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La moartea unuiLa moartea unuiLa moartea unuiLa moartea unuiLa moartea unui
mare scriitor!mare scriitor!mare scriitor!mare scriitor!mare scriitor!

La 15 iulie 1971, o circularã
trimisã cãtre toate librãriile din
þarã dispunea – imperativ – re-
cartarea, în 24 de ore, a volu-
melor disponibile, aparþinând
mai multor scriitori, printre
care ºi Augustin Buzura, auto-
rul „unei cãrþi zguduitoare (n.r.
– „Absenþii”), poate cea mai
însemnatã apariþie editorialã
din proza momentului”, cum
scria în „România literarã”
Mircea Iorgulescu. Apãrut la
Editura „Dacia”, din Cluj Napo-
ca, romanul „Absenþii” cucerea
repede girul estetic al publica-
þiilor literare bucureºtene (Lu-
ceafãrul, Contemporanul ºi, mai
ales România literarã).

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când era aici, Popescu cule-

gea laude pentru realizãrile sale,

acum, în Spania, culege... cãpºuni.
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Orzul de pe cele 20.987 ha a fost
în totalitate recoltat. Mai mult de
jumãtate din suprafaþa cultivatã cu
grâu a fost treieratã. Rapiþa pen-
tru ulei a fost strânsã de pe 75%
din totalul suprafeþei însãmânþa-
te. Mazãrea boabe este aproape în
întregime ridicatã de pe cele 8.691
ha. Mai puþin s-a recoltat secara –
doar 10% - ºi ovãzul – tot 10%.
Producþia medie la grâu obþinutã,
pânã acum, este de 4.058 kg/ha,
dar cifrele nu sunt definitive pen-
tru cã valorile vor fi cu siguranþã
ridicate, graþie randamentelor ob-
þinute de societãþile deþinute de
Mihai Anghel, cum de altfel s-a
întâmplat în fiecare an.

Curtea de Apel Craiova a
respins contestaþiile inculpaþilor!
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Parcarea cu platã prin SMS, care se va aplica pentru înce-
put doar în centrul Craiovei, a intrat în linie dreaptã. Autoritã-
þile locale analizeazã acum ofertele operatorilor de telefonie
care sunt interesaþi sã asigure plata prin SMS pentru locurile
de parcare. În paralel, reprezentanþii municipalitãþii au dema-
rat ºi achiziþia tabletelor cu care vor fi dotaþi poliþiºtii locali
care vor trebui sã asigure verificarea în teren a plãþilor.

33333 AD
MIN

ISTR
AÞI
E

p
a

g
in

a

Cum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la CraiovaCum funcþioneazã parcarea prin SMS, la Craiova



2 / cuvântul libertãþii miercuri, 12 iulie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
România va avea cu aproape
1,5 milioane de tineri mai puþin
în 2060

Populaþia preºcolarã ºi ºcolarã a
României (0 - 23 ani) este anticipatã
sã scadã de la aproape 3,6 milioane
de persoane din perioada 2015-2016,
la 3,1 milioane de persoane în 2030 ºi
la 2,1 milioane în 2060, în contextul în
care procesul de îmbãtrânire s-a adân-
cit de la an la an, potrivit INS. În acest
fel, dacã se pãstreazã scãderea de-
mograficã, vor fi cu 1,5 milioane de
tineri mai puþin ca în 2016. Cifrele au
fost fãcute cunoscute în contextul
sãrbãtoririi, ieri, a Zilei Mondiale a
Populaþiei, marcatã pentru prima datã
în întreaga lume în 1987. Aceastã zi a
fost aleasã ºi declaratã ca atare de
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
cã atunci populaþia lumii a atins pra-
gul de 5 miliarde. La 1 iulie 2016, po-
pulaþia lumii a fost estimatã la 7,6 mi-
liarde locuitori; þãrile cu cea mai mare
populaþie au fost China (1,397 miliar-
de de locuitori), India (1,3 miliarde de
locuitori), SUA (320 de milioane de
locuitori), Indonezia (258 de milioa-
ne de locuitori) ºi Brazilia (206 mili-
oane de locuitori). Pentru anul 2060
se prognozeazã cã populaþia va de-
pãºi 10,2 miliarde locuitori. Mai mult,
se estimeazã cã populaþia Terrei va
creºte anual cu 1,1%, potrivit ONU.

Alertã meteo de ploi, vijelii
ºi grindinã

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM) a emis, ieri, o informa-
re de instabilitate atmosfericã accen-
tuatã ºi disconfort termic, valabilã de
astãzi, ora 12:00, pânã joi, ora 23:00.
Meteorologii avertizeazã cã vor fi pe-
rioade în care instabilitatea atmosferi-
cã va fi accentuatã, se vor înregistra
averse torenþiale, descãrcãri electrice,
vijelii ºi grindinã, iar cantitãþile de apã
vor depãºi local 20 l/mp ºi izolat 35...45
l/mp. Vijeliile se vor semnala azi înde-
osebi în nordul, estul ºi centrul þãrii,
precum ºi în zona montanã, iar în noap-
tea de miercuri spre joi, mai ales în
regiunile vestice. Pe parcursul zilei de
joi, instabilitatea atmosfericã va fi mai
accentuatã în nordul, centrul ºi estul
þãrii. Potrivit ANM, în dupã-amiaza zi-
lei de azi, local în Muntenia, Oltenia ºi
Dobrogea disconfortul termic va fi ri-
dicat – indicele temperaturã-umezea-
lã (ITU) se va situa în jurul pragului
critic de 80 de unitãþi, iar temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 33 ºi 35
de grade, izolat mai ridicate în Lunca
Dunãrii.
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Premierul Mihai Tudose s-a în-
tâlni, ieri, la Bruxelles, cu preºedin-
tele Consiliului European, Donald
Tusk, ºi preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean-Claude Juncker. “Este
prima mea vizitã la Bruxelles în ca-
litate de prim-ministru, temeinic
pregãtitã din punct de vedere teh-
nic. Vreau sã transmit mesajul cã
România este un partener serios,
care îºi va respecta toate angaja-
mentele asumate anterior. Ne do-
rim o colaborare foarte bunã în re-
laþia cu Uniunea Europeanã, aºa
cum ne-am angajat, de altfel, ºi prin
Programul de Guvernare. Suntem
pregãtiþi sã creºtem calitativ pre-
zenþa României la nivelul instituþii-
lor europene ºi sã contribuim la
consolidarea proiectului european,
inclusiv din perspectiva responsa-
bilitãþii pe care ne-o vom asuma în
primul semestru al anului 2019, în primul mandat
românesc la preºedinþia Consiliului Uniunii Euro-
pene”, a declarat premierul, citat într-un comuni-
cat al Executivului.

Tudose ºi Tusk vor sã acþioneze
pentru a sprijini Republica Moldova

în parcursul european
Premierul Mihai Tudose ºi preºedintele Consi-

liului European, Donald Tusk, au discutat, ieri,
despre modalitãþile de sprijinire a parcursului eu-
ropean al Republicii Moldova, precum ºi despre
preluarea preºedinþiei Consiliului UE de þara noas-
trã, au declarat pentru MEDIAFAX surse partici-
pante la discuþii.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) s-au sesizat din oficiu în legãturã cu alte
aspecte din investigaþia Rise Project privind pre-
supusele afaceri ale lui Liviu Dragnea, existând
indicii cu privire la sãvârºirea unor infracþiuni asi-
milate corupþiei, precizeazã DNA. “La data de 10
iulie 2017, procurorii anticorupþie s-au sesizat din
oficiu în legãturã cu alte aspecte conþinute în in-
vestigaþia jurnalisticã, publicatã la data de 6 iulie
2017 (altele decât cele precizate în comunicatul nr.
690/VIII/3/7 iulie 2017), existând indicii cu privire
la sãvârºirea unor infracþiuni asimilate corupþiei”,
se aratã într-un rãspuns al Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie, la solicitarea MEDIAFAX.

Procurorii anticorupþie mai precizeazã cã în acest
moment este începutã urmãrirea penalã doar cu
privire la faptã, “in rem” ºi cã aceastã etapã nu are
caracterul formulãrii unor acuzaþii împotriva unei
persoane, ci are doar semnificaþia instituirii cadru-
lui procesual în care se pot strânge primele probe
cu privire la o anumitã faptã. Informaþiile vin dupã
ce, vineri, DNA a anunþat cã o parte din dezvãlui-
rile Rise Project privind afacerile lui Liviu Dragnea

Fondul Suveran de Dezvoltare ºi
Investiþii va contribui la dezvoltarea
de proiecte de infrastructurã, primul
dintre acestea fiind Autostrada Si-
biu-Piteºti, a afirmat marþi ministrul
Economiei, Mihai Fifor, la o întreve-
dere cu ambasadoarea Franþei la Bu-
cureºti, Michèle Ramis. Acest pro-
iect de infrastructurã este adesea in-
vocat de Renault-Dacia, pentru dez-
voltarea producþiei de automobile.

Ministrul Economiei, Mihai Fifor,
a transmis cu prioritate, reprezentan-
tei diplomaþiei franceze, cã îngrijorã-
rile companiilor strãine privind noile
mãsuri din programul de guvernare
sunt nefundamentate. „Vã rog sã
comunicaþi mediului de afaceri fran-
cez cã nu se va lua nicio mãsurã pânã
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Potrivit surselor citate, atât premierul Mihai
Tudose, cât ºi preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, ºi-au manifestat sprijinul pentru par-
cursul european al Republicii Moldova, convenind
sã acþioneze comun pentru un proiect european al
acestei þãri. Mai mult, Mihai Tudose i-a spus ofi-
cialului european cã intenþioneazã sã efectueze o
vizitã la Chiºinãu în 2018, pentru a-ºi manifesta
sprijinul în acest sens.

Un alt subiect abordat a fost lupta împotriva co-
rupþiei, Mihai Tudose dând asigurãri cã, în acest
domeniu, orice iniþiativã legislativã se va face dupã
consultarea prealabilã a tuturor celor implicaþi în
decizie, cu implicarea societãþii civile. ”Ministrul
Justiþiei este însãrcinat sã punã în aplicare deciziile
CCR. Nu în guvern se vor adopta iniþiative, ci Parla-

mentul e forul prin care se face acest lucru.
ªi totul transparent”, i-ar fi spus, conform
surselor MEDIAFAX, Tudose lui Tusk.

De asemenea, cei doi oficiali au discu-
tat ºi despre preluarea preºedinþiei Consi-
liului UE de cãtre România, Donald Tusk
manifestându-ºi intenþia de a sprijini au-
toritãþile de la Bucureºti cu organizarea.

Premierul ºi preºedintele Comisiei
Europene au discutat despre MCV

Premierul a discutat cu preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,
despre ridicarea MCV pânã în 2019, dar
ºi despre mãsurile pe care România tre-
buie sã le ia pentru reducerea birocraþiei
în vederea creºterii absorbþiei fondurilor
europene, potrivit unor surse oficiale.
“Premierul i-a spus preºedintelui Comi-
siei (Europene, Jean Claude Juncker - n.r.)
cã guvernul va þine deficitul sub 3 la
sutã”, au declarat pentru MEDIAFAX

surse participante la discuþii.
De asemenea, un alt subiect s-a referit la ab-

sorbþia fondurilor europene, Mihai Tudose preci-
zând cã va trimite Comisiei Europene o listã cu
lucruri care trebuie sã fie simplificate pentru redu-
cerea birocraþiei, respectiv pentru creºterea absorb-
þiei fondurilor europene. “Premierul ºi preºedinte-
le Comisiei Europene au discutat ºi despre prelua-
rea preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene de
cãtre þara noastrã. Totodatã, au vorbit ºi despre
MCV ºi posibilitatea ca acesta sã fie ridicat pânã
în 2019”, au mai spus sursele MEDIAFAX. La dis-
cuþiile dintre Mihai Tudose ºi Jean Claude Jun-
cker a participat ºi Frans Timmermans, prim-vice-
preºedintele Comisiei Europene.

Mihai Fifor, noul ministru al Economiei: Autostrada Sibiu-Piteºti
va beneficia de finanþare din Fondul Suveran de Investiþii

ce nu se vor face studii de impact
serioase ºi consultãri publice rigu-
roase cu patronatele ºi sindicatele”,
a spus ministrul Economiei, Mihai
Fifor. De cealaltã parte, ambasadoa-
rea Michele Ramis a precizat cã fir-
mele franceze sunt „foarte interesa-
te” sã coopereze ºi sã participe la
dezvoltarea societãþilor româneºti
listate în Fondul Suveran de Dezvol-
tare ºi Investiþii (FSDI).

Ministrul Mihai Fifor a subliniat
cã de FSDI vor beneficia proiecte
precum Autostrada Piteºti-Sibiu, im-
portantã pentru producãtorul de au-
tomobile Dacia Renault. „Autostra-
da este o prioritate a guvernãrii noas-
tre ºi se lucreazã accelerat la proiec-
tul de lege privind achiziþiile speciale

din infrastructurã, energie ºi apãra-
re. Autostrada e unul dintre proiec-
tele finanþabile prin Fondul Suveran
de Dezvoltare ºi Investiþii”, a expli-
cat demnitarul român. El a estimat cã,
dupã parcurgerea procedurilor de
consultare publicã ºi validarea de
cãtre Eurostat, proiectul de lege a
FSDI va fi adoptat de Guvern ºi va
intra în dezbatere parlamentarã la în-
ceputul lunii septembrie 2017.

Ambasadoarea Michele Ramis a
mai evidenþiat câteva proiecte de
cooperare între industriile de apãra-
re francezã ºi românã. „Franþa se an-
gajeazã sã susþinã aceste colaborãri
industriale care vor implica produc-
þia în fabrici ºi implantarea în locaþii
din România”, a precizat diplomata

francezã.
Ministrul Mihai Fifor a apreciat

ofertele prezentate. El a precizat, re-
feritor la cooperarea deja existentã,
dintre Airbus ºi IAR Ghimbav-Bra-
ºov, pentru fabricarea elicopterului
multirol H215 M: „Intenþia noastrã e
IAR sã devinã contractor principal
pentru orice posibilã comandã de
elicoptere pe care statul român o va
face pentru flota îmbãtrânitã. Chiar
dacã nu se aflã în sfera de compe-
tenþã a Ministerului Economiei, co-
laborarea cu Airbus nu poate fi pusã
în pericol, deoarece la IAR proiec-
tul se referã la elicoptere multirol ºi
nu la avioane de transport persoa-
ne”, se aratã într-un comunicat al
Ministerului Economiei.

Ancheta DNA privind afacerile lui Liviu Dragnea a fost extinsã
fac obiectul unui dosar deschis în februarie 2016,
fiind solicitate acte de la autoritãþile din Brazilia.

“O parte dintre aspectele conþinute în investiga-
þia jurnalisticã publicatã la data de 6 iulie 2017 fac
obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest
dosar, constituit pe bazã de sesizare din oficiu, pro-
curorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începe-
rea urmãririi penale in rem (faþã de fapte) sub aspec-
tul sãvârºirii unor infracþiuni de corupþie ºi asimilate
corupþiei. Dupã începerea urmãririi penale in rem au
fost administrate mijloace de probã constând în au-
dieri de martori, ridicãri de documente, solicitãri de
relaþii de la autoritãþile naþionale ºi de la autoritãþile
din Brazilia”, transmite DNA.

Rise Project a publicat o serie de materiale de-
spre presupusele afaceri ale liderului PSD Liviu
Dragnea în Brazilia, dar ºi despre firma Tel Drum.

În ultimul material, jurnaliºtii au publicat un do-
cument despre care susþin cã este clasificat, atribuit
DGIPI, numit „Notã privind aspecte care afecteazã
climatul socio-economic al judeþului Teleorman”. În
documentul prezentat se precizeazã cã, la nivelul
IPJ Teleorman, se deþin o serie de informaþii referi-

toare la „preºedintele CJ care ºi-a format o reþea
infracþionalã compusã din persoane cu putere de
decizie în judeþ”. În urma verificãrilor s-ar fi desco-
perit cã ar fi fost deþinãtor majoritar al acþiunilor la
purtãtor ale companiei Tel Drum. Societatea, se pre-
cizeazã în act, în perioada 2000-2010, ar fi obþinut,
„prin licitaþii trucate majoritatea fondurilor guver-
namentale existente la nivelul CJ Teleorman”. Con-
form documentului citat, cumpãrarea firmei de cãtre
Liviu Dragnea s-a fãcut în condiþii frauduloase.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,
duminicã seara, cã nu are nicio afacere în Brazilia
ºi nicio legãturã cu ancheta DNA, afirmând cã „to-
tul pleacã de Soros”. „Sã o iau inginereºte. Nu am
nicio afacere în Brazilia, nu am nicio afacere în nicio
altã þarã. Nu a dus bani în Brazilia, nu am transferat
bani în nicio altã þarã. Declaraþia mea de avere este
foarte clarã”, a declarat preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, la RTV. Liviu Dragnea a susþinut cã do-
cumentul în baza cãruia îi sunt aduse acuzaþiile
legate presupusele sale afaceri nu este asumat de
nicio instituþie.
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Autoritãþile locale se strãdu-
iesc sã punã pe picioare siste-
mul de parcare cu plata prin
SMS. Dacã în alte oraºe ale þãrii
acest lucru se aplicã demult, ca
exemplu la Arad din anul 2012,
la noi este o noutate în materie
ºi se lucreazã acum de zor la
descifrarea chichiþelor. Deoare-
ce implicã mai mulþi factori de
acþiune, procedura se deruleazã
ºi ea pe mai multe planuri. Pri-
mãria Craiova se ocupã de gãsi-
rea unui operator de telefonie
care sã gestioneze SMS-urile
care vor fi trimise de cãtre utili-
zatori ºi a lansat o licitaþie în
acest scop. „Este în analizã a
ofertelor ºi probabil cã sãptãmâ-
na aceasta delibereazã, iar sãp-

tãmâna viitoare avem contractul
cu operatorul de SMS”, a decla-
rat primarul Mihail Genoiu.

S-a solicitat
un supraveghetor
Municipalitatea a cerut opera-

torului de SMS, prin caietul de
sarcini, sã instaleze ºi sã punã
în funcþiune sistemul în termen
de 15 zile de la semnarea con-
tractului. În tot acest timp, îi
revine ºi obligaþia sã instruiascã
angajaþii care vor lucra cu acest
sistem. Municipalitatea a fãcut
ºi o solicitare expresã ca opera-
torul sã desemneze o persoanã
care va fi disponibilã de luni
pânã vineri, pe toatã perioada
contractului, pentru a asigura
calitatea serviciilor ºi a þine legã-
tura cu reprezentanþii municipa-
litãþii. În cazul în care apare o
problemã tehnicã, autoritatea lo-
calã a scris în caietul de sarcini
cã se va remedia în decurs de o
orã ºi cã va fi executatã gratuit.
În ceea ce priveºte oferta finan-
ciarã, se va þine cont de preþul
pe SMS cu care va veni fiecare
ofertant. Astfel, va fi declaratã
câºtigãtoare oferta care va pre-
zenta preþul cel mai scãzut al
cheltuielilor cu acest sistem.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Parcarea cu platã prin SMS, care se va aplica pentru
început doar în centrul Craiovei, a intrat în linie

dreaptã. Autoritãþile locale analizeazã acum ofertele
operatorilor de telefonie care sunt interesaþi sã asigure
plata prin SMS pentru locurile de parcare. În paralel,
reprezentanþii municipalitãþii au demarat ºi achiziþia

tabletelor cu care vor fi dotaþi poliþiºtii locali care vor
trebui sã asigure verificarea în teren a plãþilor.

RAT Craiova va
închiria douã

platforme de ridicare
În paralel, pe o licitaþie separatã,

se cumpãrã tot de cãtre municipa-
litate ºi tabletele cu care poliþiºtii
locali vor face verificãrile în parca-
re ºi vom detalia mai jos cum se va
face, practic, acest lucru. Vrând-
nevrând, este implicatã ºi RAT Cra-
iova în lansarea sistemului de par-
care cu platã. Societatea de trans-
port va fi solicitatã sã ridice maºi-
nile cãrora le-a expirat taxa de par-
care sau care nu au plãtitã nici o
taxã ºi parcheazã ilegal. Pentru a
asigura acest serviciu, alãturi de flui-
dizarea traficului în tot municipiul,
RAT Craiova are nevoie sã se echi-

peze cu autoutilitare.
„Puþin mai greoi merge la RAT

procedura pentru achiziþia de plat-
forme cu ridicare. Merge greu
pentru cã furnizorii de astfel de
platforme sunt rupþi în douã: fur-

nizorul de maºinã, exact cum este
tractorul de la tir, ºi dupã aceea
maºina trebuie echipatã cu ma-
cara ºi platformã. De aceea, du-
reazã mai mult licitaþia”, a expli-
cat primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. Potrivit acestuia, RAT
Craiova încearcã, totuºi, sã gã-
seascã o soluþie pânã la finali-
zarea licitaþiei, în sensul de a
închiria douã platforme de la so-
cietãþi care le deþin ºi nu le fo-
losesc.

SMS cu numãrul
de înmatriculare

al maºinii
Orice cetãþean care va dori sã

parcheze va trimite un mesaj
SMS, de pe telefonul sãu mobil
cãtre un numãr pe care îl va gãsi
afiºat în parcarea respectivã. În
mesajul SMS, utilizatorul trebu-
ie sã scrie numãrul de înmatri-
culare al autoturismului ºi nimic
mai mult. Indiferent de corpul
de litere pe care îl va folosi când
va scrie SMS-ul, sistemul va fi

programat în aºa fel încât sã re-
cunoascã un numãr de înmatri-
culare, nemaifiind nevoie ca uti-
lizatorul sã îºi seteze telefonul
într-un anume fel. Dacã mesa-
jul a fost trimis în forma corec-
tã, va primi un mesaj de confir-
mare în care i se va comunica
ora ºi minutul la care expirã tim-
pul de parcare, zona de tarifare
ºi costul staþionãrii. Cu cinci mi-
nute înainte de expirarea perioa-
dei de staþionare, utilizatorul par-
cãrii va primi ºi un mesaj de
avertizare prin care va fi înºtiin-
þat cã intervalul orar prestabilit
se apropie de final.

Poliþiºtii locali,
în control cu tableta

Agenþii Poliþiei Locale Craio-
va sunt cei care vor face verifi-
carea în teren pentru a vedea
dacã s-a plãtit taxa pentru ma-
ºinile parcate acolo sau dacã nu
cumva le-a expirat timpul de sta-
þionare, folosind deci mai mult
parcarea. Poliþiºtii vor fi dotaþi

cu dispozitive informatice, tele-
foane sau tablete, cu ajutorul cã-
rora vor interoga baza de date a
sistemului de platã prin SMS.
Aceste tablete sunt cumpãrate
separat de municipalitate, iar
achiziþia se aflã ºi ea în derula-
re. „În paralel cu cererea de
ofertã pentru operatorul  de
SMS, este ºi o achiziþie a acelor
tablete pe care le vor avea poli-
þiºtii locali ºi cu care vor verifi-
ca plata locului de parcare”, a
menþionat primarul Mihail Geno-
iu. Fiind procurate separat, au-
toritãþile au pus în vedere ope-
ratorului de SMS sã instaleze pe
aceste tablete o aplicaþie care sã
le permitã poliþiºtilor sã accese-
ze baza de date cu utilizatorii
parcãrii cu platã. Autoritãþile au
solicitat ca sistemul sã funcþio-
neze în aºa fel încât poliþiºtii lo-
cali sã poatã vedea orice utiliza-
tor nou, dupã numai cinci secun-
de de când acesta a solicitat un
loc de parcare ºi a efectuat pla-
ta printr-un SMS.

Cine ºi cum plãteºte
Parcarea nu va fi achitatã pe

loc, prin metoda clasicã. Fiind
vorba de un SMS, costul par-
cãrii va fi facturat utilizatorului
de operatorul de telefonie mo-
bilã, altfel spus craioveanul va
plãti parcarea în factura lunarã
pentru telefonia mobilã pe care
o foloseºte. Repetãm, indiferent
de reþeaua de telefonie la care
este abonat. Cum ajung banii de
la craioveni în bugetul Primã-
riei? Potrivit caietului de sar-
cini, fluxul banilor este urmã-
torul: dupã ce îi încaseazã de la
utilizatori – se specificã faptul
cã facturarea se va face lunar
–, operatorul de telefonie îi di-
recþioneazã cãtre un prestator,
iar acesta din urmã îi va vira în
contul beneficiarului, adicã Pri-
mãriei Craiova. În documenta-
þie se precizeazã cã prestatorul
trebuie sã vireze banii în prima
zi lucrãtoare de la încasarea ta-
xelor de la operator.
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Reamintim cã pe 28 noiembrie
2016 se înregistra la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Cra-
iova i-au trimis în judecatã, pen-
tru fraude cu fonduri europene la
Water Park Craiova, pe Cristian
Dobre, asociat majoritar în cadrul
SC Polystart Impex SRL, Luis
Guilherme Gomes de Almeida,
administrator al SC Polystart Im-
pex SRL, Cezar Rãzvan Roma-
nescu, la data faptelor diriginte de
ºantier ºi reprezentant al SC Pro-
ject THC SRL, Viorel Florescu,
la data faptei manager tehnic con-
strucþii civile, desemnat prin dis-
poziþie a primarului municipiului
Craiova în echipa de implementa-
re a proiectului, Tudor Rãgãlie,
arhitect, Mariana Sabãu ºi -
Gheorghe Gavrilã, inginer struc-
turist respectiv verificator al pro-
iectului tehnic „Craiova Water
Park”, Marius Florin Romanes-
cu ºi Irina Liliana Cojocaru, dar
ºi societãþile comerciale implicate
în lucrãri, respectiv SC Polystart
Impex SRL, SC Project THC SRL
ºi SC IDP Proiect SA.

Dobre ar fi denaturat situaþiile
de lucrãri

Potrivit DNA Craiova, „în pe-
rioada 2013-2014, inculpatul Do-
bre Cristian a coordonat un întreg

Oltean judecat la Tribunalul Dolj dupã ce a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei
Un bãrbat de 54 de ani, din judeþul Olt, a fost trimis în

judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în stare de arest la domiciliu, pentru dare de mitã.
Olteanul a fost prins pe 24 iunie a.c. încercând sã mituiascã
doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei.

Pe rolul Tribunalului Dolj s-a
înregistrat dosarul în care Ion
Popescu, de 54 ani, din comuna
Dobreþu, judeþul Olt, a fost tri-
mis în judecatã pentru dare de
mitã. Reamintim cã, sâmbãtã, 24
iunie a.c., în jurul orei 11.00,
agentul de poliþie Pãtru Constan-
tin-Alin – ajutor ºef de post la
Postul de Poliþie Gherceºti ºi
agentul principal Tîrºa Ionuþ-
Marius – ajutor ºef de post la

Postul de Poliþie Bulzeºti, (am-
bele din cadrul Secþiei 5 Poliþie
Ruralã Pieleºti), aflaþi în patrulã
intercomunalã pe raza comunei
Gherceºti, în satul Ungureni, (pe
DJ 643 F), au oprit pentru con-
trol autoturismul Fiat Ducato,
condus de Ion Popescu, de 54
ani, din comuna Dobreþu, jude-
þul Olt, care transporta ilegal,
fãrã documente de provenienþã,
circa 2 metri steri lemne de foc,

acesta oferind diverse sume de
bani poliþiºtilor pentru a nu lua
mãsuri legale împotriva sa.

Bãrbatul a fost refuzat de cei
doi poliþiºti, dar pentru cã in-
sista, aceºtia ºi-au anunþat su-

periorii, dar ºi pe ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, care, împreunã cu procu-
rorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj au
organizat flagrantul. Ion Popes-
cu a fost prins în timp ce ofe-
rea agenþilor de poliþie suma
de 800 le i ,  chiar  în  sediul
Postului de Poliþie Gherceºti. 

Bãrbatul fost dus la sediul
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, a fost audiat, apoi
reþinut pentru 24 de ore pentru
dare de  mitã, iar pe 25 iunie
Tribunalul Dolj a luat faþã de el
mãsura arestului la domiciliu pe
o perioadã de 30 de zile. Dosa-
rul a intrat în camera prelimi-
narã la Tribunalul Dolj.

Curtea de Apel Craiova a respins contestaþiile inculpaþilor!
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Începe procesul în dosarul fraudelor cu
fonduri europene de la Water Park Craio-
va, cu prejudiciul estimat la peste 1,2 mili-
oane euro, în care sunt inculpate nouã per-
soane ºi trei societãþi comerciale. Curtea
de Apel Craiova a respins, luni, 10 iulie a.c.,
contestaþiile celor nouã inculpaþi, între care

se aflã Cristian Dobre ºi Luis Guilherme
Gomes de Almeida, asociat majoritar, res-
pectiv administrator al Polystart, împotriva
hotãrârii din martie a Tribunalului Dolj prin
care s-a dispus începerea procesului, iar
instanþa de fond urmeazã sã stabileascã
acum primul termen de judecatã.

mecanism prin care au fost dena-
turate situaþiile de lucrãri privind
realizarea unuia dintre obiectivele
contractului. A fost schimbatã in-
tegral, fãrã respectarea prevederi-
lor legale, structura de rezistenþã
a unei clãdiri din cadrul comple-
xului, urmãrindu-se reducerea cos-
turilor ocazionate de execuþia lu-
crãrilor, în raport cu proiectul teh-
nic iniþial ºi devizul ofertã, astfel
încât diferenþa în plus dintre su-
mele de bani solicitate ºi obþinute
din fondurile europene, respectiv
bugetul naþional ºi sumele de bani
cheltuite pentru execuþia obiecti-
vului sã fie însuºitã pe nedrept”.

Anchetatorii au mai spus cã, în
mod concret, Cristian Dobre a dis-
pus ca lucrãrile asumate sã fie exe-
cutate în regim de antreprenoriat
– prin subcontractare, în totalã
contradicþie cu contractul înche-

iat cu Primãria Craiova; a decis
împreunã cu Luis Guilherme Go-
mes de Almeida reproiectarea in-
tegralã a documentaþiei tehnice pri-
vind structura de rezistenþã a unu-
ia dintre obiective pentru reduce-
rea semnificativã a cheltuielilor de
execuþie, având o relaþie directã în
acest sens cu coordonatorul de
proiect – arhitect-ºef Rãgãlie Tu-
dor; a dispus prin intermediul lui
Luis Guilherme Gomes de Almei-
da ca în relaþia cu beneficiarul lu-
crãrii sã fie înaintate spre decon-
tare în intervalul august – decem-
brie 2013, prin intermediul lideru-
lui de asociere, situaþii de lucrãri
necorespunzãtoare realitãþii în care
au fost consemnate valori mult
superioare cantitativ ºi efectiv exe-
cutate, cu consecinþa obþinerii unui
folos necuvenit de 4.473.432 lei la
care se adaugã TVA în valoare de

1.073.623,78 lei etc.
O parte din activitatea infracþi-

onalã a lui Dobre a fost cunoscu-
tã ºi de Viorel Florescu, reprezen-
tant al Primãriei Craiova, desem-
nat în echipa de implementare a
proiectului dar ºi de Sabãu Mari-
ana ºi Gavrilã Gheorghe, inculpaþi
în dosar. Mai mult, susþin procu-
rorii în rechizitoriu, Dobre, prin
intermediul lui Luis Guilherme
Gomes de Almeida ºi Irinei Cojo-
caru, i-a dat dirigintelui de ºanti-
er, Romanescu Cezar Rãzvan,
sume de bani necuvenite, inclusiv
sub forma unui contract fictiv de
prestãri servicii (în total
115.426.56 lei ºi 7.000 euro). Pre-
judiciul este estimat la 1.232.678
euro. Cezar Rãzvan Romanescu,-
 Luis Guilherme Gomes de Almei-
da ºi Cristian Dobre sunt în con-
tinuare sub control judiciar.

Pe 17 martie a.c. Tribunalul
Dolj a respins toate solicitãrile ºi
excepþiile invocate de inculpaþi ºi
au hotãrât începerea procesului,
aceºtia au formulat contestaþii, iar

luni, 10 iulie a.c., Curtea de Apel
Craiova le-a respins contestaþiile:
„Respinge contestaþiile formula-
te de inculpaþii Dobre Cristian,
Luis Guilherme Gomes De Almei-
da, Romanescu Cezar Rãzvan,
Florescu Viorel, Gavrilã Gheor-
ghe, SC POLYSTART IMPEX
SRL PRIN ADMINISTRATOR
SPECIAL LUCA IOSIF GA-
BRIEL ºi SC IDP PROIECT SA
- REPREZENTANT CHISA DU-
MITRU, împotriva încheierii din
data de 17.03.2017, pronunþatã
de Judecãtorul de Camerã Preli-
minarã din cadrul Tribunalului
Dolj în dosarul nr. 9811/63/2016/
a1, ca nefondate. Definitivã. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, azi
10.07.2017”. 

Alte douã persoane cercetate în
acest dosar au semnat acorduri cu
procurorii DNA Craiova, prin ca-
re ºi-au recunoscut complicitatea
la activitatea infracþionalã, fiind
condamnate la câte 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani.
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Programul „Vreau în clasa a
noua” oferã copiilor din mediul
rural cu situaþie financiarã precarã
ºansa de a-ºi continua studiile la
liceu. Astfel, programul luptã îm-
potriva abandonului ºcolar ºi asi-
gurã dezvoltarea unor tineri cu po-
tenþial, aºa cum o dovedesc rezul-
tatele obþinute de bursieri genera-
þie de generaþie.

Cea mai mare notã, 9,75
În aceastã sesiune a Bacalaurea-

tului s-au înscris 68 de elevi, din
cei 79 de absolvenþi din programul
de burse, iar 52 dintre ei au pro-
movat cu note mari examenul de
Bacalaureat. Trei dintre bursieri au

52 dintre bursierii din mediul rural, susþinuþi
prin programul de reducere a abandonului ºco-
lar „Vreau în clasa a noua” al organizaþiei World
Vision, au promovat examenul de Bacalaureat

din aceastã sesiune cu o medie a notelor de
8,15 ºi o ratã de promovabilitate de 76,47%,
comparativ cu rata naþionalã de promovabili-
tate în mediul rural de numai 24,3%.

obþinut chiar cele mai mari medii
din liceele lor: Marta, elevã la un
liceu din judeþul Vaslui, a promo-
vat examenul cu 9,75. Marius,
absolvent al unui liceu teoretic din
judeþul Vâlcea, a obþinut 9,05 iar
Adrian, elev la un liceu din judeþul
Ialomiþa, a obþinut o medie de 7,91.

«Proiectul „Vreau în clasa a
noua” mi-a schimbat viaþa. Nu o
spun numai pentru cã am primit o
bursã lunar, care m-a ajutat foarte
mult financiar, ci pentru experien-
þele pe care le-am trãit în acest pro-
iect. Taberele, excursiile, întâlniri-
le de socializare lunare, pur ºi sim-
plu cã am ieºit la un film sau la o
pizza cu colegii mei din proiect m-

au ajutat foarte mult sã mã cunosc
pe mine, sã mã dezvolt, sã ºtiu la
ce sunt bun, ce vreau sã devin în
viaþã, sã capãt încredere în mine,
sã socializez. Toate acestea m-au
fãcut sã vãd adolescenþa altfel, sã
îmi doresc sã fac ceva în viaþã de
care pãrinþii mei sã fie mândri», a
declarat Marius, bursier „Vreau în
clasa a noua”.

Programul se desfãºoarã
ºi în Dolj

În prezent, programul se des-
fãºoarã pentru un numãr-record
de 299 de liceeni din sate ale jude-
þelor Iaºi, Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj
ºi Ialomiþa, cu sprijinul donatori-
lor individuali ºi corporate. ªansa
lor de a acoperi total sau parþial
costurile navetei sau cãminului,
rechizitelor sau hainelor, este re-
prezentatã de  programul de burse
„Vreau în clasa a noua”.

 «Alocaþia ºi venitul social nu
sunt de ajuns pentru a plãti trans-
portul sau cazarea necesare frec-
ventãrii unui liceu din mediul ur-
ban. Astfel, mai mult de 20%  din-
tre copiii din mediul rural rãmân
cu 8 clase sau nu le finalizeazã nici
pe acestea, pentru cã nu au per-
spectiva înscrierii la liceu. Prin
programul „Vreau în clasa a noua”,
ºi cu ajutorul donatorilor, ne do-
rim sã reducem procentul tinerilor
fãrã studii liceale», a declarat Da-

niela Buzducea, director naþional
World Vision România.

Bursierii primesc asistenþã ºi su-
port material continuu pe tot parcur-
sul anului ºcolar în funcþie de planul
de intervenþie al fiecãrui copil.  Pe
lângã bursa lunarã care acoperã
parþial sau total, în funcþie de nevoi-
le bursierilor, masa ºi cazarea, trans-
portul, rechizitele, îmbrãcãmintea
elevului, programul le oferã bursie-
rilor acces la activitãþi educative ºi
de socializare, excursii ºi tabere de
varã care faciliteazã socializarea ºi
dezvoltã abilitaþi de comunicare ºi
lucru în echipã în vederea unei bune
integrãri în mediul ºcolar.

Sunt admiºi absolvenþii
de gimnaziu cu rezultate

ºcolare bune
„Vreau în clasa a noua” este un

program de prevenire a abandonu-
lui ºcolar pentru elevii de liceu care

aduce continuitate suportului pen-
tru educaþie pe care l-au primit
copiii în cadrul proiectelor pentru
dezvoltare comunitara ale funda-
þiei World Vision România în ulti-
mii 27 de ani. Programul oferã ele-
vilor de la sate o bursã lunarã care
face posibilã continuarea studiilor
la liceu. Elevii sunt absolvenþi de
gimnaziu cu rezultate ºcolare bune,
copiii ºi pãrinþii îºi doresc conti-
nuarea studiilor, însã nu au resur-
sele financiare necesare.

Din 2008 pânã în prezent, prin
intermediul programului au fost
susþinuþi aproximativ 1.000 de elevi.
Dintre aceºtia, 207 au mers la fa-
cultate pentru a studia matematica,
construcþii de maºini, telecomuni-
caþii, drept ºi multe altele. În 2015
toþi cei 51 de absolvenþi au trecut
cu brio examenul de bacalaureat,
iar 35 au devenit studenþi.

RADU ILICEANU

Societatea comercialã care asigurã
transbordarea mijloacelor de transport cu
bacul între România ºi Bulgaria, între
porturile Bechet – Oreahovo, a informat
Inspectoratul Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Giurgiu, respectiv Serviciul Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj cu
privire la faptul cã trecerea cu bacul peste
fluviul Dunãrea între cele douã state se va

Traversarea Dunãrii cu bacul la PTF Bechet,
suspendatã, din nou, pe timpul nopþii

Trecerea cu bacul peste Dunãre a fost, din nou, sistatã, pe timpul nopþii, la
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Bechet, din cauza scãderii nivelului

apei. Poliþia de Frontierã va anunþa când se va relua traversarea.

efectua numai în interva-
lul orar 6.00 – 22.00, fi-
ind suspendatã trecerea pe
timpul nopþii.  Aceastã mã-
surã a fost luatã ca urma-
re a scãderii cotei fluviu-
lui Dunãrea, urmând ca, în
funcþie de evoluþia aces-
teia, sã se reintre în pro-
gramul normal.

Pentru fluidizarea tra-
ficului, poliþiºtii de fron-
tierã recomandã tranzita-
rea tuturor punctelor de
frontierã deschise traficu-
lui internaþional la graniþa
cu Bulgaria ºi consultarea
aplicaþiei „Trafic Online”
disponibilã pe site-ul-

 www.politiadefrontiera.ro, care prezin-
tã o medie a timpilor de aºteptare în punc-
tele rutiere de trecere a frontierei pentru
anumite intervale de timp. Timpii de aº-
teptare sunt actualizaþi în timp real, fapt
ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfigureze
traseul cãtre un punct de frontierã ce în-
registreazã valori de trafic scãzute.

CARMEN ZUICAN

Românii cu vârste de peste 16 ani sunt pe
ultimul loc din Uniunea Europeanã în ceea
ce priveºte participarea la un eveniment cul-
tural sau sportiv, în anul 2015, potrivit unui
raport Eurostat publicat ieri.

În topul statelor membre în care popula-
þia cu vârstã de peste 16 ani participã la eve-
nimente culturale ºi sportive se numãrã Su-
edia (88,8%), Olanda (86,5%), Danemarca
(86,1%), Finlanda (84,6%), Luxembourg
(82,7%) ºi Franþa (80,5%). La polul opus
sunt România (29,6%) ºi Bulgaria (32,0%),
urmate la distanþã de Croaþia (43,7%) ºi Ita-
lia (49,6%).

Douã treimi (66,5%) din populaþia cu vâr-
stã de peste 16 ani din Uniunea Europeanã a
participat la cel puþin un eveniment cultural
sau sportiv în 2015. Astfel, una din trei per-

Românii, pe ultimul loc în UE la participarea
la evenimente culturale ºi sportive

soane nu a mers la cinema, nu a vizitat un
muzeu ºi nu a participat la un eveniment live
sau sportiv. Potrivit Eurostat, 40% din po-
pulaþia UE a mers cel puþin o datã în anul
2015 la cinema (45,3%), a vizitat o zonã
culturalã (42,6%) sau a participat la un eve-
niment live (42%). Mai puþin de o treime a
participat la un eveniment sportiv (29,7%).

Participarea la evenimente culturale ºi spor-
tive pare sã aibã legãturã cu nivelul de educa-
þie, în contextul în care proporþia celor care
merg la astfel de evenimente creºte cu nive-
lul de educaþie. În timp ce mai puþin de jumã-
tate (45,4%) dintre cei cu vârste de peste 16
ani cu un nivel scãzut de educaþie au partici-
pat cel puþin o datã la o manifestare culturalã
sau artisticã, în 2015, cota a crescut la 70,2%
pentru cei cu un nivel mediu de educaþie ºi a

ajuns la 87,5% în si-
tuaþia celor un nivel ri-
dicat, care au absolvit
o facultate sau un co-
legiu. Legãtura între
nivelul de educaþie al
persoanelor ºi partici-
parea la evenimente
culturale sau sportive
s-a remarcat în cazul
ambelor tipuri de eve-
nimente, în special în
cazul celor culturale.
(Mediafax)
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Pentru cã recoltatul la orz s-a
încheiat pe toate cele 20.987 ha,
ºtim ºi care este producþia medie
obþinutã: 5.583 kg/ha. Industria
berii este ºi în acest an interesatã
de o obþine o materie primã la un
preþ avantajos, aºa cã orzul rãmâ-
ne în aria de atenþie a marilor jucã-
tori de pe piaþa berii.

Se aºteaptã centralizarea
marilor producþii

Din ultima operativã a stadiului
recoltãrilor de varã elaboratã de Di-
recþia pentru Agriculturã Judeþeanã
Dolj mai aflãm cã, la grâu, din cele

157.131 ha programate pentru re-
coltare, pânã acum, s-a ridicat grâul
de pe 78.100 ha. Adicã, de pe ju-
mãtate din suprafaþã. Producþia
medie obþinutã aici este, pânã la
aceastã datã, de 4.058 kg/ha. Nu
este deloc una mare. Dar încã se
aºteaptã centralizarea cantitãþilor
obþinute de marile asociaþii agricole
deþinute de Mihai Anghel. În cazul
acestor exploataþii cerealiere, an de
an, am fost obiºnuiþi cu randamen-
te cantitative ºi calitative impresio-
nant de ridicate.

La triticale nu se stã prea bine.
Doar 25% din totalul însãmânþat a
fost recoltat. Pânã acum, de pe cele
1.720 ha a fost obþinutã o produc-
þie medie de 3.610 kg/ha. Tritica-
lele sunt o soluþie tot mai avanta-
joasã mai ales pentru fermierii care
se ocupã cu creºterea animalelor.
Sã precizãm cã triticalele, un hi-
brid între grâu ºi secarã, sunt re-
comandate crescãtorilor de anima-
le, în detrimentul grâului. Tritica-
lele au o rezistenþã la boli net supe-
rioarã faþã de grâu, nu prezintã ris-
cul de boli foliare, iar aminoacizii
din bob sunt mult mai calitativi.

„Aurul” Doljului, recoltat cu trudã,„Aurul” Doljului, recoltat cu trudã,„Aurul” Doljului, recoltat cu trudã,„Aurul” Doljului, recoltat cu trudã,„Aurul” Doljului, recoltat cu trudã,
în aceste zile caniculareîn aceste zile caniculareîn aceste zile caniculareîn aceste zile caniculareîn aceste zile caniculare

Orzul de pe cele 20.987 ha a fost în totalitate recoltat.
Mai mult de jumãtate din suprafaþa cultivatã cu grâu a
fost treieratã. Rapiþa pentru ulei a fost strânsã de pe
75% din totalul suprafeþei însãmânþate. Mazãrea boabe
este aproape în întregime ridicatã de pe cele 8.691 ha.
Mai puþin s-a recoltat secara – doar 10% - ºi ovãzul –
tot 10%. Producþia medie la grâu obþinutã, pânã acum,
este de 4.058 kg/ha, dar cifrele nu sunt definitive pentru
cã valorile vor fi cu siguranþã ridicate, graþie randamen-
telor obþinute de societãþile deþinute de Mihai Anghel,
cum de altfel s-a întâmplat în fiecare an.

Rapiþa, tot mai bine cotatã
Orzoaica de toamnã a fost re-

coltatã de pe 1.329 ha din totalul
de 2.464 ha, cu o medie a produc-
þiei de 3.860 kg/ha. Doar 38% din
suprafaþa totalã cultivatã cu orzoai-
cã de primãvarã a fost recoltatã
pânã acum. Aici producþia medie
nu a depãºit 2.264 kg/ha. Ovãzul,
ca suprafaþã cultivatã nu ocupã
decât penultimul loc, cu doar 1.500
ha însãmânþate. Folosit în cea mai
mare parte ca plantã furajerã, ovã-
zul mai poate fi folosit, în prezent,
în industria alimentarã ca fulgi de
ovãz în musli, în panificaþie. Într-

o continuã luptã cu obezitatea, care
este una dintre cele mai grave afec-
þiuni cronice, cu riscuri accentua-
te în declanºarea altor boli grave,
autoritãþile publice poate cã ar tre-
bui sã mediatizeze mai mult bene-
ficiile consumul de cereale din
ovãz, în sãnãtatea umanã. Aºa cum,
în multe state dezvoltate, la micul-
dejun, cerealele integrale inclusiv
din ovãz au devenit o constantã.

Producþie medie de 2.720 kg/
ha la cultura de rapiþã pentru ulei.
Astfel, din cele 29.507 ha progra-
mate pentru recoltat, pânã în pre-
zent au fost finalizate 75% din to-
tal. Din analiza datelor D.A.J. Dolj,
rapiþa pentru ulei ocupã locul al
doilea ca suprafaþã însãmânþatã.
Uleiul de rapiþã a devenit tot mai
interesant, mai ales pentru piaþa
externã, acolo unde procesarea este
bine pusã la punct ºi se obþin pro-
duse incredibile. Potenþialul de ex-
tindere a culturii de rapiþã în Dolj
este foarte mare, mai ales cã este
o culturã profitabilã, aducând pri-
ma infuzie de numerar în conturile
fermierilor.

Mazãrea boabe a dat o produc-
þie medie de 2.408 kg/ha. Dar cam-

pania continuã ºi aici pen-
tru restul de 10% din su-
prafaþa totalã. Programate
pentru eliberare teren ºi
arãturi de varã sunt
228.966 ha. S-au eliberat,
deja, 129.575 ha ºi alte
3.800 ha au fost arate.

La grâu se anunþã o
producþie bunã

Aºa cum am precizat
mai sus, anul acesta, pe raza
Doljului, vor trebui recol-
tate 157.131 ha cultivate cu
grâu. Jumãtate din aceastã
suprafaþã „a fost vizitatã”
de combine, mai exact
78.100 ha. Producþia me-

die este de 4.058 kg/ha. Întru-cât

nu s-a încheiat recoltatul pe marile
exploataþii ale grupului de societãþi
Cerealcom Dolj, dar ºi ale altor fer-
mieri importanþi în balanþa cerea-
lierã a Doljului, deocamdatã orice
cifrã a producþiei medii nu poate fi
concludentã.

Folosirea unor soiuri de grâu
competitive este o practicã obiº-
nuitã a marilor producãtori agricoli
doljeni. De aici ºi producþiile obþi-
nute de fermierii de top. Sã amin-
tim, aici, despre munca de cerce-
tare în crearea de noi soiuri, a Sta-
þiunii de Cercetare-Dezvoltare Agri-
colã ªimnic-Craiova. ªi putem
vorbi de soiul ªimnic 50, obþinut
în colaborare cu I.N.C.D.A. Fun-
dulea. Este cel mai timpuriu soi de
grâu care existã la ora actualã. Este
rezistent la cãdere ºi la scuturare
ºi tolerant la secetã. A fost testat

în cinci staþiuni, în intervalul 2001-
2003; precum ºi în 15 centre ale
Institutului de Stat de Testare ºi
Înregistrare a Soiurilor. Producþia
maximã s-a înregistrat la Caracal,
în medie pe trei ani. În centrele de
testare I.S.T.I.S., cea mai mare
producþie a fost obþinutã la Târgo-
viºte, în 2002: 7.925 kg/ha! Iar în
medie pe trei ani, în zona colinarã,
6.819 kg/ha. Cât priveºte calitatea
de panificaþie, soiul ªimnic 50 are
conþinut de proteinã de 14,27%, de
gluten uscat 10,30%, de gluten
umed 28,2% ºi indice de sedimen-
tare 62,7 ml; toate acestea superi-
oare soiurilor Fundulea 4 ºi Flamura
85. Sã nu omitem nici soiul Adeli-
na, creat în 2014 de SCDA ªim-
nic-Craiova; soi de grâu ce a dat
în reþeaua I.S.T.I.S. producþii de
peste 10.000 kg/ha.
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La moartea unui mare scriitor!La moartea unui mare scriitor!La moartea unui mare scriitor!La moartea unui mare scriitor!La moartea unui mare scriitor!
MIRCEA CANÞÃR

La 15 iulie 1971, o circularã trimisã
cãtre toate librãriile din þarã dispunea –
imperativ – recartarea, în 24 de ore, a
volumelor disponibile, aparþinând mai
multor scriitori, printre care ºi Augustin
Buzura, autorul „unei cãrþi zguduitoare
(n.r. – „Absenþii”), poate cea mai însem-
natã apariþie editorialã din proza momen-
tului”, cum scria în „România literarã”
Mircea Iorgulescu. Apãrut la Editura
„Dacia”, din Cluj Napoca, romanul „Ab-
senþii” cucerea repede girul estetic al
publicaþiilor literare bucureºtene (Lucea-
fãrul, Contemporanul ºi, mai ales Româ-
nia literarã). Despre Augustin Buzura se
va vorbi elogios de critici ºi într-o dez-
batere gãzduitã de „România literarã” (nu-
mãrul 10 din 4 martie 1971). Mihai Un-
gheanu nu va ezita sã-l aºeze „sincronic
literaturii occidentale”, iar Alexandru Piru
îl ducea „în noul roman francez” (Sorina
Sorescu – „Romanele lui Augustin Buzu-
ra”, Ed. „Aius”, 2014). Critica militantã,
din exil, prin Monica Lovinescu, reþinea
tema „îmbolnãvirii anumitor cuvinte
mari, precum curaj, adevãr, întrebuinþa-
rea lor sistematic incorectã”. Romanul,
indiscutabil adevãrat ºi curajos, restaura
sensurile vocabularului moral, dar miza

comentariului Monicãi Lovinescu, reluat
în „Unde scurte” (Ed. Humanitas, 1990),
era însã eminamente politicã. Deºi pre-
miat de Uniunea Scriitorilor, romanul va
fi retras din librãrii. Augustin Buzura nu
a fost singurul scriitor interzis în 1971,
dar incidentul „a fost un rãu necesar”,
care l-a fãcut „sã se concentreze asupra
mecanismelor politice ºi sociale” (Teroa-
rea iluziei – p. 55). Mulþi alþii ar fi optat
poate pentru supuºenie, perversã obe-
dienþã – nu te puteai lupta cu administra-
þia insensibilã – pentru a mai drege rela-
þia cu puterea. Numai cã Augustin Buzu-
ra persevereazã prin accente de intensi-
tate în „Feþele tãcerii” (1974), al doilea
sãu roman – puternic social, ºi în mai
micã mãsurã psihologic, deºi autorul per-
sistã în a examina crize de conºtiinþã,
suflete mãcinate de silã, handicapuri mo-
rale – pentru ca în „Orgolii” (1977) – cu
pierderi mari de text, sã stãruie pe tema
anamnezei, singurãtãþii post-carcerale a
protagonistului. Doctorul Ion Cristian
face închisoare politicã, pentru „vina” de
a fi salvat de la moarte un partizan vânat
de comuniºti, la fel cum ar fi salvat ori-
ce alt pacient. Vinovãþia, din punct de
vedere ideologic, însemna pentru doctor

deontologie profesionalã. Augustin Buzu-
ra venea în literaturã din medicinã. Lu-
cru ºtiut. Fiecare roman al sãu, cum în-
suºi mãrturisea într-un interviu pentru
Epoch Times România, a avut povestea
lui complicatã. Romanele „Refugii”
(1984) ºi „Drumul cenuºii” (1988) au
avut încurcãturi incredibile. ªi asta pen-
tru cã Augustin Buzura apela, în epocã,
la ceea ce se numeau „ºopârle” sau „fiti-
le”, expresii ce denotau înþelesuri punc-
tuale, canotând altele generale, de naturã
politicã. Un capitol din „Drumul cenuºii”
începea, de pildã, cu un strigãt disperat:
„Opriþi nebunul, opriþi nebunul”. Cum nu
era greu de decriptat mesajul, Vlad Geor-
gescu la „Europa liberã” ºi-a încheiat emi-
siunea cu aceastã afirmaþie. Paradoxal,
scriitorul s-a luptat 30 de ani cu comu-
nismul ºi 20 de ani cu... anticomunis-
mul. ªi departe de a fi trezit interesul tu-
turor, pentru o operã reprezentativã, pen-
tru literatura rezistenþei anti-propagandis-
tice din ultimele decenii comuniste, roma-
nele lui Augustin Buzura au fost condam-
nate dupã revoluþie, la... nemaicitire. Exas-
perat poate, în 2003, autorul „Orgoliilor”
nu mai lasã loc echivocului ºi rãspunde
prin volumul autobiografic „Tentaþia risi-

pirii” expresia noilor anxietãþi, provocate
de contextul tranziþiei postcomuniste, re-
zemat documentar pe extrase comentate
din propriul „dosar de securitate”. Încât
Nicolae Manolescu, în „Istoria criticã a
literaturii române”, conchide apãsat, în re-
feririle sale pertinente, la marele scriitor:
„Cartea reprezintã un document revelator
pentru rãzboiul civil, astãzi complet igno-
rat, dintre scriitor ºi regimul comunist (...)
Capitolele despre cenzurã din «Tentaþia ri-
sipirii» ar merita sã facã parte din biblio-
grafia obligatorie pentru cine vrea sã cu-
noascã epoca dinainte de 1989 ºi oamenii
ei”. Socotit înainte de 1989, de cenzurã
inclusiv, cel mai critic dintre romancierii
generaþiei ‘60, bun prieten cu Marin So-
rescu, pentru Augustin Buzura „etica în-
seamnã consecvenþã cu sine în exprima-
rea unor principii, mai ales când aceste
principii nu convin, nu flateazã prejude-
cãþile intelectuale ale momentului, nu-i asi-
gurã automat, o bunã încadrare în tren-
durile ideologice dominante” (Sorina So-
rescu – „Romanele lui Augustin Buzura”).
La vârsta de 78 de ani, Augustin Buzura,
membru al Academiei Române, s-a stins
din viaþã. Dumnezeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace.

Scriitorul Augustin Buzura a în-
cetat din viaþã luni, moartea sa fi-
ind confirmatã de academicianul
Eugen Simion. „Dacã îl citeai cu
atenþie, vedeai cã spune niºte
lucruri pe care nimeni nu le-a
spus niciodatã”, a afirmat acade-
micianul Eugen Simion.

Augustin Buzura s-a nãscut la
data de 22 septembrie 1938, în
comuna Berinþa din judeþul Mara-
mureº. A urmat liceul la Baia Mare
ºi a absolvit Facultatea de Medi-
cinã Generalã din Cluj-Napoca, cu
specializare în psihiatrie. A fost
redactor, secretar general de re-
dacþie, redactor-ºef al revistei
„Tribuna” din Cluj, la care a de-
butat în 1960.

A abandonat medicina în favoa-
rea literaturii, debutând editorial cu
volumul de povestiri „Capul Bu-
nei Speranþe” (1963). Dupã încã
o culegere de povestiri ºi nuvele
(„De ce zboarã vulturul?”, 1966)
se dedicã în exclusivitate romanu-
lui, dobândind o rapidã ºi largã
cunoaºtere din partea criticii ºi a
publicului. A tradus din literatura
germanã, maghiarã, francezã, spa-
niolã, polonezã, rusã, chinezã, slo-
venã. A publicat articole, eseuri,
interviuri, note în reviste de litera-
turã ºi culturã din þarã ºi strãinãta-

 „In memoriam – Augustin Buzura”
A încetat din viaþã, la vârsta de 78 de ani,

Augustin Buzura, „un nume fundamental al
prozei româneºti”, dupã cum subliniazã Insti-
tutul Cultural Român, ale cãrui baze scriito-
rul le-a pus, prin înfiinþarea, în 1990, a Fun-
daþiei Culturale Române, pe care a ºi prezi-
dat-o. Trupul neînsufleþit a fost depus, ieri
dupã-amiazã, la Academia Românã, apoi la
capela Cimitirului Bellu din capitalã, unde va

avea loc înmormântarea – astãzi, de la ora
13.00. Sub genericul „In memoriam – Augus-
tin Buzura (1938 – 2017)”, la Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craio-
va s-a deschis, ieri, o expoziþie de carte, ce
cuprinde opera scriitorului, inclusiv volumul
de debut, din 1963, reeditãri ale romanelor
sale, referinþe critice, repere biografice în dic-
þionare ale literaturii române, periodice º.a.

te, a scris scenarii de film.  Este
membru titular al Academiei Ro-
mâne din martie 1992.

„Veºnic în cãutarea adevãrului
absolut, pe care singur admitea cã
nu-l poþi gãsi niciodatã, Augustin
Buzura a fost ºi va rãmâne un nume
fundamental al prozei româneºti,
dincolo de modelele ºi preferinþele
trecãtoare. Universul romanelor
sale rãmâne o mãrturie profundã
ºi acutã despre regimurile care s-
au succedat în România ultimei
jumãtãþi de secol XX, iar pioniera-
tul sãu în managementul cultural
continuã sã dea roade”, se aratã
într-un comunicat al Institutului
Cultural Român (ICR), care îºi
exprimã regretul faþã de dispariþia
marelui om de culturã.

ICR aminteºte cã Augustin Bu-
zura a pus bazele Fundaþiei Cultu-
rale Române, Institutul Cultural
Român de astãzi. „În 2003, prin
reorganizarea Fundaþiei Culturale
Române ºi a Editurii Fundaþiei Cul-
turale Române, a înfiinþat Institu-
tul Cultural Român – ca instituþie
publicã de interes naþional, cu per-
sonalitate juridicã, dispunând de
buget propriu ºi dotatã cu institute
culturale româneºti în strãinãtate,
al cãrui preºedinte a fost pânã în
2005. În cei aproape 15 ani de

funcþie publicã a reuºit nu doar
construcþia unei instituþii care, iatã,
funcþioneazã ºi azi cu succes, ci
ºi realizarea a numeroase proiecte
culturale în þarã ºi peste hotare”,
se mai precizeazã în comunicatul
citat. Augustin Buzura a fost din
1990 preºedinte al Fundaþiei Cul-
turale Române.

La dispariþia scriitorului, lumea
culturalã româneascã a transmis,
ieri, numeroase mesaje de condo-

leanþe. «Pe vremurile fostei Fun-
daþii Culturale Române, pe care a
condus-o mulþi ani, era, cum s-ar
spune, ºi editorul revistei „Dilema”
ºi, cu toate mârâielile noastre, ale
celor mai tineri, aº spune astãzi cã
a fost un ºef bun ºi empatic. În
definitiv, cred cã noi îi fãceam mai
mult sânge rãu decât ne-a fãcut
dânsul nouã... Iar romanele sale
din anii ’80 au fost, pentru o bunã
parte din românii de atunci, o fe-

reastrã spre o lume normalã. În
amintirea mea, „Orgolii” rãmâne un
roman important al formãrii unei
întregi generaþii. O scriiturã plinã
ºi profundã, de om al Nordului
românesc. La moartea unui inte-
lectual român, patimile ºi partiza-
natele nu-ºi au rostul. Rãmâne doar
ce a fãcut bun, pentru literele ro-
mâne. Odihneascã-se în pace!», a
scris istoricul Adrian Cioroianu.

MAGDA BRATU

În cele opt vitrine în care este
prezentatã expoziþia „In memoriam
– Augustin Buzura (1938 –
2017)”, organizatã de Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, se regãsesc 30 de volume,
precum ºi reviste. Expoziþia este
structuratã pe cinci secþiuni: Repe-
re biografice („Dicþionarul gene-
ral al literaturii române”, vol. I,
Bucureºti, Editura Muzeului Lite-
raturii Române, 2016; Rotaru I.,
„O istorie a literaturii române de
la origini pânã în prezent”, Bucu-
reºt i ,  Ed.  Dacoromânã TDC,
2006); Referinþe critice (G. Dimi-
sianu, M. Iorgulescu, M. Lovines-
cu, I. Holban); Opera completã
(„Capul Bunei Speranþe” – ediþia
de debut, din 1963, „Absenþii”, „Orgolii”, „Voci-
le nopþii”, vol. I ºi II, „Refugii”, „Drumul cenu-
ºii”, „Recviem pentru nebuni ºi bestii”, „Raport
asupra singurãtãþii”, „Nici vii. Nici morþi” º.a.);
Scrieri reeditate (patru ediþii ale cãrþii „Feþele tãce-

rii” – care a stat la baza scenariului pentru filmul
„Undeva în Est”, 1991, regia Nicolae Mãrgineanu);
Periodice („Cultura” – sãptãmânal editat de Funda-
þia Culturalã Românã, 2012; „Curierul românesc” –
revistã a românilor de pretutindeni, 1998).
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Conform statisticilor, peste
6.000 de copii din Regiunea de
Dezvoltare Sud – Vest Oltenia au
unul sau ambii pãrinþi plecaþi la
muncã în strãinãtate, date pre-
luate de organizaþia „Salvaþi co-
piii!”, de la Direcþiile Generale
Judeþene de Asistenþã Socialã ºi

 De curând, la Craiova a avut loc un sim-
pozion regional, cu participarea reprezen-
tanþilor instituþiilor de stat, cu prerogative
în domeniu, pentru salvarea, atât cât se
poate, conform legislaþiei, a copiilor care

au unul sau ambii pãrinþi plecaþi în strãi-
nãtate. La momentul respectiv, am fãcut
cunoscute datele statistice, dar revenim ºi
arãtãm, pe scurt,  conþinutul prevederilor
legale.

Protecþia Copilului.
În Dolj, peste 1.800 de copii

fac parte din aceastã categorie.
Toþi aceºti minori trebuie sã fie
ocrotiþi de lege, iar cei care îi
lasã singuri au obligaþia sã res-
pecte legislaþia. Ultima regle-
mentare legalã a apãrut în 2015,

prin Hotãrârea de Guvern nr.
691/19 august – „Procedura de
monitorizare a modului de creº-
tere ºi îngrijire a copilului cu
pãrinþi plecaþi la muncã în strãi-
nãtate ºi serviciile de care aceº-
tia pot beneficia”.

Conform acestei reglementãri,
Serviciul public de asistenþã so-
cialã solicitã anual, în ultimul tri-
mestru unitãþilor ºcolare care
funcþioneazã pe raza administra-
tiv-teritorialã, date cu privire la
copiii care au pãrinþi plecaþi în
strãinãtate. Instituþia de învãþã-
mânt are obligaþia de a transmite
lista nominalã a minorilor aflaþi în
situaþia amintitã, în cel mult 15 zile
calendaristice de la solicitare.

Important este un alt fapt:
„Persoana care se ocupã de creº-
terea ºi îngrijirea unui copil cu
pãrinþi plecaþi la muncã în strãi-
nãtate are obligaþia de a pune la
dispoziþia serviciului public de
asistenþã socialã toate datele ºi
informaþiile pe care le deþine cu

privire la adresa la care pot fi
contactaþi pãrinþii în strãinãtate ºi
de a face dovada cã menþine le-
gãtura ce aceºtia”.

O formulare ambiguã, care a
dat ºi va da naºtere la tot felul de
interpretãri. Mai mult nu sunt cla-
re nici sancþiunile în cazul celor
care nu respectã HG nr.691 ºi
tocmai de aceea s-a organizat ºi
simpozionul de zilele trecute.
Practic, nimeni nu ºtie mare lu-
cru, iar copiii merg cu paºi mari
spre abandon.

„Ne-am bucurat de participa-
re ºi, aºa cum spune legislaþia,
aceasta trebuie respectatã. Ori-
cum, dupã discuþiile purtate,
este nevoie de modificãri. Vom
merge înainte cu demersurile
noastre ºi vom pune la dispozi-
þie ºi ceea ce s-a discutat la
Craiova, cu toate problemele,
indiferent de dificultatea lor”, a
precizat  Mihaela Stãncele,
coordonator proiect în Dolj, din
partea „Salvaþi copiii!”.

CRISTI PÃTRU

Pentru judeþul Dolj, sunt patru
Centre de examinare: Colegiul Teh-
nic „C.D. Neniþescu” (250 de can-
didaþi, pe  diverse profiluri, de la
Chimie, Fizicã pânã la Geografie,
Istorie, Socio-Umane); Colegiul
Tehnic Energetic (278 de înscriºi–
educatori, educatori pentru educa-
þie plasticã, educaþie muzicalã ºi
învãþãmântul special); Liceul Teh-
nologic „George Bibescu” din Cra-
iova (238 – Educaþie Fizicã ºi
Sport, Informaticã, Matematicã);
Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan” (pentru Limba româ-
nã ºi studiile în limbi de circulaþie
internaþionalã).

Practic, vorbim despre mai bine
de 1.000 de coduri cuprinse în sis-
temul de învãþãmânt, foarte multe
fiind pe catedre incomplete sau cu
fracþiuni legale. În Dolj, pentru o
perioadã nedeterminatã, sunt dispo-
nibile 36 de posturi, cele mai multe

Potrivit calendarului Ministe-
rului Educaþiei Naþionale, de
marþi pânã vineri are loc înscrie-
rea candidaþilor la a doua sesiu-
ne de examen. Pe 27 iulie este
programatã înscrierea candidaþi-
lor care au promovat examenele
de corigenþe.

Bacalaureatul începe pentru
prima oarã cu probele scrise. Ast-
fel, sesiunea de toamnã a exame-
nului debuteazã pe 21 august, cu
proba scrisã la Limba ºi literatu-
ra românã, pe 22 august este pro-
gramatã proba scrisã la Limba ºi
literatura maternã, pe 23 august,
proba obligatorie a profilului, tot
probã scrisã, iar pe 24 august,
se va desfãºura proba la alegere
a profilului ºi specializãrii.

Apoi abia încep probele orale.
Astfel, între 25 – 28 august va
avea loc evaluarea competenþe-
lor lingvistice de comunicare ora-
lã în limba românã, pe 28 august,
evaluarea competenþelor lingvis-
tice de comunicare oralã în lim-
ba maternã, între 29-30 august,
evaluarea competenþelor digitale
ºi examenul se încheie pe 30-31

 Astãzi se va desfãºura proba scrisã a exame-
nului de titularizare, unde, în judeþul Dolj, sunt
înscriºi peste 1.000 de candidaþi, pentru a ocupa

posturile disponibile, fie ele parþiale, fie cu pe-
rioadã nedeterminatã. În cea de-a doua catego-
rie sunt 36 de poziþii, care îºi aºteaptã ocuparea.

fiind la Liceul de Arte „Marin So-
rescu” din Craiova (18).

„Avem foarte multe locuri dis-
ponibile ºi, în cazul în care nu vor
fi ocupate, vom lua legãtura cu au-
toritãþile, pentru cã nu se poate sã
avem acest deficit. Este o instituþie
care a adus, aduce ºi va mai aduce
mari performanþe”, a precizat prof.

Lucia Croitoru, manager al Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu”.

Astãzi, începe examinarea scri-
sã, iar conform regulamentului, în-
tre orele 8:00 – 9:00, candidaþii tre-
buie sã fie în salã, proba începând
la 10:00, cu o duratã de patru ore.
Primele rezultate vor fi fãcute cu-
noscute pe 18 iulie, contestaþiile fi-
ind depuse în 18-19 iulie, notele fi-
nale fiind afiºate pe 25 iulie. Pentru
contractele pe perioadã nedetermi-
natã, nota minimã a candidaþilor
este 7,00, repartizarea pe poziþii fi-
ind pe 27 iulie.

„Suntem pregãtiþi pentru exame-
nul de mâine (ieri – n.r.), cu tot ceea
ce înseamnã acest lucru. Va fi o su-
praveghere audio-video, la fel ca la
Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat”,
a precizat prof  Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Au început înscrierile
pentru a doua sesiune

a Bacalaureatului
Ieri au început înscrierile la a doua sesiune de

Bacalaureat, sesiunea de toamnã a examenului naþio-
nal fiind programatã între 21 august ºi 6 septembrie.
Pentru prima datã, Bacalaureatul începe cu probele

scrise, apoi urmând probele orale.
august, când este programatã
evaluarea competenþelor lingvis-
tice într-o limbã de circulaþie in-
ternaþionalã.

Primele rezultate ale sesiunii de
toamnã a bacalaureatului vor fi afi-
ºate pe 1 septembrie, pânã la ora
16.00. În aceeaºi zi, vor putea fi
depuse contestaþiile, între orele
16:00 – 20:00. În perioada 2-5
septembrie contestaþiile vor fi so-
luþionate, iar în 6 septembrie vor
fi afiºate rezultatele finale.

Rezultatele finale la prima sesi-
une a Bacalaureatului au fost pu-
blicate luni de Ministerul Educa-
þiei Naþionale. Astfel, rata de pro-
movare înregistratã de absolvenþi
a crescut la nivel naþional cu 1,5
% dupã soluþionarea contestaþii-
lor, respectiv de la 71,4% la
72,9%. La nivel naþional, cele mai
ridicate procente de promovare s-
au înregistrat în judeþele Bacãu -
84,53% comparativ cu 83,54%
înainte de contestaþii, Sibiu -
84,39% comparativ cu 83,73%,
Iaºi -84,10% comparativ cu
82,91% ºi Cluj - 83,65% compa-
rativ cu 82,75%. (Mediafax)
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

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

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

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.

„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a„Biblioteca din vacanþã” – Ediþia a IX-a

Secþia American Corner a Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” invitã tinerii începând
cu vârsta de 12 ani în perioada
vacanþei de varã, în fiecare zi de
miercuri, începând cu data de 12
iulie 2017, ora 10:00, la socializare
cu ajutorul jocurilor în limba en-
glezã: Dixit, Ticket to Ride, Free-
dom, Founding Fathers, Dicove-
ries, Cluedo, Terra si 7 Wonders.

Jocurile sunt organizate în ca-
drul atelierului Games Day, cu aju-
torul voluntarilor: Armand Pascu
ºi Andrei Giucã ºi au ca obiective
punerea în valoare a culturii gene-
rale, a creativitãþii ºi exersarea lim-
bii engleze.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Miercuri, 12 iulie, începând cu orele
16.00, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte un atelier tematic
în cadrul ªcolii de varã “Constantin Brân-
cuºi”, program desfãºurat de Departamen-
tul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul
Universitãþii din Craiova.

Participanþii, studenþi proveniþi din þãri
precum Italia, Bulgaria, Polonia ºi Rusia,
sunt aºteptaþi la bibliotecã pentru vizionarea
lungmetrajului Carol I – Un destin pentru
România, o producþie 2009, în regia lui Ser-
giu Nicolaescu, în rolurile principale: Mari-
na Procopie, Andreea Mãcelaru ªofron,Ser-
giu Nicolaescu.

De asemenea, în cadrul aceluiaºi atelier, se
va desfãºura conferinþa cu titlul O istorie a
românilor în secolele XIX-XX, prelegere pe
care o va susþine prof. univ. dr. habil. Sorin

Comunicat de presã ªcoala de varã „Constantin
Brâncuºi” la Biblioteca „Aman”

Liviu Damean, Decanul Facultãþii de ªtiinþe
Sociale. „Atelierele ªcolii de varã
continuã la Biblioteca Aman ºi le propunem
studenþilor vizionarea filmului Carol I – Un
destin pentru România, un documentar isto-
ric ºi de asemenea o conferinþã ineditã de-
spre istoria românilor din secolele XIX-XX.
Ne bucurãm de colaborarea fructuoasã pe
care o desfãºurãm cu Departamentul de Limbi
Moderne din cadrul Universitãþii din Craio-
va ºi sperãm cã prin temele propuse în cardul
atelierelor am rãspuns curiozitãþii ºi dorinþei
de cunoaºtere a sutendþilor în ceea ce priveº-
te diversitatea culturalã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”
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ªapte þãri membre UE din Europa Cen-
tralã au lansat un apel pentru urgentarea
procesului de aderare la Blocul comunitar
a statelor din Balcanii de Vest, adãugând
cã un eºec în acest sens ar putea constitui
o ameninþare la adresa securitãþii în întrea-
ga regiune. Miniºtrii de Externe ai þãrilor
Grupului Viºegrad (Cehia, Ungaria, Polo-
nia ºi Slovacia) ºi reprezentanþi ai Austriei,
Croaþiei ºi Sloveniei au participat la o reu-

Militanþii Stat Islamic au anunþat decesul
lui al-Baghdadi, liderul reþelei teroriste

Militanþii reþelei teroriste Stat Islamic
au anunþat decesul lui Abu Bakr al-Bag-
hdadi ºi numele noului lider al organiza-
þiei, potrivit unei surse din provincia ira-
kianã Nineveh, citatã de postul de televi-
ziune Al Sumaria, informeazã agenþia de
ºtiri Tass. Potrivit sursei menþionate, mi-
litanþii SI au emis un scurt comunicat prin
care anunþau moartea lui al-Baghdadi ºi
numele noului “calif”. Anterior, mai mul-
te instituþii media din Iran au publicat
imagini care ar fi confirmat decesul lide-
rului Stat Islamic. La mijlocul lunii iunie,
Ministerul Apãrãrii de la Moscova a co-
municat cã, potrivit informaþiilor prelimi-
nare, Abu Bakr al-Baghdadi s-ar numãra
printre membrii reþelei teroriste care au de-
cedat în urma unui raid aerian rus în Si-
ria, care a avut loc la finalul lunii mai.

Australia vrea un acord de liber schimb
cu Marea Britanie cât mai curând posibil
dupã Brexit

Premierul australian Malcolm Turnbull,
aflat într-o vizitã oficialã la Londra, a de-
clarat cã þara sa este dispusã sã negocieze
un acord comercial cu Marea Britanie cât
mai curând posibil dupã ieºirea Regatului
Unit din UE. La o conferinþã de presã co-
munã cu premierul britanic Theresa May,
Turnbull a declarat cã Australia “se va miº-
ca pe cât de repede poate acþiona ºi Marea
Britanie”. Marea Britanie nu poate nego-
cia tratate comerciale cu alte state înainte
de finalizarea procedurii Brexit, însã Aus-
tralia este una din þãrile cu care oficiali
britanici au început sã studieze chestiunile
de interes pentru ambele pãrþi. Australia ºi
Marea Britanie au legãturi comerciale, cul-
turale ºi de securitate solide, prin interme-
diul apartenenþei la Commonwealth, o or-
ganizaþie interguvernamentalã care reuneº-
te cele mai multe foste colonii britanice.

Un avion militar s-a prãbuºit în statul
american Mississippi

Un avion aparþinând marinei militare a
Statelor Unite s-a prãbuºit, ieri, pe un câmp
de soia din statul Mississippi, iar 16 per-
soane aflate la bord au murit, au anunþat
oficiali americani. ªeriful local Ricky Banks
a precizat cã 16 trupuri neînsufleþite au fost
recuperate de la locul accidentului, dupã
ce iniþial au fost descoperite doar 12 per-
soane. Cãutãrile autoritãþilor sunt îngreu-
nate de lãsarea întunericului. Corpul Puº-
caºilor Marini americani a anunþat prin
intermediul unui comunicat cã aeronava
KC-130, responsabilã cu alimentarea cu
combustibil, “a experimentat un incident”,
fãrã a oferi detalii suplimentare. Avionul
militar s-a prãbuºit la aproximativ 135 de
kilometri nord de oraºul Jackson, din statul
Mississippi. Potrivit unui martor, aronava
a coborat într-o miºcare de spiralã, iar unul
dintre motoare era în flãcãri. “Avionul a
lovit pãmântul într-un câmp de soia ºi, pânã
când am ajuns în locul accidentului, incen-
diul era prea intens pentru a mã putea apro-
pia de epavã. Forþa prãbuºirii aproape cã
a aplatizat avionul. Pompierii au încercat
sã stingã imediat incendiul, dar s-au retras
în urma unei explozii”, a declarat Andy
Jones, care locuieºte la o fermã din apro-
pierea locului accidentului. Comandantul
brigãzii de pompieri din zonã, Marcus
Banks, a precizat cã resturile avionului s-
au împrãºtiat pe o razã de opt kilometri,
iar câteva trupuri neînsufleþite au fost des-
coperite pe autostrada 82, la peste un kilo-
metru de locul accidentului.

Un militar american staþionat la o bazã
din Hawaii a jurat loialitate faþã de reþeaua
teroristã Stat Islamic, a ajutat la achiziþio-
narea unei drone care sã fie folositã împo-
triva SUA ºi a spus cã doreºte sã ucidã foar-
te mulþi oameni, a anunþat, ieri, FBI. Ikaika
Kang, un sergent de prim rang din cadrul
Armatei SUA, a fost arestat
sâmbãtã sub acuzaþia de tero-
rism, iar luni a avut o primã
apariþie în cadrul unui tribunal
federal din Honolulu. Agentul
FBI Paul Delacourt a precizat
cã Ikaika Kang a furnizat do-
cumente militare cãtre persoa-
ne care au spus cã le vor
transmite organizaþiei Stat Is-
lamic, dar acest lucru nu s-a
întâmplat. Potrivit FBI, milita-
rul american ar fi acþionat din
proprie iniþiativã, fãrã a fi afi-
liat efectiv vreunei grupãri te-
roriste. Totuºi, armata ameri-
canã are informaþii cã Ikaika
Kang ar fi fost radicalizat în
2016. Avocatul apãrãrii, Birney
Bervar, a pledat pentru faptul

Un oraº din China a testat cu succes o
reþea informaticã imposibil de atacat de ha-
ckeri, în contextul preocupãrilor Beijingului
pentru contracararea spionajului, generând
speranþe privind implementarea la nivel co-
mercial a sistemelor de comunicaþii cuanti-
ce. Consiliul municipal din Jinan, un oraº
situat în estul Chinei, a transmis luni cã de-
partamentele administraþiei locale vor înce-
pe utilizarea reþelei cuantice de comunicaþii
de la sfârºitul lunii august. “Intenþionãm sã
utilizãm reþeaua pentru informaþii privind
apãrarea naþionalã, pentru date financiare ºi
alte domenii; sperãm sã fie un proiect pilot
care, dacã va avea succes, sã poatã fi utili-
zat în China ºi în întreaga lume”, a declarat
Zhou Fei, director adjunct al Institutului pen-
tru Tehnologie Cuanticã din Jinan. Rezulta-
tele testelor reprezintã un stimulent suplimen-
tar pentru implementarea reþelei cuantice
Beijing-Shanghai, aflatã în construcþie. Ora-
ºul Jinan, aflat între Beijing ºi Shanghai, va
fi unul dintre centrele de distribuire a datelor
informatice. Reþelele de comunicaþii codifi-
cate cuantic (QKD) sunt mult mai sigure
decât sistemele electronice, utilizate în pre-
zent la scarã largã. Un canal clasic de co-
municaþii, precum telefonul ori cablul Inter-
net, poate fi interceptat din exterior fãrã ca
emiþãtorul sau receptorul sã îºi dea seama
de acest lucru. În cazul interceptãrii unei
reþele cuantice, datele transmise suferã mo-

Mai multe þãri central-europene cer UE sã accelerezeMai multe þãri central-europene cer UE sã accelerezeMai multe þãri central-europene cer UE sã accelerezeMai multe þãri central-europene cer UE sã accelerezeMai multe þãri central-europene cer UE sã accelereze
procesul de aderare a Serbiei ºi Muntenegruluiprocesul de aderare a Serbiei ºi Muntenegruluiprocesul de aderare a Serbiei ºi Muntenegruluiprocesul de aderare a Serbiei ºi Muntenegruluiprocesul de aderare a Serbiei ºi Muntenegrului

niune care a avut loc la Budapesta, în ca-
drul cãreia au discutat despre aderarea sta-
telor din Balcanii de Vest la UE. Integrarea
acestei regiuni are un rol crucial în asigu-
rarea pãcii, stabilitãþii ºi securitãþii Euro-
pei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul de
Externe al Ungariei. Oficialul ungar a adã-
ugat cã UE ar trebui sã accelereze nego-
cierile de aderare cu Muntenegru ºi Serbia
ºi ar mai trebui sã iniþieze negocierile cu

restul statelor din Balcanii de Vest. Albania
ºi Republica Macedonia au primit deja sta-
tutul de candidat la UE, însã pânã în acest
moment nu au fost iniþiate discuþiile de
aderare, în timp ce Bosnia ºi Kosovo aº-
teaptã acordarea statutului de candidat.
Rusia, care se bazeazã pe legãturile istori-
ce cu popoarele din aceastã regiune, se
opune aderãrii statelor balcanice la UE ºi
NATO.

China a testat cu succes o reþea de comunicaþii
imposibil de atacat de hackeri

dificãri, iar administratorii îºi dau sea-
ma cã se întâmplã ceva anormal. În sis-
temele cuantice de comunicaþii sunt uti-
lizate coduri criptografice sau parole
între utilizatori, datele devenind astfel
criptate. În cazul în care codul este ac-
cesat din exterior, emiþãtorul ºi recep-
torul îºi dau seama ºi nu îl mai folo-
sesc. Sistemul Beijing-Shanghai ar urma
sã aibã cea mai lungã reþea cuanticã te-
restrã, pe o distanþã de peste 2.000 de
kilometri, fiind destinatã companiilor fi-
nanciare ºi instituþiilor administrative
regionale. Testele au constat în trimite-
rea unor date ultrasecurizate între 200
de terminale diferite din regiunea Jinan,
printr-o reþea care acoperã o zonã de sute
de kilometri pãtraþi. În afarã de securizarea
tranzacþiilor financiare, reþeaua cuanticã va
face aproape imposibilã orice încercare a
serviciilor de spionaj strãine de a intercepta
comunicaþiile Chinei. Liderii Chinei sunt pre-
ocupaþi de protejarea spaþiului cibernetic
naþional de când activistul pentru transpa-
renþã Edward Snowden a dezvãluit date sen-
sibile americane ºi din cauza multiplicãrii ata-
curilor informatice. În acest context, Gu-
vernul de la Beijing a intensificat proiectele
de cercetare în tehnologia cuanticã. “China
a înregistrat succese notabile în cercetarea
cuanticã. Este uimitor ce a realizat China în
proiecte de cercetare cuanticã ce ar fi fost

prea scumpe pentru a fi efectuate în altã
parte”, afirmã Tim Byrnes, expert la Cam-
pusul Shanghai al Universitãþii din New
York. Beijingul a înregistrat un alt succes
în luna iunie, când un satelit cuantic - pri-
mul din lume - a reuºit sã transmitã un mesaj
pe Terra printr-un canal de comunicaþii
criptografiat cuantic. “Sistemele cuantice
au reuºit sã fie incluse în sectorul comer-
cial din China mai mult decât în alte þãri,
astfel cã Beijingul probabil va depãºi Euro-
pa ºi SUA la capitolul comunicaþii cunati-
ce”, precizeazã Tim Byrnes. În Elveþia,
Austria ºi Japonia existã reþele cuantice de
comunicaþii de nivel redus, utilizate în prin-
cipal de universitãþi, pentru cercetare.

Militar american, arestat dupã ce a jurat loialitate ISIS
cã sergentul suferã de probleme psihice ca-
uzate de activitatea de la locul de muncã,
iar guvernul american ar cunoaºte de mult
timp situaþia acestuia. Ikaika Kang, în vâr-
stã de 34 de ani, a fost decorat în urma
participãrii la rãzboaiele din Irak ºi Afga-
nistan. Militarul a recunoscut în timpul unei

audieri cã a jurat loialitate faþã de liderul or-
ganizaþiei teroriste Stat Islamic, Abu Bakr
al-Baghdadi. Potrivit datelor FBI, militarul
american s-a întâlnit cu o altã persoanã pen-
tru a filma videoclipuri de antrenament pen-
tru lupte, care sã fie trimise în Orientul Mij-
lociu pentru a ajuta la pregãtirea militanþilor

Stat Islamic în lupta împotriva
forþelor americane. Totodatã,
Ikaika Kang a ajutat la achiziþi-
onarea unei drone care sã fie
folositã împotriva SUA. Milita-
rul le-a explicat unor agenþi sub
acoperire cã drona le va per-
mite teroriºtilor Stat Islamic sã
gãseascã metode de a evita tan-
curile americane. Militarul ame-
rican avea douã arme de foc
înregistrate pe numele sãu, o
puºcã de asalt AR-15 ºi un pis-
tol. Dupã atacul armat de vara
trecutã dintr-un club din Orlan-
do, Florida, Kang ar fi spus cã
“atacatorul a fãcut ceea ce a tre-
buit sã facã, iar SUA este sin-
gura organizaþie teroristã din
lume”.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile art.1

alin. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupa-
re a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunzãtor funcþiilor contractua-
le ºi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice,
aprobat prin Hotãrârea nr.286/2011, astfel
cum a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015,
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, or-
ganizeazã concurs  în data de 03.08.2017,
ora 10,00, la sediul din str.Alexandru Ma-
cedonski, nr.28, pentru ocuparea unui
post contractual vacant de execuþie de
referent studii superioare gradul profesi-
onal I. Concursul va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmeazã: -selecþia
dosarelor de înscriere; -proba scrisã-
03.08.2017, ora 10,00, -susþinerea probei
practice care se va comunica odatã cu
rezultatul de la proba scrisã. Potrivit art.3
din acelaºi Regulament-cadru, în vede-
rea participãrii la concurs candidatul tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparþi-
nând Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România; -cunoaºte limba
românã, scris ºi vorbit; are vârsta mini-
mã reglementatã de prevederile legale; are
capacitate deplinã de exerciþiu; are o sta-
re de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate; -îndeplineºte condiþiile de stu-
dii ºi, dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor postului
scos la concurs; nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei infracþi-
uni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legã-
turã cu serviciul, care împiedicã înfãptui-
rea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite
cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situa-
þiei în care a intervenit reabilitarea. Con-
diþii de înscriere ºi participare: studii su-

perioare absolvite cu diplomã de licenþã,
respectiv studii superioare de lungã du-
ratã absolvite cu diplomã de licenþã, în
domeniul stiinþelor umaniste ºi arte, spe-
cializarea: Filologie-Limba ºi literatura ro-
mânã/Studii culturale- Etnologie/Arte-Mu-
zicã; vechime: minim 3 ani în domeniul
studiilor absolvite. Dosarul de concurs
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu,
urmãtoarele acte: 1)cerere de înscriere la
concurs adresatã conducãtorului auto-
ritãþii sau instituþiei publice organizatoa-
re; 2)copia actului de identitate sau orice
alt document care atestã identitatea, po-
trivit legii, certificatul de cãsãtorie, dupã
caz; 3)copiile documentelor care sã ateste
nivelul studiilor þi ale altor acte care ates-
tã efectuarea unor specializãri, copiile do-
cumentelor care atestã îndeplinirea con-
diþiilor specifice; 4)copia carnetului de
muncã, conformã cu originalul, sau,
dupã caz, o adeverinþã care sã ateste ve-
chimea în muncã, în meserie þi/sau în spe-
cialitatea studiilor; 5)cazierul judiciar sau
o declaratie pe propria rãspundere cã nu
are antecedente penale care sã-l facã in-
compatibil cu funcþia pentru care candi-
deazã; 6)adeverinþã medicalã care sã ates-
te starea de sãnãtate corespunzãtoare eli-
beratã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de familie
al candidatului sau de cãtre unitãþile sa-
nitare abilitate; 7)curriculum vitae. Actele
prevãzute la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în
original la Compartiment Financiar-Con-
tabilitate-Personal, în vederea verificãrii
conformitãþii copiilor cu acestea. În ca-
zul în care candidatul depune o declara-
þie pe proprie rãspundere cã nu are ante-
cedente penale, dacã este declarat admis
la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia
de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târ-
ziu pânã la data desfãºurãrii primei pro-
be a concursului. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe data
de 26.07.2017, ora 14,00, la sediul Centru-
lui Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj, din str.
Alexandru Macedonski nr.28, Craiova.
Informaþii suplimentare se pot obþine de
la Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
telefon: 0351.176.984.

DIACONU LAURA anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul _ AMPLASARE PE ACOPERIªUL
CONSTRUCÞIEI C1- CASÃ DE LOCUIT
COMUNA MALU MARE, SAT PREAJBA,
ALEEA II FAGULUI NR.7- propus a fi am-
plasat în comuna MALU MARE, SAT
PREAJBA, ALEEA II FAGULUI, NR.7. In-
formaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul proprietarului DIA-
CONU LAURA, la adresa COMUNA
MALU MARE, SAT PREAJBA, ALEEA II
FAGULUI NR.7 în zilele luni pânã joi, în-
tre orele 8:00-16,30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419 035, e-
mail office@apmdj.anpm.ro.

GENTÃ CRISTIAN GELU anunþã
elaborarea primei versiuni a planului
“ELABORARE P.U.Z. PENTRU CON-
STRUIRE IMOBIL D+P+2+4+5,6

RETRAS
+M

CU DESTINAÞIA DE LOCUINÞE CO-
LECTIVE CU SPAÞII COMERCIALE LA
PARTER(PARÞIAL) ªI PARCARE LA
DEMISOL”, situat în Craiova, str. Dr.N.
Ionescu Siseºti, nr.1A  ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la se-
diul APM DOLJ din str. Petru Rareº nr.1,
Craiova, jud. Dolj ºi sediul titularului din
Craiova, str. Aleea Primaverii, nr.49. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM DOLJ în termen
de  18 zile calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

CII TOADER LUDMILA anunþã cã
prin Încheierea din 05.07.2017 pronunþa-
tã de Tribunalul Dolj, în dosarul 8759/63/
2017 s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolvenþã a debitoarei
MAJD PLAST SRL, CUI:29242584, J16/
1826/2011. Termenul limitã pentru pentru
depunerea creanþelor: 16.08.2017. Întoc-
mirea ºi publicarea în BPI a tabelului pre-
liminar al creanþelor: 27.09.2017. Termen
limitã pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi pentru întocmirea, înregis-
trarea Tabelului definitiv al creanþelor:
25.10.2017.
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Anunþul tãu!
ADMINISTRATORUL Unic al SC

COMAGROIND  SA, înregistratã la Re-
gistrul Comerþului sub nr.J16/211/1992,
cod fiscal RO2315390, convoacã în con-
formitate cu prevederile Legii 31/1990  ac-
þionarii societãþii pentru desfãºurarea lu-
crãrilor Adunãrii Generale Extraordina-
re, ce va avea loc în data de 21.08.2017,
ora 10.30, la sediul societãþii din Craio-
va, str. Calea Bucureºti, nr. 51B, Jud.Dolj
cu urmãtoarea ordine de zi: 1.Aproba-
rea vânzãrii de imobile, respectiv Spa-
þiul comercial situat în Piaþa Segarcea,
localitatea Segarcea, jud.Dolj, terenuri.
2.Aprobarea vânzãrii ºi cumpãrãrii de
bunuri mobile. 3.Alegerea comisiei de
cenzori. În situatia în care nu se va în-
deplini cvorumul necesar, ºedinta Adu-
nãrii Generale Extraordinare se va þine
la data de 22.08.2017, ora 10.30, la sediul
societãþii din Craiova, str.Calea Bucu-
reºti, nr.51B, cu aceeaºi ordine de zi.
Acþonarii pot fi reprezentaþi de alte per-
soane conform prevederilor Legii 31/
1990 republicatã ºi completatã, în baza
unei procuri speciale.

ADMINISTRATORUL Unic al SC
LEGUME-FRUCTE SA, înregistratã la
Registrul Comerþului sub nr.J16/92/
1991, cod fiscal RO2314948, convoa-
cã în conformitate cu prevederile Le-
gii 31/1990 acþionarii societãþii pentru
desfãºurarea lucrãrilor Adunãrii Gene-
rale Extraordinare, ce va avea loc în
data de 21.08.2017, ora 11.30, la sediul
societãþii din Craiova, str.Calea Bucu-
reºti, nr.51B, Jud.Dolj, cu urmãtoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea vânzãrii de
imobile, respectiv spaþii comerciale ºi
terenuri din Craiova, Complex Big-
Craiovita, ºi Piaþa Craioviþa din cartie-
rul Craioviþa Nouã. 2.Aprobarea vân-
zãrii ºi cumpãrãrii de bunuri imobile.
3.Alegerea comisiei de cenzori. În si-
tuaþia în care nu se va îndeplini cvo-
rumul necesar, ºedinþa Adunãrii Ge-
nerale  Extraordinare se va þine în data
de 22.08.2017,ora 11.30, la sediul so-
cietãþii din Craiova, str.Calea Bucu-
reºti, nr.51 B cu aceeaºi ordine  de zi.
Acþionarii pot fi reprezentaþi de alte
persoane conform prevederilor Legii
31/1990 republicatã ºi completatã, în
baza unei procuri speciale.

Admitere la Facultatea de Horticulturã
Facultatea de Horticulturã din cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã în perioada 17-

27.07.2017 admiterea pentru anul universitar 2017-2018 la urmãtoarele specializãri:
· BIOLOGIE - 40 de locuri la buget ºi 20 la taxã
· HORTICULTURÃ - 29 de locuri la buget ºi 31 la taxã
· PEISAGISTICÃ - 24 de locuri la buget ºi 16 la taxã
· INGINERIA ºi PROTECÞIA MEDIULUI în AGRICULTURÃ - 34 de locuri la buget

ºi 26 la taxã
· TEHNOLOGIA PRELUCRÃRII PRODUSELOR AGRICOLE - 27 de locuri la buget

ºi 33 la taxã.
Admiterea se face pe baza mediei obþinute la Bacalaureat.
Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domenii precum: horticultu-

rã, peisagisticã, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului, protecþia plan-
telor, ºtiinþele solului, conservarea biodiversitãþii, managementul ecosistemelor antropice,
pentru sectoarele de producþie, cercetare, învãþãmânt, servicii, management ºi consultanþã,
expertizã, analize ºi determinãri de laborator, business, finanþarea investiþiilor rurale, mana-
gementul integrat al producþiei horticole ºi agroalimentare, dezvoltarea spaþiului rural etc.

Toate informaþiile despre admitere la Facultatea de Horticulturã pot fi accesate pe
http://www.ucv.ro; facebook.com/ucvro;

youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar ºi pe site-ul Facultãþii: http://horticultura.uc-
v.ro/horticultura/

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decoman-
dat parter, bilateral  -
zona 1 Mai, Târg
Pelendava, 2 bãi, 2
balcoane, îmbunã-
tãþit parþial. Telefon:
0762/622.136.
Vând apartament
3 camere Calea
Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0726/431.379.

CASE

Vând casã 3 came-
re, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Tele-
fon: 0758/153.669.
Vând casã Preajba.
Telefon: 0755/300.762.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga) –
Dolj, la strada princi-
palã  3 corpuri a câte
2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0 7 4 4 / 8 4 6 . 8 9 5 ;
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure
– 100-110 ani, co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând GOLF 4 an fa-
bricaþie 2000, motor
1,9, AC, diesel. Preþ
2300 Euro. Telefon:
0740/ 794.240 sau
0761/ 355.107.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nume-
re noi, carte identitate
pentru piese Târgoviº-
te. Telefon: 0736/
728.876 - 500 Euro fix.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Telefon:
0722/555.880 dupã
ora 15.00; 0736/
728.876 ora 7.00-
23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.

Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã ca-
napele, birou ºi alte-
le. Urgent. Telefon:
0741/072.812.
Vând cutie metalicã
pentru armã de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând centralã termi-
cã ºi roþi Mercedes +
caucuicuri. Telefon:
0762/183.205.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu în-
cãlzire apã, maºinã
de cusut Ileana. Te-
lefon: 0351/464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150
lei, polizor electric
nou - 100 lei. Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2
uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdina,
4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.

A N U N T

R.A. Aeroportul Craiova organi-
zeaza CONCURS in data de 27.07.2017,
ora 12:00, proba scrisa si 04.08.2017,
ora 12:00, interviul, la sediul din str.
Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea
ocuparii urmatoarelor posturi:

- - 4 posturi agent securitate aero-
portuara;

- - 3 posturi sofer (permis catego-
ria B,C,D,E);

- - 1 post controlor sol;
- - 1 post electrician.
     Informatii privind desfasurarea

concursului, bibliografia, conditiile mi-
nime de inscriere la concurs si actele ne-
cesare pentru intocmirea dosarului  can-
didatilor se obtin de la Compartimentul
Resurse Umane.

Depunerea dosarelor se va face pana
pe data de 21.07.2017, ora 15:00.

    Relatii suplimentare la telefon:
0251416860.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 12 iulie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Domiciliat în ............................................................................
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Admitere la Facultatea de Agronomie

Facultatea de Agronomie a Universitãþii din Craiova organizeazã sesiunea de ad-
mitere pentru anul 2017-2018, în perioada 10-22 iulie 2017. Candidaþii au la dispoziþie
162 de locuri la buget ºi 223 de locuri la taxã. Facultatea dispune de un singur loc, la
buget, pentru rromi. Media de admitere va reprezenta 100% media de la bacalaureat.

Candidaþii pot sã aleagã între urmãtoarele specializãri: Agriculturã, Agriculturã
(IFR), Montanologie, Controlul ºi Expertiza Produselor Alimentare, Mãsurãtori Te-
restre ºi Cadastru, Silviculturã.

Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, silviculturã,
protecþia plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produse-
lor alimentare (industria cãrnii, laptelui, uleiului, zahãrului, panificaþie, industria berii, in-
dustria vinului), poliþia vamalã, consultantã agricolã, irigaþii ºi ameliorarea solului, control
vamal, agro-turism, protecþia mediului, topografie ºi cadastru, fitofarmacie, industria ali-
mentarã, mecanizarea agriculturii, cercetare în agriculturã, silviculturã, geodezie, topo-
grafie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, silviculturã, învãþãmânt.

Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.

Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor
cafea – 80 lei,cadru
bicicletã 30 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Sãpun de casã 5
lei/kg. cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0 7 7 3 / 8 0 1 . 6 1 9 ;
0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

MULÞUMIRI
Profesor Viorica Bu-
lugean mulþumeºte
doamnei Odiseia ºi
domnului Toma
(Jandarmeria Cra-
iova) pentru salva-
rea pisicului pierdut
în Piaþa Centralã.

DIVERSE

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

PIERDERI
PIERDUT Legiti-
maþie de transport
eliberatã de UMF
Craiova pe numele
Dumitrescu Despi-
na Maria. Se de-
clarã nulã.
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Echipa femininã de handbal
SCM Craiova s-a reunit ieri la Sala
Polivalentã, sub comanda aceluiaºi
cuplu de tehnicieni, Bogdan Bur-
cea – Grigore Albici, care au reu-
ºit în sezonul trecut cea mai bunã
clasare din istoria echipei, locul 4.
Numai cã postura de finalistã a
Cupei României le-a adus craioven-
celor calificarea în Cupa EHF, unde
vor intra din turul 3 preliminar. Ca
modificãri de lot, au pãrãsit echipa
în vara aceasta:  Landre, Paºca,
Zaremba, Burlachenko, Andrei,
Bãbeanu. În schimb, au ajuns în
Bãnie: pivotul muntenegrean Boba-
na Klikovac, interii Patricia Vizitiu
(Vâlcea) ºi Nicoleta Tudor (Cisnã-

Pase scurte, pase lungi Mircea Canþãr

Wimbledon: Despre un meci nebun!Wimbledon: Despre un meci nebun!Wimbledon: Despre un meci nebun!Wimbledon: Despre un meci nebun!Wimbledon: Despre un meci nebun!

The italian job. Mangia,
un Daum al Craiovei?
Prezentat în faþa suporterilor ca

antrenorul italian cu cel mai con-
sistent CV la sosirea în România,
Devis Mangia pare sã dezamã-
geascã încã din perioada de pre-
gãtire ºi are ºanse mari sã nu prin-
dã hanoracul în Bãnie. Jucãtorii
ironizeazã pe la colþuri metodele
de pregãtire ale italianului, acesta
fiind deja etichetat drept cel mai
slab tehnician pe care l-a avut
CSU de când a promovat în Liga
I. Rezultatele din meciurile ami-
cale sunt ºi ele elocvente, Ivan ºi
compania pierzând pe linie meciu-
rile din stagiul din Austria. Cel mai
îngrijorãtor este însã jocul echi-
pei, unul fãrã orizont, încãlcit,
defensiv. Practic, antrenamentele
lui Mangia se cam limiteazã la în-
demnuri de genul „press, cuore,
cover the ball”, fãrã nicio indica-
þie tehnico-tacticã. Italianul repe-
tã de când a venit: „trebuie sã

muncim”, iar juveþii muncesc, dar
nu creazã fotbal. Nici mãcar la
miuþele de la antrenamente alb-al-
baºtrii nu reuºesc sã etaleze un joc
cursiv, sã finalizeze mãcar o fazã.
Stilul de joc este unul ultradefen-
siv, total schimbat faþã de cea de
anul trecut, când, cu Gigi Mulþes-
cu pe bancã, Craiova a fost cea
mai ofensivã echipã în sezonul re-
gulat ºi abia în play-off s-a stins,
însã numai dupã ce au fost pier-
duþi 5 jucãtori de bazã: Nuno Ro-
cha, Vãtãjelu, Acka, Kay ºi Mad-
son. Lui Gigi Mulþescu i s-au re-
proºat lucruri legate de pregãtirea
fizicã ºi de relaþia cu jucãtorii, însã
echipa etala un stil ofensiv, cu
multe ocazii de gol. Cei prezenþi
la amicalul pierdut de olteni cu Di-
namo Kiev au fost ºocaþi de mo-
dul cum s-a exprimat echipa din
Bãnie, care nu a ridicat pretenþii
ofensive, baricandându-se în pro-

priul careu ºi în
cele din urmã pri-
mind 2 goluri pe
final.

 „N-am vãzut
în viaþa mea Cra-
iova sã nu treacã
mãcar o datã mã-
car de centrul te-
renului într-o re-
prizã, indiferent
de generaþia pe
care am avut-o,
de adversari sau
de caracterul dis-
putei. Mangia nu a
adus nimic, ba
chiar a stricat ce lãsase Mulþescu.
Nu facem mai mult de 2 puncte în
primele 5 etape” spune unul dintre
apropiaþii echipei.

„Nu dau detalii despre stilul de
joc, pentru cã vreau sã fie o sur-
prizã pentru adversari” spune Man-

gia. Pânã sã fie o surprizã pentru
adversari, stilul de joc al Craiovei
este o surprizã neplãcutã pentru
suporteri olteni. Dar, cine ºtie, poa-
te cã în partidele oficiale se va pro-
duce o revoluþie în exprimarea pe
teren a alb-albaºtrilor.

Amicalele Craiovei în Austria

„U” Craiova – ÞSKA Sofia 2-4
„U” Craiova – Ludogoreþ Razgrad 0-1
„U” Craiova – FC Ufa 0-1
„U” Craiova – Dinamo Kiev 0-2

COSMIN STAICU

Handbal is te le  Cra iove i  s-au reuni tHandbal is te le  Cra iove i  s-au reuni tHandbal is te le  Cra iove i  s-au reuni tHandbal is te le  Cra iove i  s-au reuni tHandbal is te le  Cra iove i  s-au reuni t
pentru un sezon europeanpentru un sezon europeanpentru un sezon europeanpentru un sezon europeanpentru un sezon european

die), dar ºi tinerele jucãtoare Cris-
tina Lung, Alexandra Colac, Lore-
na Stoican (fiica lui Flavius Stoi-
can) ºi Theodora Popescu. Bog-
dan Burcea încearcã sã o aducã în
Bãnie ºi pe Andreea Pricopi, coor-
donatorul pe care l-a avut la Coro-
na Braºov. Au rãmas la echipã
portarii Dumanska ºi Stanciu ºi
jucãtoarele Zamfir, Ardean Elisei,
Nikolic, Trifunovic, Apipie, Ianaºi,
ªelaru. Antrenorul Bogdan Burcea
este mulþumit cã a reuºit sã pãs-
treze la echipã vedetele formaþiei.
„Vrem sã fim mai sus decât anul
trecut, vrem ca echipa sã creascã
ºi sã devinã un brand naþional. Am
avut noroc la tragerea la sorþi a

Cupei EHF, avem doar un tur pre-
liminar ºi ne propunem sã ajungem
în grupe. Te ia ameþeala când auzi
ce bugete se vehiculeazã în Liga
Naþionalã, mai ales la Brãila ºi Bra-
ºov. Pivotul Bobana Klikovac este
o certitudine, a venit pe postul lã-
sat liber de Burlacenko ºi Landre.
Cel mai important lucru este cã am
pãstrat jucãtoarele importante, care
au avut oferte minunate de la alte
echipe. Eu mizez ºi pe tinerele ju-
cãtoare crescute în Craiova, este
un deziderat al meu sã creºtem ta-
lentele locale” a spus Burcea.

Handbalistele Craiovei vor ple-
ca într-un stagiu de pregãtire în
Grecia, în localitatea Drama, tur-

neu înlesnit de un apropiat al lui
Bogdan Burcea, cel care a antre-
nat timp de 5 ani în zonã. La reve-
nirea în þarã, handbalistele Craio-
vei vor participa la trei turnee de
pregãtire, unul la Vâlcea, al doilea
la Sânicolau Mare, unde vor întâlni
formaþiile ungureºti Siofok ºi Be-
kescsaba, iar al treilea va fi „Cupa
Craiovei”, pe 18-20 august, unde
vor mai participa CSM Slatina,
Dunãrea Brãila ºi o formaþie de
peste hotare. Înaintea startului
campionatului, la începutul lunii
septembrie, SCM Craiova va dis-
puta Supercupa României, cu
CSM Bucureºti.

Daniela Grãdinaru, directorul

SCM Craiova, a precizat cã întâr-
zierea cu care s-au efectuat trans-
ferurile la echipele municipalitãþii a
fost cauzatã de schimbãrile sufe-
rite de Legea Sportului. „Nu a fost
nimeni în concediu, întârzierea nu
ni s-a datorat, ci a avut la origine
schimbarea legii sportului, a trebuit
sã aºteptãm apariþia contractului-
cadru la nivel naþional. Suntem
printre primele cluburi care a reu-
ºit sã-ºi adapteze activitatea la noua
lege. Nu am fost în niciun moment
în pericol sã nu mai avem echipe,
jucãtori, antrenori, etc. În perioa-
da urmãtoare vom semna ºi con-
tractele” a spus Grãdinaru.

COSMIN STAICU

Se va spune cã recordul abso-
lut de duratã, al unui meci de te-
nis, s-a înregistrat tot la Wimble-
don, în 2010, în partida istoricã
dintre americanul John Isner ºi
francezul Nicolas Mahut (6-4, 3-
6, 6-7, 7-6, 70-68) întinsã pe du-
rata a trei zile (11 ore ºi 51 de
minute), aºa cã, încã suntem de-
parte de acest moment. Ceea ce
este adevãrat. De la debutul ca-
rierei sale de jucãtor, Rafael Na-
dal, numãrul doi mondial, nu a
suferit atât de mult, într-un meci,
cum a fãcut-o luni dupã-amiazã,
în setul cinci din optimile de fi-
nalã ale actualei ediþii ale turneu-
lui de la Wimbledon, cu luxem-
burghezul Gilles Muller (locul 26

în clasamentul mondial) plasat
undeva între Feliciano Lopez
(Spania) ºi Richard Gasquet
(Franþa). Cu un gabarit impresi-
onant, 1,93 metri, luxemburghe-
zul stângaci, 34 de ani, trecuse
în turul anterior de cehul Lukas
Rosol, în cinci seturi (7-5, 6-7,
4-6, 6-9, 9-7), atrãgând atenþia.
Aºa cã nu avea de ce sã fie im-
presionat de aura lui Rafael Na-
dal. Scor final 6-3, 6-4, 3-6, 4-6,
15-13. Aºadar, 66 de jocuri, pe
terenul numãrul 1 de la Roland
Garros, aproape de recordul po-
menit, pe care Rafael Nadal încã
nu-l trãise. Cochetase de bunã
seamã cu momente tensionate. În
2008, în finala de la Wimbledon,

cu Roger Federer, Rafael Nadal
a ajuns în setul 5, încheiat cu 9-7
pentru el, dupã 6-4, 6-4, 6-7, 6-
7, iar cinci ani mai târziu în se-
mifinala de la Roland Garros, cu
Novak Djokovici, a atins cifra de
16 jocuri în setul decisiv (6-4, 3-
6, 6-1, 6-7, 9-7). Dar atât. A fost
un meci nebun, de þinut minte, la
capãtul cãruia cãºtigãtorul de la
Roland Garros pleacã acasã, des-
cumpãnit. Continuã drumul lu-
xemburghezul Gilles Muller, care
îl va întâlni în sferturile de finalã,
pe croatul Marin Cilici, ºi acesta
animat de mari ambiþii. Partida de
luni seara, dintre cei doi competi-
tori, memorabilã prin suspansul ei,
intrã însã în istoria competiþiei.
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