pe BC Timiºoara, pe
30 septembrie în Bãnie, iar retu-
rul este pe 4 octombrie, pe Bega.

Programul Craiovei în turul
campionatului regulat: Poli Iaºi (a,
7 octombrie), BC Mureº (d, 14

octombrie), Timba Timiºoara (a,
21 octombrie), BCMU Piteºti (d,
28 octombrie), Steaua (a, 4 no-
iembrie), Oradea (d, 11 noiem-
brie), Dinamo (a, 2 decembrie),
Sibiu (d, 9 decembrie), Cluj (a, 16
decembrie), BC Timiºoara (d, 23
decembrie), Galaþi (a, 28 decem-
brie). Sistemul competiþional a
rãmas neschimbat. Vor exista douã
faze ale sezonului regulat, cu Top
6 ºi grupa 7-12. Urmeazã apoi
play-off-ul cu acelaºi sistem. Deo-
camdatã, SCMU Craiova are an-
trenor principal, israelianul Rami
Hadar, însã nu posedã jucãtori
deocamdatã.

SCM Craiova se întãreºte pentru a intraSCM Craiova se întãreºte pentru a intraSCM Craiova se întãreºte pentru a intraSCM Craiova se întãreºte pentru a intraSCM Craiova se întãreºte pentru a intra
în grupele Cupei EHFîn grupele Cupei EHFîn grupele Cupei EHFîn grupele Cupei EHFîn grupele Cupei EHF

Dupã ce antrenorul Bogdan Bur-
cea ºi-a prelungit contractul, con-
ducerea SCM Craiova a semnat
înþelegeri ºi cu trei jucãtoare pen-
tru sezonul urmãtor: Douã dintre
ele, extrema Zeljka Nikolic ºi inte-
rul stânga Jelena Trifunovic, am-
bele din Serbia, vor continua în
Bãnie, în timp ce pivotul muntene-
grean Bobana Klikovac (foto, 22
de ani) vine la SCM dupã ce a mai
evoluat la Alba Fehervar, Debrecen
ºi Danilograd.

SCM Craiova are de disputat o
singurã dublã pentru a ajunge în
grupele Cupei EHF, fiind calificatã
direct în turul 3 preliminar al com-

petiþiei. Formaþia lui Bogdan Bur-
cea beneficiazã de rolul câºtigã-
toarei Cupei României, deºi a
fost doar finalistã în aceastã în-
trecere, fiind învinsã în ultimul
act de campioana CSM Bucu-
reºti. În schimb, alte douã for-
maþii româneºti din EHF Cup,
Dunãrea Brãila ºi HC Zalãu, vor
intra în competiþie în turul 2 pre-
liminar, în timp ce CSM Roman
va debuta chiar în prima rundã.
Tragerea la sorþi pentru turul 3
preliminar va avea loc pe 24 oc-
tombrie, iar meciurile se vor dis-
puta în 11-12 noiembrie, respectiv
18-19 noiembrie. Celelalte echipe

calificate în turul 3 preliminar sunt:
Lada Togliatti (Rusia), ERD (Un-
garia) ºi Randers (Danemarca).

CSU, pe plus la bugetul de mercato, dupã ce l-a vândut pe Vlad

Începând de ieri, clubul Univer-
sitatea Craiova a pus în vânzare
abonamentele pentru sezonul
competiþional 2017-2018. Acestea
asigurã fanilor intrarea la meciu-
rile de pe noul stadion din Bãnie,
care umeazã sã fie inaugurat cel
mai probabil în toamnã. Abona-
mentele sunt valabile totodatã pen-
tru jocurile pe care alb-albaºtri le

Abonamente între 135 ºi 900 de lei
la meciurile alb-albaºtrilor

vor disputa la Severin, la începu-
tul campionatului. Universitatea va
disputa 13 meciuri pe teren pro-
priu în sezonul regulat, ºi alte 5 în
play-off sau 7 în play-out, în
funcþie de clasarea dupã 26 de eta-
pe. Abonamentele pot fi coman-
date de pe reþeaua Eventim, dar ºi
achiziþionate direct de la magazi-
nul mobil din Craiova, Piaþa Mi-

hai Viteazul, de luni pânã vineri,
între orele 10 ºi 19. Preþurile
abondamentelor sunt:  peluzã  -
135 de lei, tribuna a II-a – 260 de
lei, tribuna I - 325 de lei, în zona
VIP  - 900 de lei. Pentru un abo-
nament la Lojã, fanii trebuie sã
trimitã un e-mail la adresa ticke-
ting@csuc.ro cu datele de con-
tact, urmând a fi contactaþi de un

reprezentant al clubului. Se oferã
discounturi la reînnoirea abona-
mentului precum ºi la abonamen-

tele Family Stand, Senior, Student
ori Corporate, unele dintre ele de-
pãºind 50%.

de juniori under 19, dar nu mai
dorea prelungirea contractului cu
Universitatea, scadent anul viitor.
Vlad ºi tatãl sãu îºi doreau ca
portarul sã ajungã în curtea lui
Gigi Becali. Goal-keeper-ul apã-
rase doar într-un singur meci din
Liga I, cel cu Viitorul, din finalul
sezonului trecut. În rest, el a fost
utilizat la formaþia secundã, în
Liga a III-a. Vlad ar fi fost sus-
pendat în cazul în care Craiova
nu ajungea la un acord cu FCSB,

iar orice club l-ar fi înregimentat
fãrã sã plãteascã ar fi avut apoi
interdicþie la transferuri. În can-
tonamentul din Austria, italianul
Devis Mangia a avut la dispoziþie
patru portari:  Calancea, L. Po-
pescu, Dicã ºi Mitrovic. Altfel,
foºtii coechipieri ai lui Andrei
Vlad s-au reunit ieri la cantona-
mentul din Lunca Jiului, dupã
week-end-ul liber pe care l-au
avut la terminarea stagiului din
Austria.
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