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Întâmplarea, deloc banalã, pe
care o vom relata – circumscrisã
pe deplin BAC-ului, sesiunea de
varã –, s-a petrecut în Franþa, pe
8 iunie a.c., generând multã emo-
þie pe reþelele de socializare. Pro-
tagoniºtii întâmplãrii sunt mem-
brii unui echipaj de jandarmi, din
departamentul Indre et Loire,
situat în centrul þãrii. Tours este
capitala departamentului menþi-
onat. Pe 8 iunie a.c., echipajul de
jandarmi care veghea traficul ru-
tier în vecinãtatea comunei Nou-
zilly (1.230 de locuitori) opreºte
un autoturism ce rula cu 125 km/
h, în loc de 80 km/h, cât precizau
restricþiile de vitezã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- La câþi Caþavenci avem acum,

Popescule, Caragiale ar putea sã

scrie o sutã de piese.

A murit un puiA murit un puiA murit un puiA murit un puiA murit un pui
de lup de la Zoode lup de la Zoode lup de la Zoode lup de la Zoode lup de la Zoo

Un pui din familia de lupi care
este crescutã în captivitate la Zoo
Craiova a fost gãsit mort în dupã-
amiaza de marþi. Conducerea Grã-
dinii Zoologice a încercat ieri sã afle
ce a dus la decesul puiului de lup,
în vârstã de o lunã ºi jumãtate, ºi
a solicitat sprijin inspectorilor Di-
recþiei Sanitar-Veterinare. „Posi-
bilitatea ºi ºansele ca un animal
nou-nãscut sã trãiascã în captivi-
tate sunt mai mici. Maimuþa ne-a
trãit, puiºorii de cãprioarã, la fel,
dar din cei cinci pui de lup, din pã-
cate, a decedat unul. Mâine (n.r. –
astãzi) avem rezultatul necropsiei
de la DSV ºi vom comunica mai
multe informaþii în acest sens”, a
declarat Rela Filip, directorul RA-
ADPFL Craiova, care are în subor-
dine Grãdina Zoologicã.
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Pentru cã piaþa europeanã
este suprasaturatã,
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Schimbare totalã de plan în
privinþa celui mai aºteptat
moment de cãtre craioveni:
inaugurarea stadionului. Ul-
timul termen de recepþie fu-
sese dat pentru data de 21
iulie, dar autoritãþile spun cã
nu mai poate fi vorba de res-
pectarea acestuia deoarece
stadionul nu este pregãtit din
nici un punct de vedere: nici
al lucrãrilor, nici al dotãrilor
ºi nici al formalitãþilor ce tre-
buie duse la îndeplinire pen-
tru preluarea sa. Primarul
Mihail Genoiu a arãtat, ieri,
cã sunt multe amãnunte ce
condiþioneazã punerea în
funcþiune a complexului
sportiv, ºi, dacã ar avea o
idee despre data pe care se
va putea juca pe noul sta-
dion, nu ar mai face-o acum
publicã.
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MAPN, despre încadrarea
rezerviºtilor voluntari:
Sunt disponibile aproximativ
2.200 de posturi pentru 2017

Aproximativ 2.200 de posturi
pentru gradaþi ºi soldaþi rezer-
viºti voluntari sunt disponibile
în 24 de judeþe ºi în municipiul
Bucureºti, potrivit Ministerului
Apãrãrii Naþionale.

Pentru anul 2017, sunt
disponibile pentru încadrare
aproximativ 2.200 de posturi
pentru gradaþi ºi soldaþi rezer-
viºti voluntari, în 24 de judeþe ºi
Bucureºti. Iniþial, ministerul
anunþase, în decembrie 2016, cã
intenþioneazã sã încheie în 2017
contracte cu aproximativ 2.900
de rezerviºti voluntari.

Posturile disponibile pentru
încadrare cu gradaþi ºi soldaþi
rezerviºti voluntari au fost stabilite
în funcþie de nevoile unitãþilor
militare, au precizat reprezentanþii
Ministerului Apãrãrii Naþionale
pentru MEDIAFAX.

Totodatã, structurile militare
unde va avea loc programul de
instruire iniþialã a rezerviºtilor
voluntari dispun de spaþii de
cazare, hrãnire ºi instruire, bazã
materialã ºi logisticã, suport
tehnic, astfel încât procesul sã
se desfãºoare normal.

“Dupã semnarea contractu-
lui, rezerviºtii voluntari îºi vor
desfãºura activitãþile militare în
unitãþile în care au fost reparti-
zaþi, respectiv 15 zile anual -
conform art. 22 din Legea nr.
270/2015, în condiþiile ºi la
standardele prevãzute pentru
personalul militar în activitate”,
mai precizeazã Ministerul
Apãrãrii Naþionale.

Prin recrutarea rezerviºtilor,
Ministerul Apãrãrii vrea sã
asigure resursa umanã de care
unitãþile militare ale forþelor
armate pot dispune în situaþii de
crizã sau de rãzboi.

Prima etapã a procesului de
recrutare ºi selecþie a rezerviºti-
lor voluntari ai Armatei Româ-
niei a început luni, cu selecþio-
narea candidaþilor care doresc
sã încadreze funcþii de soldaþi ºi
gradaþi rezerviºti voluntari.
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Premierul Mihai Tudose a declarat, dupã
discuþiile pe care le-a avut cu liderii europeni,
cã are promisiuni pentru ridicarea MCV pânã
în 2019 dacã România îºi va urmãri parcursul
ºi a dat asigurãri cã „nu vor mai fi derapaje de
genul surprizelor în cadrul Guvernului”.
„Avem promisiuni cã pânã la preluarea preºe-
dinþiei din 2019 lucrurile (MCV – n.r.) se vor
închide dacã, evident, noi ne vom urmãri în
continuare parcursul care este apreciat. ªi în
acest sens, am stabilit cu domnul Juncker ºi
cu prim-vicepreºedintele Timmermans o mo-
dalitate de lucru de a comunica în timp real
despre stadiul evoluþiei lucrurilor”, a afirmat
premierul Mihai Tudose.

El a mai spus cã România fi evaluatã de
douã ori în acest an. „Acel raport verbal (MCV
– n.r.) în luna aceasta, iar în noiembrie rapor-
tul scris. (...) Verbal, adicã o primã declaraþie

Dosarul disjuns ºi trimis de DNA la Parche-
tul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie, care-l viza pe fostul premier Victor Ponta
pentru fapte de evaziune fiscalã, a fost clasat,
au precizat, pentru Mediafax, reprezentanþii
Parchetului. Dupã ce DNA a clasat cauza pri-
vind infracþiunea de conflict de interese în ceea
ce-l priveºte pe Ponta, o parte din aceasta a
fost disjunsã ºi trimisã la Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (PÎCCJ).

“La data de 22 martie 2017, s-a
dispus clasarea cauzei privind infrac-
þiunea de conflict de interese (3 fap-
te) ce au fost reþinute în sarcina lui
Victor Viorel Ponta, raportat la cali-
tatea sa de prim ministru (cauzã
mediatizatã prin comunicat nr. 1026/
5 iunie 2015). Soluþia de clasare pen-
tru aceastã infracþiune s-a dispus de-
oarece a intervenit cauza de împie-
dicare a efectuãrii urmãririi penale
faþã de Victor Viorel Ponta pentru
faptele menþionate, ca urmare a fap-

Premierul Mihai Tudose a avut,
ieri, o întâlnire de lucru cu minis-
trul Apãrãrii Naþionale, Adrian Þu-
þuianu, ministrul Economiei, Mi-
hai Fifor, ºi ºeful Statului Major
General al Armatei, generalul Ni-
colae-Ionel Ciucã, discuþiile vizând
aspectele legate de înzestrarea Ar-
matei Române.

“Premierul Tudose ºi miniºtrii
Apãrãrii Naþionale ºi Economiei au
analizat necesarul de înzestrare a
Armatei, în raport cu capacitatea

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Adrian Þuþuianu, s-a întâlnit,
ieri, cu ambasadorul SUA Hans
Klemm, printre subiectele discu-
tate de cei doi numãrându-se ºi
posibila achiziþie a ºapte sisteme
de rachete sol-aer cu bãtaie mare
(HSAM), de tip PATRIOT. Este
prima întâlnire cu echipa Amba-
sadei de la preluarea mandatului
ministerial de cãtre Adrian Þu-
þuianu.

“Agenda discuþiilor a inclus
continuarea ºi aprofundarea unor
teme de interes comun, precum
evoluþia relaþiilor bilaterale între
cele douã armate, Parteneriatul
Strategic România – SUA ºi ne-
cesitatea consolidãrii cooperãrii
în regiune (...) Cu aceastã oca-
zie, ambasadorul Klemm a felici-
tat autoritãþile române în contex-
tul anunþului fãcut de Agenþia de
Cooperare pentru Apãrare ºi Se-
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despre stadiul îndeplinirii obligaþiilor din MCV”,
a adus clarificãri premierul.

Tudose a precizat cã ministrul Justiþiei,
Tudorel Toader, va merge la Bruxelles pentru
a prezenta „ce se întâmplã acum” ºi a dat asi-
gurãri cã „nu vor mai fi derapaje de genul sur-
prizelor în cadrul Guvernului”. „Domnul mi-
nistru al Justiþiei va veni la Bruxelles sã expli-
ce ce se întâmplã acum. Ceea ce se doreºte
de la România, practic este acest tip de co-
municare publicã, de comunicare în general
cu Comisia ºi ca tot ceea ce facem sã se ba-
zeze pe o îndelungã ºi profundã consultare cu
toþi factorii implicaþi de la societate civilã la
organismele de control intern ale justiþiei. În
niciun caz nu vor mai fi derapaje de genul sur-
prizelor în cadrul Guvernului, ci vor urma un
traseu predictibil, cu Parlament ºi cu consul-
tare generalã”, a mai spus Mihai Tudose.

Adrian Þuþuianu, ministrul Apãrãrii,
s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. Cei doi

au discutat ºi despre rachetele Patriot
curitate (Defense Security Coo-
peration Agency) referitor la po-
sibila achiziþie a ºapte sisteme de
rachete sol-aer cu bãtaie mare
(HSAM), de tipul PATRIOT, con-
figuraþia 3 plus”, se aratã într-un
comunicat de presã al Ministeru-
lui Apãrãrii Naþionale, remis, ieri,
MEDIAFAX.

Ministrul Adrian Þuþuianu ºi-a
exprimat convingerea cã realiza-
rea acestui program va întãri ca-
pacitatea de apãrare a României,
va consolida flancul estic al Alian-
þei ºi va dezvolta ºi consolida Par-
teneriatul Strategic dintre Româ-
nia ºi SUA. Alte teme aflate pe
agenda întâlnirii au fost stadiul im-
plementãrii Iniþiativei pentru Rea-
sigurarea Europeanã (European
Reassurance Initiative/ERI) ºi ne-
cesitatea intensificãrii eforturilor
comunitãþii internaþionale de con-
tracarare a ISIL/DAESH.

Prim-ministrul Tudose: Avem în buget cei 2% din PIB
pentru Apãrare, pe care ne-am angajat sã-i cheltuim

actualã ºi viitoare a industriei ro-
mâneºti de apãrare. De asemenea,
la întâlnire a participat ºi ºeful Sta-
tului Major General al Armatei pen-
tru o mai bunã coordonare a ne-
cesarului ºi prioritãþilor de înzes-
trare”, se aratã într-un comuni-
cat de presã remis MEDIAFAX.

Conform comunicatului, Tu-
dose a subliniat în timpul întâlnirii
cã existã bani alocaþi pentru Apã-
rare. “Avem în bugetul pentru
2017 cei 2% din PIB pentru Apã-

rare, pe care ne-
am angajat sã-i
cheltuim în scopul
înzestrãrii Armatei
Române. Ne res-
pectãm acest an-
gajament, atât în
raport cu partene-
rii NATO, cât ºi cu
aºteptãrile ºi ne-
voile militarilor
noºtri”, a subliniat
premierul Tudose.

Parchetul General a clasat dosarul disjuns de DNA,
care-l viza pe Victor Ponta pentru evaziune fiscalã

tului cã solicitarea DNA de încuviinþare a ur-
mãririi penale a fost respinsã de Plenul Camerei
Deputaþilor. Cu privire la presupuse infracþiuni
privind fapte care nu sunt de competenþa DNA
s-a dispus disjungerea ºi declinarea competen-
þei de soluþionare în favoarea Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie”, arãta
Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA), pe 12

mai, la solicitarea Mediafax.
Surse judiciare au declarat atunci pentru

Mediafax cã dosarul disjuns ºi transmis Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie viza infracþiuni de evaziune fiscalã. Ieri,
reprezentanþii Parchetului General au declarat,
pentru agenþia de presã Mediafax, cã dosarul a
fost clasat pe motiv cã fapta nu existã.

Fostul premier Victor Ponta a
fost trimis în judecatã de procuro-
rii DNA, alãturi de alte patru per-
soane, printre care fostul senator
Dan ªova ºi fostul director al Com-
plexului Energetic Rovinari, Lauren-
þiu Ciurel, în dosarul cunoscut ca
“Turceni-Rovinari”. În acest dosar
erau vizate, în faza de urmãrire pe-
nalã, ºi fapte de conflict de intere-
se, iar în 5 iunie 2015, DNA a cerut
Camerei Deputaþilor sã avizeze în-
ceperea urmãririi penale pe numele
fostului premier pentru aceastã fap-
tã. Deputaþii au respins însã solici-
tarea, în 9 iunie 2015.
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Stadionul nu va fi nici pe departe
gata la sfârºitul acestei luni, aºa cum
prevedea ultimul termen avansat de
municipalitate, ba chiar se va pre-
lungi pânã la o datã pe care autoritã-
þile nu o cunosc în acest moment.
Primarul Mihail Genoiu a declarat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã
sunt mai multe motive care fac ca
inaugurarea sã se amâne. Unul din-
tre acestea ar fi cã firma construc-
toare nu este gata cu lucrãrile. „Am
fost la stadion, am rezervat un timp
mult mai lung acestei vizite ºi am
intrat în toate spaþiile. Mai este de
lucru, deci nu va fi finalizat pe 21
iulie, pentru cã sunt lucrãri destul de
multe. Am intrat în toate spaþiile teh-
nice, în centrala termicã, în staþiile
de alimentare unde sunt punctele de
transformatoare, în zonele de auto-
matizare, în subsolul tehnic, în ves-
tiare, în saunã, în toate spaþiile care
sunt destinate conferinþelor de pre-
sã, cu locuri pentru traducere, lojile
speciale destinate presei. Deci, mai
sunt foarte multe lucruri de fãcut”,
a precizat primarul Craiovei.

Se lucreazã la terenul
de sub gazon

ªantierul se concentreazã acum
la partea de gazon. Potrivit munici-
palitãþii, una dintre pãrþile suprafeþei
de joc este mai avansatã, iar cealaltã
puþin mai întârziatã. „Se lucreazã la
terenul de sub gazon. La o parte s-a
montat degivrarea ºi se monteazã
cuplarea la instalaþia de apã caldã ºi
aspersoarelor. În cealaltã jumãtate
era puþin mai în urmã, se lucra la
partea de degivrare”, a explicat edi-
lul-ºef al Craiovei. Autoritãþile spun
cã toate aceste lucrãri merg încet
deoarece necesitã proceduri meticu-
loase. În schimb, a fost lãudatã cali-
tatea materialelor care se folosesc
acolo, în special cele care alcãtuiesc
partea de automatizare. „Cu mare
admiraþie ºi am apreciat acest lucru,
ca un om care vin dintr-o meserie
anume, am avut ochiul format pen-
tru tot ceea ce înseamnã materiale,
mai ales în partea de automatizare.
Sunt materiale de cea mai bunã cali-
tate, nu am vãzut pe multe ºantiere
astfel de materiale folosite, cum am

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Schimbare totalã de plan în privinþa celui mai aºteptat mo-
ment de cãtre craioveni: inaugurarea stadionului. Ultimul ter-
men de recepþie fusese dat pentru data de 21 iulie, dar autori-
tãþile spun cã nu mai poate fi vorba de respectarea acestuia
deoarece stadionul nu este pregãtit din nici un punct de vede-
re: nici al lucrãrilor, nici al dotãrilor ºi nici al formalitãþilor ce
trebuie duse la îndeplinire pentru preluarea sa. Primarul Mi-
hail Genoiu a arãtat, ieri, cã sunt multe amãnunte ce condiþio-
neazã punerea în funcþiune a complexului sportiv, ºi, dacã ar
avea o idee despre data pe care se va putea juca pe noul sta-
dion, nu ar mai face-o acum publicã.

vãzut la acest stadion. Normal cã ºi
manopera trebuie sã fie pe mãsurã”,
a mai spus Genoiu.

Primãria trebuie sã vinã
cu lotul II de lucrãri

Un al doilea motiv care face ca
termenul de inaugurare sã se pre-
lungeascã sunt dotãrile cu echipa-
ment sportiv ºi finisajele la spaþiile
auxiliare. Acestea sunt lucrãri pe care
va trebui sã le facã municipalitatea,
în etapa a doua – finisarea lojei VIP,
a hotelului ºi a celor douã restauran-
te care se gãsesc la etajele 1 ºi 2,
spaþiile care vor fi preluate de la CNI
în formã brutã. Tot municipalitatea
trebuie sã echipeze apoi stadionul
pentru joc. În ceea ce priveºte dotã-
rile cu echipamente sportive, auto-
ritãþile au precizat cã le-a parvenit
lista cu obiectele care nu sunt prin-
se în proiectul de execuþie finanþat
de CNI, dar care sunt obligatorii –
porþile de joc, cu plasele aferente,
fanioanele, trasarea gazonului, pre-
cum ºi altele. „Eu sunt obiºnuit cu
aceste lucruri care s-au întâmplat
peste tot la proiectele noastre, la
multifuncþional, la parcarea subte-
ranã, unde de la proiectul în sine ºi
pânã la punerea lui în funcþiune mai
sunt ceva paºi care trebuie fãcuþi.
Nu întotdeauna proiectul general
este capabil sã prevadã toate amã-
nuntele de funcþionare”, a comentat
edilul-ºef al Craiovei.

Douã recepþii, în loc de una
De aici decurge ºi cea de-a treia

problemã, care este legatã de for-
malitãþile pe care le implicã prelua-

rea stadionului. Potrivit autoritãþilor,
toate aceste lucrãri revin, conform
contractului, Primãriei Craiova, nu-
mai cã municipalitatea nu poate sã
le demareze decât dupã ce are în
proprietate arena. Ajunºi în acest
punct, autoritãþile au fãcut vorbire,
pentru prima datã, de existenþa a
douã recepþii prin care va trebui sã
treacã stadionul, una între construc-
tor ºi finanþator, respectiv între SC
ConA ºi Compania Naþionalã de In-
vestiþii, ºi apoi alta între CNI ºi Pri-
mãria Craiova. Ceea ce, automat, va
duce la prelungirea cu mult a terme-
nului de punere în funcþiune.

„Vreau sã lãmuresc, cu aceastã
ocazie, un lucru pe care nu l-am
discutat niciodatã ºi cred cã nimeni
nu a fãcut acest lucru, cã trebuie
sã facem o diferenþiere foarte clarã
între momentul în care CNI face
recepþia la stadion de la construc-
tor ºi momentul în care se face in-
augurarea. În momentul în care
CNI va prelua acest amplasament
de la constructor ºi va face proce-
sul-verbal de recepþie, va fi o pe-
rioadã în care el va fi apoi predat
Primãriei Craiova. De abia dupã
aceea, Primãria Craiova poate sã
intervinã asupra unor spaþii care ele
nu vor fi predate în formã finalã.
Deci, trebuie foarte clar lãmurit fap-
tul cã existã douã termene, terme-
nul de recepþie a lucrãrilor de cãtre
CNI ºi termenul de inaugurare de
cãtre primãrie, care este cu totul ºi
cu totul altul. Din momentul în care
avem stadionul în proprietate, va
dura o perioadã pânã când va fi fi-
nalizat”, a explicat Mihail Genoiu.

FIFA ar putea sã prelungeascã
ºi mai mult termenul

Autoritãþile au dezvãluit însã fap-
tul cã se va încerca sã se poate dis-
cuþii astfel încât stadionului sã fie
totuºi folosit ºi fãrã spaþiile auxilia-
re, într-o primã etapã. „Va trebui sã
avem, probabil, o discuþie cu mai
multe instituþii sã vedem dacã el va
putea sã fie folosit pânã când se vor
finaliza toate aceste spaþii, având în
vedere cã nu sunt spaþii legate de
funcþionalitatea lui la un meci de
campion”. În acelaºi timp, existã ºi
posibilitatea sã nu se poatã face
acest lucru. Autoritãþile au explicat
cã este posibil ca FIFA sã condiþio-
neze eliberarea avizului de joc pen-
tru competiþii internaþionale de exis-
tenþa recepþiei finale. În acest caz,

stadionul se amânã ºi mai mult.
„Eu am intrat foarte mult în amã-

nunt, dar nu am informaþia exactã
dacã avizul FIFA vine odatã cu re-
cepþia CNI. Dacã avizul vine în ace-
laºi timp, va trebui ca CNI sã facã
recepþia, dupã care sã facã o pre-
dare cãtre noi, iar noi sã facem toate
aceste investiþii ºi abia dupã aceea
sã se obþinã avizul FIFA pentru
funcþionare”, a spus Genoiu. Este
primul stadion din þarã care se face

cu omologare FIFA de la bun înce-
put ºi nimeni nu ºtie exact care sunt
procedurile, mai susþin autoritãþile.
„Important este cã avem în con-
strucþie primul stadion omologat
FIFA ºi care se pot desfãºura me-
ciurile din campionatul european din
2020”, a scos în evidenþã primarul
Craiovei.

Primãria Craiova: „Absolut
nimic legat de ziua inaugurãrii”

În aceste condiþii, autoritãþile
spun cã nu se poate ºti cu precizie
care va fi data de inaugurare a sta-
dionului din Bãnie. Primarul Mihail
Genoiu a declarat, totodatã, cã nu
are nici calitatea de a solicita o in-
formaþie legatã de acest aspect, fi-
ind vorba de un contract de exe-
cuþie între constructor ºi CNI. „Nu

pot sã estimez absolut nimic legat
de ziua inaugurãrii pentru cã pri-
mãria nu este parte contractualã,
de aceea termenele mele sunt foarte
discrete la stadion. Eu intru acolo
ca un viitor reprezentant al proprie-
tarului acestui stadion, fiind un con-
tract între CNI ºi constructor. Nu
pot sã am aceeaºi atitudine pe care
pot sã o am la Water Park sau la
Spitalul Filantropia, este cu totul ºi
cu totul alt statut juridic pe care îl
am. ªi dacã iau un termen de la
constructor, nici mãcar nu pot sã
îl transmit pentru cã nu este un ter-
men oficial. Nici nu vreau sã pre-
iau aceastã responsabilitate a ter-
menelor pentru cã eu nu sunt sem-
natar al contractului de execuþie”.
În schimb, edilul-ºef a recunos-
cut cã, dacã ar fi în locul CNI, nu
ar forþa recepþia stadionului fãrã
o verificare temeinicã a întregii
execuþii, avându-se în vedere fap-
tul cã stadionul este o investiþie
care se ridicã la suma de 50 mili-
oane de euro.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã procurorii DNA
– Serviciul Teritorial Craiova anun-
þau la sfârºitul anului 2015 cã i-au
trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pe Costel Simion, comi-
sar-ºef de poliþie, adjunct al ºefu-
lui Sectorului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Calafat, la data fapte-
lor, în sarcina cãruia s-a reþinut
sãvârºirea infracþiunilor de instigare
la abuz în serviciu, complicitate la
luare de mitã, complicitate la dare
de mitã ºi cumpãrare de influenþã;
Ionuþ Damian, comisar-ºef de po-
liþie, ºef Serviciu Control Trafic
Frontierã din Cadrul Inspectoratu-
lui Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Giurgiu, la data faptelor, în
sarcina cãruia s-a reþinut sãvâr-
ºirea infracþiunilor de abuz în
serviciu dacã funcþionarul pu-
blic a obþinut, pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit,
luare de mitã ºi trafic de influ-
enþã ºi pe Florinel Ovidiu Co-
toi, agent de poliþie în cadrul
Sectorului Poliþiei de Frontierã
Calafat, la data faptei, în sarci-
na cãruia s-a reþinut sãvârºirea
infracþiunii de dare de mitã.

În rechizitoriu, procurorii
DNA au reþinut cã: „În toamna
anului 2015, inculpatul Simion
Costel, în calitate de adjunct
al ºefului Sectorului Poliþiei de
Frontierã Calafat, i-a solicitat
inculpatului Damian Ionuþ, ºef
Serviciu Control Trafic Frontierã
din Cadrul Inspectoratului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Giur-
giu (ºef ierarhic al celor doi), sã-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, marþi searã, în jurul
orelor 22.00, lucrãtorii Poliþiei
Oraºului Bechet au fost sesizaþi
prin 112 de un participant la tra-
fic despre faptul cã pe DN 55,
între satele Murta ºi Tîmbureºti,
a avut loc un accident de circu-

O femeie ºi doi copii, rãniþi dupã ce s-au rãsturnat cu maºinaO femeie ºi doi copii, rãniþi dupã ce s-au rãsturnat cu maºinaO femeie ºi doi copii, rãniþi dupã ce s-au rãsturnat cu maºinaO femeie ºi doi copii, rãniþi dupã ce s-au rãsturnat cu maºinaO femeie ºi doi copii, rãniþi dupã ce s-au rãsturnat cu maºina
O craioveancã în vârstã de 35 de ani ºi cei doi

copii ai ei, de 5, respectiv 8 ani, au fost rãniþi într-
un accident petrecut marþi searã, pe raza localitãþii
Dobreºti. Echipaje de Descarcerare ºi prim ajutor
ale ISU Dolj au ajuns la faþa locului, le-au acordat
victimelor primele îngrijiri ºi le-au transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, iar
poliþiºtii au stabilit, în urma cercetãrilor, cã acci-
dentul s-a petrecut pe fondul neatenþiei.

laþie soldat cu victime. La faþa
locului s-a deplasat echipa ope-
rativã din cadrul Poliþiei Bechet
care a stabilit cã, Daniela Cîrco-
tã, de 35 de ani, din municipiul
Craiova, în timp ce conducea au-
toturismul personal, marca Che-
vrolet, pe raza localitãþii Murta,
din direcþia oraºului Bechet cãtre

municipiul Craiova, din cauza nea-
tenþiei, a pierdut controlul asupra

direcþiei de mers ºi a pãrãsit par-
tea carosabilã, rãsturnându-se.

În urma evenimentului rutier a
rezultat vãtãmarea corporalã uºoa-
rã atât a conducãtoarei auto, cât
ºi a celor doi copii ai ei, de 8, res-
pectiv 5 ani, ambii pasageri în au-
toturism. La faþa locului au ajuns
echipaje de Descarcerare ºi
SMURD din cadrul ISU Dolj, care
au transportat rãniþii la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova pentru efectuarea de investi-
gaþii medicale. Conducãtoarea au-
toturismului a fost testatã de poli-
þiºti cu aparatul etilotest, rezulta-
tul fiind negativ, iar în cauzã a fost
întocmit dosar de cercetare penalã
sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de vãtãmare corporalã din cul-
pã, dupã cum a precizat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii de frontierã din dosarul miteiPoliþiºtii de frontierã din dosarul miteiPoliþiºtii de frontierã din dosarul miteiPoliþiºtii de frontierã din dosarul miteiPoliþiºtii de frontierã din dosarul mitei
în peºte ºi whiskyîn peºte ºi whiskyîn peºte ºi whiskyîn peºte ºi whiskyîn peºte ºi whisky, achitaþi la T, achitaþi la T, achitaþi la T, achitaþi la T, achitaþi la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Cei trei poliþiºti de frontierã –
ºeful Serviciului Control Trafic
Frontierã din cadrul Inspectoratu-
lui Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Giurgiu, un ofiþer ºi un agent
de la Serviciul Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Dolj – trimiºi în jude-
catã de procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Craiova la sfârºitul anu-

ºi îndeplineascã, în mod abuziv,
sarcinile de serviciu privind veri-
ficarea activitãþii de serviciu a
agentului de poliþie Cotoi Ovidiu
Florinel din cadrul Sectorului Po-
liþiei de Frontierã Calafat (subal-
tern al lui Simion Costel), cerân-
du-i practic sã efectueze o cerce-
tare administrativã formalã, lucru
pe care acesta l-a ºi fãcut. În urma
efectuãrii „cercetãrii” respective,
inculpatului Cotoi Ovidiu Flori-
nel i-a fost aplicatã o sancþiune
simbolicã”.

Anchetatorii au mai precizat cã,
pe 11 noiembrie 2015, pentru a

„recompensa” activitatea desfã-
ºuratã de ºeful lor, inculpatul Si-
mion Costel i-a solicitat în mod
direct agentului de poliþie sã-i re-
mitã unele bunuri pentru a le

transmite în ziua ur-
mãtoare inculpatului
Damian Ionuþ, cu oca-
zia deplasãrii în loca-
litatea Giurgiu, mai
exact peºte ºi o sticlã
de whisky. Pe 12 no-
iembrie 2015, în auto-
turismul de serviciu
aparþinând lui Simion Costel au
fost gãsite de procurorii antico-
rupþie bunuri alimentare ºi bãu-
turi care urmau sã fie predate, în
cursul aceleiaºi zile, inculpatului
Damian Ionuþ, în zona Sectoru-
lui de Poliþie de Frontierã Vedea,

conform înþelegerii verbale din-
tre ei, dupã cum precizau anche-
tatorii, însã cel din urmã nu a in-
trat niciodatã în posesia bunuri-
lor respective.

Achitaþi pentru toate
infracþiunile

Dosarul s-a înregistrat pe 8 de-
cembrie 2015 la Tribunalului Dolj,
iar dupã mai bine de un an ºi ju-
mãtate de judecatã, ieri, magistraþii

craioveni au pronunþat sentin-
þa. Cei trei inculpaþi, care au stat
ºi în arest preventiv din octom-
brie pânã în ianuarie 2016, au
fost achitaþi de toate infracþiu-
nile reþinute în sarcina lor:
„Achitã pe inculpatul Simion
Costel pentru sãvârºirea infrac-
þiunii prev. de art.47 C.pen.
rap. la art.297 C.pen. ºi art.13
2 din legea nr.78/2000. În baza
art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la
art.16 lit.c C.pr.pen. Achitã pe
inculpatul Simion Costel pen-
tru sãvârºirea infracþiunii prev.
de art.48 alin.1 C.pen. rap.la
art.290 C.pen. ºi art.6 din le-
gea nr.78/2000. În baza art.396
alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16
lit.c C.pr.pen. Achitã pe incul-

patul Simion Costel pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii prev. de art.48
alin.1 C.pen. rap.la art.289
C.pen. ºi art.6 din legea nr.78/
2000. În baza art.396 alin.5

C.pr.pen. rap. la art.16 lit.c
C.pr.pen. Achitã pe inculpatul Si-
mion Costel pentru sãvârºirea in-
fracþiunii prev. de art.292 alin.1
C.pen. ºi art.6 din legea nr.78/
2000. 2. Achitã pe inculpatul
Damian Ionuþ pentru sãvârºirea
infracþiunii prev. de art.297
C.pen. rap. la art.132 din legea
nr.78/2000. În baza art.396 alin.5
C.pr.pen. rap. la art.16 lit.c
C.pr.pen. Achitã pe inculpatul
Damian Ionuþ pentru sãvârºirea
infracþiunii prev. de art.289 alin.1
C.pen. rap. la art.6 din legea
nr.78/2000. În baza art.396 alin.5
C.pr.pen. rap. la art. 16 lit.a
C.pr.pen. Achitã pe inculpatul
Damian Ionuþ pentru sãvârºirea
infracþiunii prev. de art.291
C.pen. rap. la art.6 din legea
nr.78/2000. 3. Achitã pe inculpa-
tul Cotoi Ovidiu Florinel pentru
sãvârºirea infracþiunii prev. de
art.290 C.pen.rap. la art.6 din
legea nr.78/2000. Cu apel în ter-
men de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
12.07.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Hotãrâ-
rea Tribunalului nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

lui 2015 pentru infracþiuni de co-
rupþie, dupã ce ar fi dat, respectiv
primit ºpagã peºte ºi whisky, au fost
achitaþi, ieri, de judecãtorii Tribu-
nalului Dolj pentru toate infracþiu-
nile reþinute în sarcina lor. Hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.



cuvântul libertãþii / 5joi, 13 iulie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Când jandarmii au suflet, dar mai ales minte!Când jandarmii au suflet, dar mai ales minte!Când jandarmii au suflet, dar mai ales minte!Când jandarmii au suflet, dar mai ales minte!Când jandarmii au suflet, dar mai ales minte!
MIRCEA CANÞÃR

Întâmplarea, deloc banalã, pe care
o vom relata – circumscrisã pe de-
plin BAC-ului, sesiunea de varã –, s-
a petrecut în Franþa, pe 8 iunie a.c.,
generând multã emoþie pe reþelele de
socializare. Protagoniºtii întâmplãrii
sunt membrii unui echipaj de jan-
darmi, din departamentul Indre et
Loire, situat în centrul þãrii. Tours
este capitala departamentului men-
þionat. Pe 8 iunie a.c., echipajul de
jandarmi care veghea traficul rutier
în vecinãtatea comunei Nouzilly
(1.230 de locuitori) opreºte un auto-
turism ce rula cu 125 km/h, în loc de
80 km/h, cât precizau restricþiile de
vitezã. La volan, un tânãr determi-
nat sã ajungã mai repede pentru a
susþine proba oralã la Bacalaureat.
Jandarmii reþin permisul conducãto-
rului auto, dar unul dintre ei decide
sã-l însoþeascã pe elev – privat de
dreptul de a conduce – pânã la liceul
care gãzduia examenul. Istorioara nu
se opreºte aici: câteva zile mai târ-
ziu, jandarmeria departamentului
Indre et Loire primeºte o scrisoare
de mulþumire, din partea pãrinþilor
elevului, aceºtia salutând umanismul
ºi obiectivitatea oamenilor legii. Ni-
mic nu îi obliga pe jandarmi sã facã
ceea ce au fãcut ºi meritau toate
mulþumirile. Decizia luatã a probat

multã înþelepciune,
au scris pãrinþii ele-
vului, Postatã pe
Twitter la 20 iunie
a.c., scrisoarea a pri-
mit peste 5.000 de
like-uri, fiind redis-
tribuitã de 3.000 de
ori. Jandarmeria din
Indre et Loire nu a
rãmas datoare inter-
nauþilor ºi a venit cu
precizãri: „Suntem
în mãsurã sã vã in-
formãm cã tânãrul
nostru contrave-
nient, însoþit de jan-
darmi, la BAC, a ob-
þinut diploma. Felicitations a lui et...
bonnes vacances”, se poate citi într-
un mesaj cu peste 1.200 de like-uri
ºi 372 de redistribuiri. Cotidianul „Le
Figaro” – ediþia  online – a inserat
întâmplarea în pagina consacratã re-
zultatelor  BAC-ului 2017. Procen-
tul de reuºitã, anul acesta, a fost de
87,9%, mai scãzut decât anul
(88,5%). ªi cotidianul regional „La
Nouvelle Republique” nu a scãpat ºti-
rea. Despre emoþiile teribile prin care
a trecut tânãrul contravenient, pre-
mergãtoare unei probe de foc, mare
lucru nu se mai spune, dar ele pot fi

înþelese. Cãrarea vieþii unui adoles-
cent, poate zgubilitic, a fost salvatã
de înþelepciunea unor jandarmi, care
au avut mintea de a nu îi rãpi Baca-
laureatul. În Franþa, bacalaureatu-
lui i se spune ca la noi, unde, odi-
nioarã, s-a numit maturitate. Jan-
darmii francezi au avut aºa ceva.
Lecþia de umanism ºi înþelepciune a
jandarmilor din departamentul Indre
et Loire poate fi reþinutã, fiindcã þine
de ceea ce numim omenie. De rela-
þia cu cetãþeanul, cum s-ar traduce
pe la noi. Mare lucru în zilele noas-
tre. Peste tot.

Pânã la sfârºitul acestei sãp-
tãmâni vaccinurile ar urma sã
ajungã la cabinetele medicilor de
familie. Astfel, dupã mai multe
luni de aºteptare, imunizarea cu
vaccin hexavalent ar urma astfel
sã fie reluatã.

Vaccinul asigurã protecþia îm-
potriva mai multor boli grave,
precum hepatita B, poliomielita
sau tusea convulsivã ºi se admi-
nistreazã la vârstele de douã, pa-
tru ºi 11 luni. În ultimul an, imu-
nizarea copiilor cu hexavalent s-
a realizat cu întreruperi provocate
de lipsa dozelor necesare de vac-
cin, deºi acesta face parte din
schema obligatorie ºi se adminis-
treazã împotriva tetanosului, tu-
sei convulsive, difteriei, haemop-
hilus ºi poliomielitei, dar ºi hepa-
titei B. Vaccinul a fost imposibil
de gãsit timp de mai multe luni
de zile ºi de fiecare datã soluþiile
gãsite de autoritãþi s-au dovedit
a fi temporare.

În fiecare lunã, în Dolj, trebuie
vaccinaþi 500 de copii

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere
ºi eliminare a numeroase boli
transmisibile. Cu toate acestea,
specialiºtii considerã cã acoperi-
rea vaccinalã în România este în

Cel puþin pânã în luna septembrie, doze-
le de vaccin împotriva rujeolei ºi de hexa-
valent ar trebui sã fie suficiente pentru imu-
nizarea copiilor în judeþul Dolj. Direcþia
de Sãnãtate Publicã a anunþat cã a primit
vaccinul hexavalent – 7.458 doze în valoa-

Peste 14.000 de doze de vaccin au ajuns în judeþul DoljPeste 14.000 de doze de vaccin au ajuns în judeþul DoljPeste 14.000 de doze de vaccin au ajuns în judeþul DoljPeste 14.000 de doze de vaccin au ajuns în judeþul DoljPeste 14.000 de doze de vaccin au ajuns în judeþul Dolj
re de 1.137.270,42 lei – ºi ROR antirujeo-
lic – 7.110 doze în valoare de 301.392,9 lei,
cantitãþile respective urmând sã fie folosi-
te atât pentru recuperarea restanþierilor,
cât ºi pentru ºi vaccinarea curentã pentru
perioada iulie-septembrie.

scãdere. Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii recomandã efectuarea
obligatorie a ºapte vaccinuri, pen-
tru difterie, pertusis, tetanos,
rujeolã, rubeolã, oreion ºi polio-
mielitã , atrãgând atenþia cã scã-
derea imunizãrii creºte riscul apa-
riþiei de epidemii. Ceea ce s-a ºi
întâmplat în cazul rujeolei.

În fiecare lunã, în judeþul
Dolj, ar trebui vaccinaþi aproxi-
mativ 500 de copii. Pentru cã
dozele de hexavalent lipseau de
ceva timp, medicii de familie au

aºteptat reluarea procesului de
imunizare, în aceastã perioadã
fiind recuperaþi ºi copiii care au
rãmas nevaccinaþi.

România se confruntã în ulti-
mii ani cu scãderea constantã a
acoperirii vaccinale pentru toate
tipurile de vaccinuri utilizate. O
cauzã este aceea cã se realizeazã
cu dificultate aprovizionarea con-
stantã cu vaccinuri, din cauza
numãrului mic de producãtori ºi
a problemelor de producþie care
apar frecvent ºi care afecteazã ºi

alte state europene.
La nivelul anului 2014, pen-

tru copii în vârstã de 18 luni,
acoperirea vaccinalã la nivel na-
þional ºi pe tipuri de vaccinuri a
înregistrat valori de 81,3% pen-
tru BCG, 76,4% pentru Hep B,
51,7 % pentru DTP, HiB ºi VPI,
ºi  respectiv de 73% pentru
ROR.

98% din persoanele îmbolnãvi-
te cu rujeolã nu erau vaccinate

Sincope au apãrut anul aces-
ta ºi în ceea ce priveºte imuni-
zarea cu vaccin antirujeolic. Pro-
bleme au fost chiar în plinã
epidemie de rujeolã. Ultimul bi-
lanþ al Centrului Naþional de Boli
Transmisibile anunþã cã numã-
rul total de cazuri confirmate cu
rujeolã în România este de 7.647,
din care 31 de decese (8 în ju-
deþul Timiº, 6 în judeþul Arad, 6
în judeþul Dolj, 3 în judeþul Caraº
Severin, 1 în judeþul Bihor, 1 în

judeþul Cluj, 1 în judeþul Cãlã-
raºi, 1 în judeþul Satu Mare, 1
în judeþul Vaslui, 1 în judeþul
Galaþi, 1 în judeþul Mureº ºi 1 în
Bucureºti). Rujeola a fost depis-
tatã în 41 de judeþe.

Cele mai multe cazuri s-au în-
registrat la grupa de vârstã 1-4
ani (2.536 cazuri), sub 1 an
(1.230 cazuri), 5-9 ani (1.106
cazuri), 10 – 14 ani (457 cazuri),
15 – 19 ani (314 cazuri), 20 –
24 ani (203 cazuri), 25 – 29 ani
(199 cazuri), 30 – 34 ani (136),
35 – 39 ani (148 cazuri) ºi peste
40 ani (105 cazuri).

98% din persoanele îmbolnã-
vite nu erau vaccinate împotri-
va rujeolei. Ca mãsurã de limita-
re a extinderii epidemiei de ru-
jeolã, la nivel naþional se deru-
leazã din luna decembrie 2016 o
campanie suplimentarã de vac-
cinare cu RRO a copiilor cu vâr-
ste cuprinse între 9 luni – 9 ani.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ultimul proiect normativ pus
în aceste zile în dezbatere publi-
cã de MADR este cel prin care
se statueazã cadrul legal necesar
punerii în aplicare a prevederilor
Regulamentului nr. 1165/2017 de
stabilire a unor mãsuri de sprijin
excepþionale cu caracter tempo-
rar pentru producãtorii de anu-
mite fructe.

Sprijinul financiar excepþional
se acordã organizaþiilor de pro-
ducãtori din sectorul fructelor,
recunoscute în conformitate cu
art. 154 din Regulamentul (UE)
nr. 1.308/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a
unei organizãri comune a pieþe-
lor produselor agricole ºi de ab-
rogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79,
(CE) nr. 1.037/2001 ºi (CE) nr.
1.234/2007 ale Consiliului, cu
completãrile ulterioare, precum ºi
producãtorilor care nu sunt
membri ai acestor organizaþii.

Cine sunt beneficiarii
Mãsura pentru care se acordã

sprijin financiar este retragerea de
pe piaþã în vederea distribuirii gra-
tuite, pentru o cantitate totalã de
2.000 tone. Prevederile ordinului
aflat în dezbatere publicã se aplicã
pentru urmãtoarele produse desti-
nate consumului în stare proaspã-
tã: merele clasificate la codul NC
0808 10; perele clasificate la co-
dul NC 0808 30; prunele clasifi-
cate la codul NC 0809 40 05; pier-
sicile ºi nectarinele încadrate la
codul NC 0809 30; cireºele clasi-
ficate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii produselor sunt per-
soanele cãrora li se asigurã asis-

Pentru cã piaþa europeanã este suprasaturatã,

Douã mii de tone de fructe româneºti,Douã mii de tone de fructe româneºti,Douã mii de tone de fructe româneºti,Douã mii de tone de fructe româneºti,Douã mii de tone de fructe româneºti,
distribuite gratuitdistribuite gratuitdistribuite gratuitdistribuite gratuitdistribuite gratuit

MADR a pregãtit deja un Ordin prin care
penitenciare, ºcoli, instituþii publice de edu-
caþie ºi tabere de vacanþã pentru copii, pre-
cum ºi cãtre instituþii/unitãþi/centre publice de
asistenþã socialã vor putea primi fructe cu ti-
tlu gratuit. Persoanele beneficiare vor primi
cel puþin o datã pe sãptãmânã fructele. Statul

va despãgubi producãtorii interni ºi va cere
documente justificative privind destinaþia fi-
nalã a fiecãrui produs în cauzã, sub forma unui
certificat de recepþie sau a unui document
echivalent care sã ateste faptul cã produsele
retrase au fost preluate de o parte terþã în
vederea distribuirii lor gratuite, dupã caz.

tenþã specializatã de cãtre desti-
natarii prevãzuþi la art. 41 alin. (3)
din Ordinul nr. 694/2008 privind
condiþiile de recunoaºtere a orga-
nizaþiilor de producãtori ºi a gru-
purilor de producãtori recunoscu-
te preliminar în sectorul fructe ºi
legume, precum ºi modul de ac-
cesare a sprijinului financiar de
cãtre acestea, ºi care beneficiazã
de aceste cantitãþi suplimentar faþã
de cantitãþile din aceste produse
pe care destinatarii le achiziþionea-
zã în mod obiºnuit.

Fructele, potrivit legislaþiei,
vor merge cãtre asociaþii sau
fundaþii care furnizeazã servicii
sociale pentru diverse categorii
de persoane aflate în risc de ex-
cluziune socialã ºi asigurã masa

beneficiarilor ºi/sau deruleazã
activitãþi de preparare ºi distri-
buire de hranã ºi ajutoare alimen-
tare. Mai pot fi livrate cu titlu
gratuit cãtre unitãþi penitencia-
re, ºcoli, instituþii publice de edu-
caþie ºi tabere de vacanþã pentru
copii, precum ºi cãtre instituþii/
unitãþi/centre publice de asisten-
þã socialã, care beneficiazã de
aceste cantitãþi suplimentar faþã
de cantitãþile pe care le achiziþi-
oneazã în mod obiºnuit din aces-
te produse.

Distribuþia se va face
sãptãmânal

Cantitatea eligibilã pentru spri-
jinul financiar menþionat este de
maximum 500 g/sãptãmânã/per-
soanã. Distribuirea produselor cã-
tre destinatarii se va face cel pu-
þin o datã pe sãptãmânã. Destina-
tarii mãsurii prevãzute trebuie sã
respecte normele prevãzute în Re-
gulamentul (UE) nr. 1308/2013
precum ºi pe cele emise în teme-
iul acestuia; sã þinã o contabilitate
a stocurilor separatã în cazul ope-
raþiunilor respective; sã se supu-
nã controalelor prevãzute de drep-
tul Uniunii ºi sã prezinte documen-
tele justificative privind destinaþia
finalã a fiecãrui produs în cauzã,
sub forma unui certificat de re-
cepþie sau a unui document echi-
valent care sã ateste faptul cã pro-
dusele retrase au fost preluate de
o parte terþã în vederea distribui-
rii lor gratuite, dupã caz.

Prin APIA se va desfãºura
toatã procedura

Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale va asigura prin
structurile sale cu atribuþii în in-
specþii tehnice, eliberarea certi-
ficatelor de conformitate, con-
form atribuþiilor prevãzute în le-

gislaþia naþionalã ºi comunitarã,
pentru produsele retrase de pe
piaþã cu destinaþie gratuitã.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã asigurã: primi-
rea, înregistrarea ºi gestionarea
notificãrilor depuse de producã-
tori ºi a cererilor de platã; notifi-
carea cãtre Comisia Europeanã a
informaþiilor în conformitate cu
art. 11 din Regulamentul (UE) nr.
1165/2017; elaborarea procedu-
rilor pentru realizarea controale-
lor la faþa locului ºi gestionarea
cererilor de platã, dupã caz; rea-
lizarea controalelor la organizaþii
de producãtori/producãtori/des-
tinatari ai produselor retrase; pla-
ta sprijinului financiar cãtre or-
ganizaþiile de producãtori ºi pro-
ducãtorii individuali.

Pentru mãsura de retragere de
pe piaþã, notificãrile se depun la
centrele judeþene ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã. Tot APIA monitorizeazã
zilnic cantitãþile de produse care
fac obiectul mãsurii ºi decide
oprirea aplicãrii acesteia în vede-
rea încadrãrii în cantitatea stabi-
litã. Cererile de platã se depun la
centrele judeþene ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã, dupã finalizarea operaþi-
unilor de cãtre fiecare solicitant,
dar nu mai târziu de 30 de zile
lucrãtoare de la stoparea mãsu-
rii. Cererea de platã trebuie sã fie
însoþitã de documentul privind
identitatea financiarã emis de in-
stituþia bancarã la care a fost des-
chis contul în care se solicitã
efectuarea plãþii.
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În 1977, prin Decretul Consi-
liului de Stat nr.207/12 iulie, lua
fiinþã Facultatea de Mecanicã din
Craiova, cu urmãtoarele speciali-
zãri: Tehnologia construcþiilor de
maºini, Maºini unelte (ingineri),
Construcþii civile, industriale ºi
agricole ºi Utilaje pentru materia-
le de construcþii. Au fost ani grei,
la început, dar în prezent faculta-
tea este una dintre cele mai bune
din þarã.

„Mã identific cu
aceastã instituþie de la
început, prima datã ca
student, apoi ca profe-
sor. Cea mai mare parte
din viaþã aici mi-am pe-
trecut-o.Dacã la debut
au fost doar câteva spe-
cializãri, acum acestea
sunt mult mai multe, cele
nou apãrute fiind în con-
cordanþã cu piaþa mun-
cii, dovadã ºi parteneria-
tele noastre cu firme de
prestigiu. Mulþi dintre
absolvenþi ocupã
posturi-cheie, în diverse
domenii, atât în þarã, cât
ºi în strãinãtate. În 2015,
am finalizat un proiect în valoare
de zece milioane de euro, prin care
am realizat laboratoare dotate ul-
tramodern, un campus cu care nu
se pot mândri mulþi în România.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Este deja fãcut cunoscut numele unitãþi-
lor de învãþãmânt preºcolar, care, pe pe-
rioada estivalã, vor asigura permanenþa
pentru micuþi. S-a mers, prin încheierea
unor înþelegeri bine statutate, ca niciun copil
sã nu fie lipsit de educaþie, în varã, unitãþile
respective, toate cu program prelungit, sã
asigure permanenþa. Instituþiile sunt urmã-
toarele: „Castelul fermecat”, „Cãsuþa cu
poveºti”, „Eden”, „Iedera”, „Curcubeul
copilãriei”, „Phoenix”, „Elena Farago”,
„Floare albastrã”, „Nicolae Romanescu”,

Ieri s-a desfãºurat proba scrisã a exa-
menului naþional de titularizare în învãþã-
mânt. În judeþul Dolj au fost înscriºi ºi va-
lidaþi 1.028 de candidaþi, în patru centre de
examinare: Colegiul Tehnic „C.D. Neniþes-
cu” din Craiova (250 de dosare), Colegiul
Tehnic Energetic din Craiova (278), Liceul
Tehnologic „George Bibescu” din Craiova
(238) ºi Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” (262).

„Se ºtie cã sunt titularizabile numai 36
de posturi, pe perioadã nedeterminatã, cele
mai multe (18) la Liceul de Arte „Marin
Sorescu”. Vorbind de examenul scris, au
fost înregistrate 177 de absenþe, iar, dintre
cei prezenþi, 98 s-au retras. Spre evaluare
vor pleca 754 de lucrãri. Numãrul cel mai
mare de înscriºi a fost la învãþãmântul
preºcolar – 213, cu 164 de prezenþi, pe
locul al doilea fiind învãþãmântul primar
(105, respectiv 76), iar ultima poziþie este
la Limba ºi literatura românã (97 - 74).

Afiºarea rezultatelor parþiale va avea loc

Facultatea de Mecanicã din Craiova –Facultatea de Mecanicã din Craiova –Facultatea de Mecanicã din Craiova –Facultatea de Mecanicã din Craiova –Facultatea de Mecanicã din Craiova –
40 de ani de existenþã40 de ani de existenþã40 de ani de existenþã40 de ani de existenþã40 de ani de existenþã

Facultatea de Mecanicã, din cadrul Universitãþii
din Craiova, aniverseazã, în aceste zile, 40 de ani
de la înfiinþare. Sunt mai multe manifestãri destinate
acestei aniversãri, timp de trei zile, ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã fiind fãcute cunoscute atât,
trecutul, cât ºi prezentul ºi viitorul.

Avem cadre didactice foarte com-
petente. Din punctul meu de vede-
re, cea mai bunã perioadã a fost
între 1977 – 1987, atunci când s-
au pus bazele situaþiei de acum.
Sunt convins cã tradiþia va merge
mai departe”, a precizat prof.univ-
.dr.ing.  Nicolae Dumitru, decan
al Facultãþii de Mecanicã.

Destãinuirile primului decan
Totul a început în 1977, atunci

când s-a decis înfiinþarea acestei
unitãþi de elitã a învãþãmântului
universitar craiovean. Cel mai bine
nu o poate spune decât primul de-
can al Facultãþii de Mecanicã,

prof.univ.dr. ing. Iulian Popescu,
cel care a îndrumat generaþii în-
tregi de tineri: „În 1975, eram ºef
de catedrã la Facultatea de Elec-
trotehnicã, la Tehnologia construc-
þiilor de maºini. Am fost chemat la
rectorul Universitãþii, pentru a fi
numit secretar ºtiinþific, cu scopul
de a crea o Facultate de mecanicã.
Am fãcut tot felul de memorii, am
arãtat cã avem dotarea necesarã,
inclusiv spaþii. Nu apãrea nimic.
Dupã mai mult timp, am fost che-
mat din nou. Am expus din nou
problemele ºi mi s-a explicat cã
trebuie un alt memoriu, dar acum
unul de o jumãtate de paginã, scris
cu caractere mari, deoarece trebu-
ia sã ajungã la Nicolae Ceauºescu.
Am mers la prof. Constantin Bãr-
bãcioru, care ºtia cum trebuie lu-

crat cu partidul, am în-
tocmit actul, iar în
1976, a luat fiinþã Sec-
þia de mecanicã, tot la
Electrotehnicã. Erau
primii paºi. În acel an,
nu aveam nici dotarea
necesarã, nici cadre
didactice de specialita-
te. Am mers pe la în-
treprinderi, ºtiam cã nu
îºi fãcuserã planul de
investiþii, astfel cã am
obþinut fonduri, în de-
cembrie, dar în trei
sãptãmâni, trebuia sã
achiziþionãm utilaje,
ceea ce am ºi fãcut, de
la producãtori din þarã,

care ºi ei, la rândul lor, nu-ºi în-
depliniserã planul”.

Era doar începutul. Au urmat alte
perioade grele, pe care le povesteºte
tot Iulian Popescu: „A venit în mar-

tie 1977 cutremurul ºi toþi cei care
aveau cabinete aici, de la alte facul-
tãþi, au plecat. Clãdirea era grav ava-
riatã ºi s-a pus, la un moment dat,
problema demolãrii ei. Atunci am
chemat specialiºti din construcþii,
proiectãri ºi le-am cerut pãrerea dacã
se poate reabilita imobilul. A fost un
rãspuns afirmativ,în 1977 a apãrut
decretul de înfiinþare, iar cum se vãd
rezultatele”.

Povestiri din trecut

Povestiri din acei ani sunt mul-
te, care mai de care mai frumoa-
sã. „Eram inginer de aviaþie ºi tot
timpul am purtat barbã. Aveam un
ºef, colonel, cãruia nu-i plãcea.
Tatãl meu a fost ofiþer, aºa cã
aveam o repulsie faþã de ordine.
Atunci, în 1981, am hotãrât cã
plec. M-am decis spre învãþãmânt.
Nici nu ºtiam unde merg. Cu tim-
pul, mi-am dat seama cã am ales
bine ºi sunt ºi acum legat de aceas-
tã facultate. Þin minte cã, în pri-
ma toamnã, când am vãzut câtã li-
niºte e, eu care eram obiºnuit cu
zboruri de noapte ºi alte cele, i-am
spus soþiei sã opreascã bani, cã
poate mi-i cer înapoi” – prof.u-
niv.dr. ing.  Dumitru Ilincioiu,
conducãtor de doctorate.

„Eram în anul întâi, atunci, la în-
fiinþare, ºi am lucrat împreunã cu

muncitorii, la reabilitarea clãdirii. Nici
nu ºtiu când au trecut atâþia ani. Sunt
în continuare legatã de aceastã fa-
cultate ºi asta le insuflu ºi studenþi-
lor” – prof.univ.dr. Daniela Tarni-
þã. „Sunt trup ºi suflet aici. Am fost
decan într-o perioadã destul de difi-
cilã, atunci când s-a trecut la refor-
mã. Eu unul nici acum nu sunt con-
vins cã s-a procedat bine cu trece-
rea de la cinci la patru ani, deoarece
ultimul era cel al desãvârºirii” –
prof.univ.dr.  Marin Bicã, fost de-
can al Facultãþii de Mecanicã.

Relaþia student – profesor,
la cote înalte

Trebuie sã vorbim ºi de prezent,
dar mai ales de viitor. În zilele noas-
tre, o mare parte dintre absolvenþi
au ajuns în posturi de conducere
ale unor companii mari, dar viito-
rul intereseazã. „Rãmânem cu
amintiri impresionante din anii fa-
cultãþii ºi le mulþumim tuturor pro-
fesorilor noºtri. Am rãmas cu ceva
important din aceastã facultate.
Educaþia a fost centratã pe student,
iar relaþia cadru didactic – tânãr este
un element cheie în procesul de
învãþãmânt. Ori, aici ea fiind foar-
te bunã, de aceea au apãrut ºi re-
zultatele”, a declarat Ovidiu Fu-
dulache, reprezentant al studenþi-
lor, absolvent promoþia 2017.

Peste 1.000 de dosare validate,Peste 1.000 de dosare validate,Peste 1.000 de dosare validate,Peste 1.000 de dosare validate,Peste 1.000 de dosare validate,
dar numai ceva mai mult de 700 pleacã

spre evaluare, pentru titularizare
pe 18 iulie, în aceeaºi zi ºi în cea urmãtoare
putând fi depuse contestaþiile, datele finale
fiind fãcute cunoscute pe 25 iulie, iar repar-
tizarea va avea loc, în ºedinþã publicã, pe 27
iulie. Nu am avut niciun incident ºa proba
scrisã”, a precizat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Peste 400 de cereri pentru sezonul estival,Peste 400 de cereri pentru sezonul estival,Peste 400 de cereri pentru sezonul estival,Peste 400 de cereri pentru sezonul estival,Peste 400 de cereri pentru sezonul estival,
în în în în în gggggrãdiniþele din învãþãmântul de statrãdiniþele din învãþãmântul de statrãdiniþele din învãþãmântul de statrãdiniþele din învãþãmântul de statrãdiniþele din învãþãmântul de stat

„Petrache Poenaru”, „Sf. Ana”, „Tu-
dor Vladimirescu”, „Cãsuþa fermeca-
tã”, fiecare dintre acestea cu un pro-
gram bine structurat.

«Fiecare unitate de învãþãmânt
preºcolar trebuie, timp de o lunã de zile,
sã facã lucrãri de igienizare. Dar, nu
am uitat nici de copiii care, având pã-
rinþi la serviciu, trebuie sã beneficieze
de îngrijire ºi educaþie ºi pe perioada
de varã. Între unitãþi s-a ajuns la înþe-
legere, astfel încât micuþii sã fie îndrep-
taþi, dupã ce s-au afiºat locurile, spre
unitãþile cele mai apropiate de domici-

liu. În acest moment, avem 446 de cereri
depuse, cele mai multe (54) la „Cãsuþa cu
poveºti”, urmatã de „Castelul fermecat” (41)
ºi de „Curcubeul copilãriei” (40). Acum, 250
dintre ei urmeazã efectiv cursurile. De ase-
menea, la Liceul Teoretic „Gheorghe Vasi-
lichi” din comuna Cetate, în cele patru struc-
turi de învãþãmânt preºcolar arondate, zil-
nic 84 de copii desfãºoarã activitãþi în ca-
drul unor ateliere de varã», a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspector general
al Inspectoratului ªcolar General Dolj.
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

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

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

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

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

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

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

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

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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Sãptãmâna 10-14 iulie, în cadrul
proiectului “Fun in Summer”, un
program de îndrumare ºi informare a
copiilor din centrele sociale din
Craiova care se va desfãºura pe
parcursul vacanþei de varã a anului
2017, este consacratã Protecþiei
Mediului.

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, secþia American
Corner/Mediatecã a organizat vizio-
narea filmului „Waste Land”, acþiune
prin care s-a vizat antrenarea copii-
lor în direcþia unei dezbateri pe
marginea temei Protecþiei Mediului.

Fun in Summer reuneºte opt teme
de activitãþi care se vor desfãºura în
lunile iulie ºi august la Biblioteca

- Fun in Summer
la Biblioteca Aman -

Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, dar ºi la Muzeul de Artã din
Craiova ºi Muzeul Olteniei. Activitã-
þile se adreseazã copiilor de la
“Centrul Social pentru Copii Aripi de
luminã”, respectiv “Centrul Social
multifuncþional pentru copii Best
Life”, ambele entitãþi funcþionând
sub Arhiepiscopia Craiovei.

Scopul proiectului constã în
organizarea de ateliere ºi activitãþi
instructive ºi educative. Perioada de
implementare a proiectului este 3
iulie - 31 august.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ “ALEXANDRU
ªI ARISTIA AMAN”
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Donald Trump, preºedintele SUA,
nu ºtia de iniþiativa fiului sãu de a dis-
cuta cu oficiali ruºi în scopul dis-
creditãrii candidatului democrat Hil-
lary Clinton, susþine Donald Trump
jr, potrivit Fox News. Donald Trump
jr. afirmã cã nu i-a spus tatãlui sãu
despre întrevederea pe care a avut-o
în iunie 2016 cu avocata rusã Nata-
lia Veselnitskaya. “Nu i-am spus. Nu
însemna nimic. Nu era nimic de
spus. Nici mãcar nu mi-aº fi amintit
de aceastã situaþie dacã nu ar fi în-
ceput presa sã rãscoleascã. Au fost
20 de minute pierdute, o ruºine”, a
declarat Donald Trump jr. Donald Trump jr.,
fiul cel mare al preºedintelui SUA Donald Trump,
a publicat email-uri prin care confirmã relatãri-
le cã ar fi discutat cu un procuror rus, în cam-
pania electoralã, pentru a primi informaþii com-
promiþãtoare despre fostul candidat democrat
Hillary Clinton, scrie The New York Times. Pe
3 iunie 2016, un email primit de Donald Trump
jr. aratã clar cã unul dintre foºtii parteneri de
afaceri ai tatãlui sãu fusese contactat de un ofi-
cial rus de rang înalt care se oferea sã furnize-
ze echipei de campanie a lui Donald Trump date
compromiþãtoare despre Hillary Clinton. Docu-
mentele “ar incrimina-o pe Hillary ºi legãturile
ei cu Rusia ºi ar fi foarte utile pentru tatãl tãu”,
se aratã în emailul trimis de un intermediar de
încredere, care adãuga: “În mod evident, sunt

Taipei: Portavionul

chinez Liaoning

a intrat în zona

defensivã aerianã

a Taiwanului
Portavionul chinezesc

Liaoning a intrat ieri
dimineaþa în zonã defensivã
a Taiwanului, a anunþat
Ministerul Apãrãrii de la
Taipei, precizând cã acþiu-
nile navei sunt monitoriza-
te, iar momentan nu sunt
motive de alarmare. Porta-
vionul a pãrãsit marþi seara
portul Hong Kong, unde a
luat parte la ceremoniile cu
ocazia aniversãrii revenirii
regiunii sub suveranitatea
Chinei. Autoritãþile taiwa-
neze au transmis cã monito-
rizeazã situaþia ºi nu au
detectat nimic neobiºnuit.
Portavionul Liaoning, o
navã construitã în urmã cu
25 de ani în ºantierele
sovietice ºi care a devenit
operaþionalã în anul 2012,
dupã o perioadã îndelunga-
tã de reabilitare ºi moderni-
zare, este momentan singu-
ra navã de acest tip în
componenþa Forþelor navale
chineze. Este pentru cea de-
a patra oarã în ultimele
luni când portavionul
navigheazã în apropierea
Taiwanului, insulã conside-
ratã de China drept parte a
propriului teritoriu.

Aproape 450

de paºapoarte

necompletate

ºi o ºtampilã

oficialã, furate

din consulatul

Tunisiei, în Lyon
Aproximativ 450 de

paºapoarte necompletate ºi
o ºtampilã oficialã au fost
furate din Consulatul
Tunisiei, în oraºul francez
Lyon, informeazã surse ale
poliþiei. Vinovatul sau
vinovaþii au intrat prin
efracþie pe uºa consulatu-
lui, situat în arondismentul
al VI-lea al oraºului Lyon,
înainte de a sustrage docu-
mentele necompletate,
ºtampila ºi 4.000 de euro.
Investigaþia ºi înregistrãrile
video ale camerelor de
supraveghere au fost încre-
dinþate Departamentului de
Securitate. În cadrul unui
comunicat, ministrul
tunisian al Afacerilor
Externe a confirmat furtul
“unui numãr important de
paºapoarte necompletate ºi
documente administrative”.

Clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat
de Turcia cã ar fi orchestrat tentativa de lovitu-
rã de stat din 2016, a declarat miercuri cã nu
are în plan plecarea din Statelor Unite ºi cã va
accepta extrãdarea dacã Washingtonul va aproba

Remarcile ministrului grec de
Externe, Nikos Kotzias, în privin-
þa poziþiei Turciei în raport cu si-
tuaþia Ciprului sunt “total inaccep-
tabile”, a avertizat ieri ministerul
turc de Externe. Sãptãmâna trecu-
tã a avut loc o conferinþã la Crans-
Montana, în Elveþia, privind situa-
þia Ciprului, iar discuþiile pentru
reunificare au eºuat dupã câteva
ore. Ministrul grec de Externe,
Nikos Kotzias, a acuzat Turcia cã
a avut o abordare fãrã compromi-
suri pe durata discuþiilor, fapt care
a dus la un eºec al tratativelor. În
replicã, ministerul turc de Externe
considerã cã acuzaþiile sunt nefon-

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump nu ºtia de contactele fiuluirump nu ºtia de contactele fiuluirump nu ºtia de contactele fiuluirump nu ºtia de contactele fiuluirump nu ºtia de contactele fiului
sãu cu oficiali ruºi, afirmã Donald Tsãu cu oficiali ruºi, afirmã Donald Tsãu cu oficiali ruºi, afirmã Donald Tsãu cu oficiali ruºi, afirmã Donald Tsãu cu oficiali ruºi, afirmã Donald Trump jrrump jrrump jrrump jrrump jr.....

informaþii de nivel foarte înalt ºi sensibile, dar
este o parte a susþinerii Rusiei ºi Administraþiei
Rusiei pentru domnul Trump”. Donald Trump
jr. a rãspuns la email în câteva minute: “Dacã
este ceea ce spuneþi, mi-ar plãcea (sã le primim
-n.red.) spre sfârºitul verii”. Dupã patru zile,
intermediarul a scris din nou, propunând o în-
tâlnire la New York. Donald Trump jr. a accep-
tat, explicând cã probabil va merge alãturi de
“Paul Manafort (ºeful echipei de campanie)” ºi
de “cumnatul” Jared Kushner, devenit unul din-
tre cei mai influenþi consilieri prezidenþiali. În-
trevederea a avut loc pe 9 iunie 2016, cu avo-
catul rus Natalia Veselnitskaya, în Turnul
Trump din New York. Potrivit cotidianului The
New York Times, informaþiile ar fi fost oferite
de Iuri Iakovlevici Ceaika, procurorul-general

al Rusiei. Ceaika este prieten cu
Natalia Veselnitskaya. Interlocutorul
lui Donald Trump jr. în emailuri a
fost Rob Goldstone, impresar ºi fost
jurnalist britanic. Donald Trump jr.
susþine cã avocatul rus nu a oferit
nicio informaþie compromiþãtoare
despre Hillary Clinton. Biroul Fede-
ral pentru Investigaþii, Senatul SUA
ºi Camera Reprezentanþilor au de-
clanºat anchete în cazul ingerinþelor
Rusiei în campania electoralã ºi al
presupuselor contacte între apropiaþi
ai preºedintelui Donald Trump ºi ofi-
ciali ruºi. Un procuror special, Ro-

bert Mueller, coordoneazã investigaþiile. Potri-
vit unor surse, Robert Mueller, “a primit auto-
ritatea de a investiga posibilitatea unei tentative
de acoperire” de cãtre Preºedinþia SUA a ilega-
litãþilor comise de apropiaþi ai lui Donald Trump
prin contactele cu oficiali ruºi. John Brennan,
fost director al Agenþiei Centrale de Informaþii
din Statele Unite, a declarat, în cursul audieri-
lor în Congres, cã a fost preocupat de unele
interacþiuni între membri ai echipei de campa-
nie a lui Donald Trump ºi oficiali ruºi. Potrivit
serviciilor secrete americane, preºedintele Ru-
siei, Vladimir Putin, a ordonat campania de in-
fluenþare a rezultatului scrutinului prezidenþial
din SUA în scopul facilitãrii victoriei lui Donald
Trump ºi în ambiþia de a submina sistemul libe-
ral-democratic occidental.

Remarcile ministrului grec de Externe în privinþa
Ciprului sunt “inacceptabile”, avertizeazã Turcia

date ºi vizeazã angajarea într-un joc
pentru mutarea vinii. “Cei care ºtiu
cã abordarea lor este neconstruc-
tivã ºi în totalitate lipsitã de spiritul
compromisului sunt predispuºi sã
exprime acuzaþiile neîntemeiate ºi
neadevãrate, astfel încât sã fie ca-
pabili sã îi învinuiascã pe cei care
manifestã bunã-credinþã ºi con-
structivitate, contrar acþiunilor
lor”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al diplomaþiei de la Ankara,
Huseyin Muftuoglu. Turcia a în-
demnat Grecia sã dea dovadã de
responsabilitate în declaraþii ºi a
subliniat cã ministrul Nikos Kot-
zias nu a avut nicio contribuþie po-

zitivã în tratativele privind reunifi-
carea Ciprului. “În calitate de res-
ponsabil pentru incapacitatea de a
produce rezultate în cadrul confe-
rinþelor de la Geneva ºi Crans-
Montana, eforturile inutile ale mi-
nistrului grec de externe Kotzias
de a da vina pe Turcia sunt de fapt
o încercare de a ascunde faptul cã
negocierile au eºuat din cauza lip-
sei bunei credinþe ºi a voinþei poli-
tice din partea þãrii sale ºi a pãrþii
cipriote greceºti”, este poziþia mi-
nisterului turc de Externe.Repre-
zentanþi ai Uniunii Europene, pre-
ºedintele cipriot grec Nicos Anas-
tasiades, liderul cipriot turc Mus-

tafa Akinci ºi þãrile garant Turcia,
Grecia ºi Marea Britanie au parti-
cipat la discuþiile care au început
la finele lunii iunie. Organizaþia Na-
þiunilor Unite doreºte semnarea
unui acord de pace care sã uneas-
cã Ciprul sub un stat federal, înþe-
legere care ar putea defini viitoa-
rele relaþii ale Europei cu Turcia,
un stat-cheie în acest conflict. Ci-
pru, o þarã insularã din Marea Me-
diteranã, membrã a Uniunii Euro-
pene, a fost divizatã din 1974,
când o loviturã de stat a fost ur-
matã de violenþe împotriva turci-
lor aflaþi în Cipru. Ulterior, Ankara
a intervenit ca un garant al puterii.

Clericul musulman Fethullah Gulen susþine cã nu
va fugi din SUA pentru a evita extrãdarea în Turcia

o cerere din partea Ankarei. Într-un interviu
acordat Reuters în complexul sãu din Munþii
Pocono din Pennsylvania, Fethullah Gulen, în
vârstã de 79 de ani, a negat informaþia cã se
pregãteºte sã plece în Canada pentru a evita

extrãdarea în Turcia. “Aceste
zvonuri nu sunt deloc adevã-
rate. Dacã Statele Unite consi-
derã cã este potrivit sã mã ex-
trãdeze, voi pleca în Turcia”,
a spus Gulen. Clericul a negat
încã o datã implicarea în ten-
tativa eºuatã de loviturã de stat
din 15 iulie 2016 ºi a denunþat
consolidarea puterii de cãtre
preºedintele Turciei ºi suprima-
rea mass-media, comparându-
l pe Recep Tayyip Erdogan cu
un dictator. «Dacã Erdogan
aude o voce puternicã din par-

tea Statelor Unite sau a Uniunii Europene, Par-
lamentului European, Bruxelles-ul, spunând
“Ceea ce faceþi este greºit ... sistemul vostru
judiciar nu funcþioneazã”, atunci poate cã îºi
va schimba abordarea», a mai spus Fethullah
Gulen. În luna mai, Recep Erdogan a spus cã va
“merge pânã la capãt” cu demersurile pentru
extrãdarea lui Fethullah Gulen. Ulterior, preºe-
dintele Turciei a avertizat Germania cã atât timp
cât nu va trimite în Turcia suporterii clericului
Fethullah Gulen, þara sa va considera regimul de
la Berlin drept un protector pentru teroriºti. Tur-
cia a declarat stare de urgenþã dupã incidentele
din 2016. În acest an, peste 100.000 de persoa-
ne din mediul public ºi privat au fost demise ori
suspendate, iar aproape 50.000 dintre acestea
au fost arestate, fiind acuzate de legãturi cu cle-
ricul Fethullah Gulen. Acþiunile Ankarei au fost
dur criticate de mai multe state europene ºi or-
ganizaþii pentru drepturile omului.
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METEO

Seninjoi 13 iulie - max: 33°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5718 ............. 45718
1 lirã sterlinã................................5,1351....................51351

1 dolar SUA.......................3,9925........39925
1 g AUR (preþ în lei)........156,4674.....1564674

Cursul pieþei valutare din 13 iulie 2017 - anunþat de BNR
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Eu sunt Hercule

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Bãile Herculane, una dintre
cele mai vechi staþiuni din
Europa, unde acum câteva
secole regii ºi reginele se
scufundau în ape vindecã-
toare, a devenit un labirint
unde oamenii se pierd în
cãutarea a ceva mai bun.
Relu, Miticã ºi Gelu, trei ma-
seuri, sunt ghizi prin labirin-
tul unei grãdini a edenului
est-europeane.

Acasã la Coana Mare 2

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Martin Lawrence revine în rolul
agentului FBI Malcolm Turner,
un maestru al deghizãrilor, care
intrã iar sub (extra-large) acope-
rire, dându-se drept corpolenta
septuagenarã "Big Momma". De
data aceasta, sarcina sa este de
a preveni un dezastru de pro-
porþii naþionale, descoperindu-l
pe creatorul unui periculos
"vierme informatic" cu ajutorul
cãruia niºte persoane rãuvoi-
toare vor sã aibã acces la secre-
te guvernamentale...

Destul!

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În filmul Destul! - un thriller
obsedant, de mare clasã,
regizat de Michael Apted,
care o are în rolul principal
pe JENNIFER LOPEZ - o
femeie obiºnuitã, terorizatã
de soþul ei posesiv, este
nevoitã sã intre în luptã con-
tra lui. Într-un rãzboi psiholo-
gic al nervilor ºi al curajului,
ea se transformã într-o neaº-
teptatã eroinã...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 13 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Drum bun! (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Trei fugari
1989, SUA, Acþiune, Comedie
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Cap compas (R)
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (R)

TVR 2

07:40 Drumul spre Oregon
09:20 Dincolo de soare
10:40 Doctor Strange
12:35 I Saw the Light
14:40 Metropolitan prin excelenþã
16:05 Al 5-lea val
18:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
20:00 Eu sunt Hercule
21:00 Cidru cu Rosie
22:35 Când se rupe craca
00:20 Fixeur
02:00 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Acasã la Coana Mare 2
2006, SUA, Aventuri, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Misiune de Crãciun
2004, Germania, Acþiune,

Comedie, Thriller
01:30 Acasã la Coana Mare 2

(R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Sunetul muzicii (R)
16:00 La bloc
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 Destul!
22:45 Mãcelul
00:45 Destul! (R)
02:45 Cine A.M
05:00 Sunetul muzicii (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Xtra Night Show

01:00 Incendiar

2008, SUA, Dramã, Romantic,

Thriller, Dragoste

03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 De ce are vulpea coada?

(R)
1988, România, Comedie

09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României
(R)

12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping
14:00 Focus

14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 ªantaj

1982, România, Acþiune
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

20:30 În ape tulburi
2000, SUA

22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie

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

00:30 Corupþi (R)
2016, Canada, Thriller

02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

03:30 Focus 18 (R)
05:00 Fete bune

06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Local Kombat, “KOnstela-

tia Campionilor” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

(R)
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
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VINERI - 14 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Unde sunt banii?
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:10 Oscar
1991, SUA, Comedie, Familie
22:00 Gala Umorului
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Deliciile din Pont-Aven
1975, Comedie, Dramã
02:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Aventura urbanã (R)
05:25 Euromaxx (R)
05:55 Imnul României
06:00 Azi despre mâine (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:05 Bunica
09:25 Al 5-lea val
11:20 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
13:20 Damilola, bãiatul nostru iubit
14:50 Bucurie de sãrbãtori
16:25 În cãutarea lui Dory
18:00 Filme ºi vedete
18:35 Bunica
20:00 Povestea slujitoarei
20:50 Victor Frankenstein
22:45 Ziua Independenþei:

Renaºterea
00:45 O luptã personalã 4: Þintã

în miºcare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Demon pe douã roþi
2007, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
22:45 Silit sã ucidã
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Thriller
00:45 Demon pe douã roþi (R)
2007, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
02:45Silit sã ucidã (R)
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Thriller
04:15 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:30 Iubire ºi onoare
00:30 Pasiune ºi putere (R)
01:30 Parola: Te iubesc (R)
03:15 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:15 Un semn invizibil
16:15 La bloc
18:30 Titan A.E.
20:30 Gargantua
22:30 Bellamy
00:45 Gargantua (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Gamer - Jocul supravie-

þuirii
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
01:30 Regele ºarpe
2006, SUA, Acþiune, Horror, SF
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Hibrid
2009, Canada, SUA, Franþa,

Horror, SF, Thriller
00:45 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 ªantaj (R)

1982, România, Acþiune

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Un surâs în plinã varã

1963, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Pãcalã se întoarce

2006, România, Aventuri,

Comedie

23:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:30 Focus 18 (R)

05:00 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 SPECIAL - Tragere la

sorti Champions League
14:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 10:45) (R)
14:00 SPECIAL -Tragere la

sorti Europa League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “Gladiatorii

Ringului” (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 KOnfruntarea Finalã,

Badr Hari - Rico Verhoeven
(EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

SÂMBÃTÃ - 15 iulie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:15 Recurs la moralã
00:15 #Creativ (R)
00:45 Dincolo de hartã (R)
01:15 Lumea azi (R)
01:45 Exclusiv în România (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni
2010, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:10 O datã’n viaþã
22:10 Nãscut din nou
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
00:20 Poate nu ºtiai
00:30 Hanni ºi Nanni (R)
2010, Germania, Familie
02:00 Nãscut din nou (R)
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste

TVR 2

07:50 Doctor Strange
09:45 Tamara Echelon
10:15 Viaþa secretã a albinelor
12:05 Ziua Independenþei:

Renaºterea
14:05 Pe platourile de filmare
14:35 Acoperã-mi inima
16:40 Echipa nebunã de fotbal -

Legenda trãieºte!
18:25 Monster House - Casa e

un Monstru!
20:00 Înnebunit sã fii normal
21:45 Doctor Strange
23:40 Camera
01:40 Pãdurea blestematã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
2012, SUA, Canada, Comedie,

Familie
12:00 Ce spun românii (R)
13:05 Indiana Jones ºi Ultima

cruciadã
1989, SUA, Aventuri, Comedie
16:00 Povestea unui cavaler
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Miami Vice
2006, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
01:30 Indiana Jones ºi Ultima

cruciadã (R)
1989, SUA, Aventuri, Comedie
04:00 I Like IT (R)
04:30 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare (R)
2012, SUA, Canada, Comedie,

Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Pasiune ºi putere (R)
02:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)

07:45 Sfârºitul aventurii (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Un semn invizibil (R)
14:15 Titan A.E. (R)
16:15 La bloc
18:30 Jocurile seducþiei
20:30 Aventura în doi
22:45 Bunraku
01:15 Aventura în doi (R)
03:15 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Mica sirenã (R)
1989, SUA, Animaþie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 O mie ºi una de nopþi
2000, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 O mie ºi una de nopþi (R)
2000, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
04:00 La bir 2005, SUA,

Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Se strigã darul (R)
03:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea Sarmizegetusa
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
15:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:00 Jandarmul la plimbare (R)
1970, SUA, Aventuri, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 În ape tulburi (R)
2000, SUA
00:30 Pãcalã se întoarce (R)
2006, România, Aventuri,

Comedie
04:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
05:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 Stiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãneal
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New

Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat World

Grand Prix (EXPLOZIV)
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Fight Night "KOnfruntarea

Campionilor" (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!

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 me-
talice pe orice parte,
pe linie metalicã, la
preþuri minime. Re-
laþii la telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj
organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadã nede-
terminatã a patru funcþii publice de
execuþie vacante: - o funcþie publi-
cã de execuþie vacantã de consilier,
clasa I, gradul profesional superior
în cadrul Serviciului Control Oficial
Sãnãtate Animalã; - o funcþie publi-
cã de execuþie vacantã de consilier,
clasa I, gradul profesional superi-
or în cadrul Compartimentului
C.S.V.S.A.; - o funcþie publicã de
execuþie vacantã de referent, clasa
III, gradul profesional superior în
cadrul Serviciului Laborator- Com-
partiment Sãnãtate Animalã; - o
funcþie publicã de execuþie vacantã
de referent, clasa III, gradul profesi-
onal superior în cadrul Serviciului
Laborator- Compartiment Siguran-
þa Alimentelor; Concursul constã în
urmãtoarele etape: - selecþia dosa-
relor de înscriere; - proba scrisã va
avea loc în data de 21 august 2017
ora 11:00. - proba interviu se susþi-
ne în termen de maximum 5 zile lu-
crãtoare de la data susþinerii pro-
bei scrise. Candidaþii trebuie sã în-
deplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici,
republicatã (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii de
participare la concurs: 1. Pentru
funcþia publicã vacantã de consilier,
clasa I, gradul profesional superior
din cadrul Serviciului Control Ofi-
cial Sãnãtate Animalã - studii uni-
versitare de licentã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplo-
mã de licentã sau echivalentã, în do-
meniul în domeniul medicinã vete-
rinarã, specializarea medicinã vete-
rinarã; Vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei

Anunþul tãu!
publice: 9 ani. 2. Pentru funcþia pu-
blicã vacantã de consilier, clasa I,
gradul profesional superior din ca-
drul Compartimentului C.S.V.S.A. -
studii universitare de licentã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licentã sau echiva-
lentã, în domeniul în domeniul me-
dicinã veterinarã, specializarea me-
dicinã veterinarã; Vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exerci-
tãrii funcþiei publice: 9 ani. 3. Pen-
tru funcþia publicã vacantã de refe-
rent, clasa III, gradul profesional su-
perior din cadrul Serviciului Labo-
rator- Compartiment Sãnãtate Ani-
malã - studii medii liceale de spe-
cialitate absolvite cu diplomã de ba-
calaureat în domeniul veterinar; Ve-
chime în specialitatea studiilor ne-
cesare exercitãrii funcþiei publice: 9
ani. 4. Pentru funcþia publicã vacan-
tã de referent, clasa III, gradul pro-
fesional superior din cadrul Servi-
ciului Laborator- Compartiment Si-
guranþa Alimentelor - studii medii
liceale de specialitate absolvite cu
diplomã de bacalaureat în domeniul
veterinar; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 9 ani. Dosarele de înscrie-
re  la concurs  se pot  depune în ter-
men de 20 zile de la data publicãrii  în
Monitorul Oficial al Romaniei, Par-
tea III-a, respectiv pânã la data de
02.08.2017, ora 1700 la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul Di-
recþiei Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Dolj. Condi-
þiile de participare la concurs, biblio-
grafia ºi actele solicitate candidaþilor
pentru dosarul de înscriere se vor
afiºa la sediul DSVSA Dolj ºi pe pa-
gina web: www.ansvsa.ro. Informa-
þii suplimentare se pot obþine la Com-
partimentul Juridic ºi Resurse Uma-
ne, telefon 0251/428.791- int. 115.

Anunþul tãu!
Colegiul Tehnic  „ªtefan Milcu”,

din Calafat, str. Traian, 2, Judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedetermi-
natã a postului vacant de secretar -
1/1 normã, studii superioare, grad
profesional III. Examenul se va sus-
tine în zilele: 14 08.2017 - proba scri-
sã, 16.08.2017 - proba practicã,
18.08.2017 - interviu. Relaþii supli-
mentare la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt, tel. 0251/333.065, email:
calafat2004@yahoo.com, în inter-
valul 800 – 1500.

INSTITUTUL REVOLUÞIEI RO-
MÂNE DIN DECEMBRIE 1989 îm-
preunã cu ASOCIAÞIA ... 1989 DOLJ
deschid la CRAIOVA- CENTRUL
REGIONAL DE COMUNICARE ªI
CERCETARE PRIVIND REVOLU-
ÞIA ROMÂNÃ DIN DECEMBRIE
1989. Evenimentul are loc astãzi, 13
iulie 2017 de la ora 13.00, la CER-
CUL MILITAR CRAIOVA.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere decomandat
parter, bilateral  -
zona 1 Mai, Târg
Pelendava, 2 bãi, 2
balcoane, îmbunãtã-
þit parþial. Telefon:
0762/622.136.
Vând apartament 3
camere Calea Bucu-
reºti (Lãpuº) 70.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 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.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând casã comu-
na Calopãr (sat Dîl-
ga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 cor-
puri a câte 2 came-
re, 2 sãli beci, pã-
tul, magazie, teren
2000 mp. Telefon:
0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan la 10 km de Cra-
iova, fiind zonã me-
tropolitanã, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.

Vând 10 ha pãdure
– 100-110 ani, comu-
na Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort
ºi Casa noastrã. Te-
lefon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la as-
falt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivni-
þã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima
casã. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã modes-
tã 1300 mp Leam-
na de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/
153.669.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
izolatã termic, în-
cãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Preaj-
ba. Telefon: 0755/
300.762.

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:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând FORD ES-
CORD 1300 cm an
fabricaþie 1983 nu-
mere noi, carte iden-
titate pentru piese
Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/728.876 -
500 Euro fix.
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

Vând GOLF 4 an fa-
bricaþie 2000, motor
1,9, AC, diesel. Preþ
2300 Euro. Telefon:
0740/ 794.240 sau
0761/ 355.107.
Vând AUTOTU-
RISM EPOCÃ
I.M.S. M 461, an
fabricaþie 1974 tip
armatã C. I. Tele-
fon: 0722/555.880
dupã ora 15.00;
0736/728.876 ora
7.00-23.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã ca-
napele, birou ºi al-
tele. Urgent. Tele-
fon: 0741/072.812.
Vând cutie metali-
cã pentru armã de
vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 13 iulie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând centralã termi-
cã ºi roþi Mercedes
+ caucuicuri. Tele-
fon: 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 bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu
încãlzire apã, maºi-
nã de cusut Ileana.
Telefon: 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 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Vând 40 de familii de
albine (stupi puter-
nici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã meta-
licã 140/70/75 cm
– 150  lei, polizor
electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºi-
nã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cu-
sut electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi,
frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând coº fum me-
talic 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 ca-
fea – 80 lei,cadru bi-
cicletã 30 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia
106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri,
sãpun de casã,
bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/
589.825.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/
806.512.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
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,
aspirator, telefon
mobil EBODA,
cutii pãstrare ar-
mament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi.
Telefon: 0735/
445.339.
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:
0773/801.619;
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.

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.
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„Putem promite multe la pre-
zentare, dar important este ce
vom face pe teren, acolo trebuie
sã demonstrãm. Am fost coleg de
generaþie cu Verratti, e un jucãtor
imens, dar m-au impresionat cel
mai mult Nedved sau Del Piero.
Pentru mine a fost un mare ghi-
nion sã rãmân legat de Juventus,
dar ºi eu puteam profita de anu-
mite momente în carierã, puteam
oferi mai mult. Totuºi, nu consi-
der cã am ajuns la un nivel infe-
rior, fiindcã joc în Europa League
cu Universitatea Craiova, o echi-
pã bunã” a spus Fausto Rossi, mij-
locaº de 26 de ani format de Ju-
ventus ºi care a evoluat ultima datã
la Trapani, în Serie B, dupã ce a
fost coleg ºi cu Florin Andone, la
Cordoba.

„Sunt bucuros cã am venit la
Craiova, îmi place proiectul, ºi sper
sã facem rezultate bune. Nu-mi
pare rãu cã am pierdut Supercu-

pa, fiindcã am venit la o echipã
mare, precum Craiova, ºi sper sã
ne clasãm pe podium” a declarat
Hrvoje Spahija, stoperul de 28 de
ani venit de la FC Voluntari.

„Sunt foarte bucuros cã m-am
întors acasã, la Craiova ºi sper sã
câºtig primul meu trofeu din ca-
rierã cu Universitatea” a spus ata-
cantul de 25 de ani nãscut în Bã-
nie, Mihai Roman, care ultima datã
a fost împrumutat de Nijmegen în
prima ligã din Israel.

„Sunt foarte fericit cã am ales
Craiova, pentru mine este o pro-
vocare. Am avut ºi alte oferte ºi
am decis cã e cel mai bine pentru
mine sã vin aici. A contat în deci-
zie ºi pãrerea bunicilor, care sunt
din Oltenia. Nu-mi pare rãu cã am
plecat de la Timiºoara, acolo m-
am luptat pentru evitarea retrogra-
dãrii, aici vin sã luptãm pentru tro-
fee” a spus Cristi Bãrbuþ, extrema

Universitatea Craiova s-a prezentat înaintea  noului campionat
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Universitatea Craiova ºi-a prezentat achiziþiile din
vara aceasta, portarul elveþian Mitrovic, de la Chiasso
(liga a II-a helvetã), stoperul croat Spahija, de la FC
Voluntari, extrema Cristi Bãrbuþ, de la ACS Poli Timi-
ºoara, mijlocaºul italian Fausto Rossi ºi atacantul Mihai
Roman, adus de la NEC Nijmegen.

de 22 dee ani care anul trecut a
marcat împotriva Craiovei.

Gicã Craioveanu,
invitat special

Invitatul special de la prezen-
tarea Universitãþii Craiova a fost
Gicã Craioveanu, care ºi-a expri-
mat speranþa cã echipa va avea un
sezon mai bun decât cele anterioa-
re, când nu a izbutit sã urce mã-
car pe podium, dar ºi cã Andrei
Ivan va deveni golgheterul cam-
pionatului. „Am senzaþia cã lumea
este din nou alãturi de echipã, dupã
acea perioadã urâtã, în care fanii
plecaserã. Am încredere cã putem
termina chiar pe primul loc, chiar
dacã Steaua are un lot bun ºi Di-
namo are un antrenor de clasã,
prietenul meu, Guriþã. Deºi stau
în Spania, mi-am fãcut abonament
pentru a veni pe noul stadion ºi
sper sã vãd puºcãria asta micã de
Ivan cum iese golgheterul Româ-

niei. De asemenea, sper ca fiul
meu, Alejandro, sã joacã cu nu-
mãrul 8 la Universitatea ºi sã ducã
mai departe istoria ªtiinþei” a spus
„Grande” Craioveanu.

Mangia, iritat de întrebãrile
jurnaliºtilor

La a doua apariþie în faþa pre-
sei, italianul Devis Mangia a fost
extrem de deranjat de întrebãrile
care vizau jocul modest al echipei
din perioada de pregãtire, cât ºi
rezultatele înregistrate în amicale,
oltenii pierzând toate cele 4 meciuri
de verificare din Austria. „Am ju-
cat cumva pe puncte ºi nu ºtiu eu?
Nu s-au pus în clasament acele
jocuri, nu ne-a interesat rezultatul
neapãrat. Este pãrerea voastrã cã
echipa a jucat prost în amicale, mai
vorbim dupã meciurile din campio-
nat. Dacã voiam sã câºtigãm, în-
tâlneam adversari din ligi inferioa-

re, important este sã luãm puncte-
le în partidele oficiale”.

Mangia a refuzat sã spunã cine
va fi noul cãpitan al echipei, pen-
tru cã nu el l-a ales. Astfel, Mangia
l-a propus pe portarul Calancea, iar
patronul Mihai Rotaru l-a refuzat
categoric, banderola rãmânând ast-
fel la Andrei Ivan.

Tehnicianul italian a recunoscut
cã nu ºtie prea multe lucruri de-
spre primul adversar, CSMP Iaºi,
dar spune cã ar fi o greºealã pen-
tru jucãtorii sãi sã creadã cã este
un meci accesibil: „În primul rând
partida de vineri este una dificilã
pentru cã este prima ºi nu ai la ce
te raporta, sunt elemente noi. Nu
ºtim prea multe despre adversar,
doar cã au schimbat mulþi jucãtori
ºi antrenorul, însã ar fi o mare gre-
ºealã din partea noastrã sã consi-
derãm cã este un meci uºor.

Coloana Infinitului pe echipament,
fanii au reacþionat dur

Cei de la Universitatea Craiova
au prezentat echipamentul pentru
noul sezon, unul care conþine pe
verticalã un model stilizat al Co-
loanei Infinitului, celebra operã a
lui Constantin Brâncuºi. Oficialii
olteni au precizat cã vor sã punã
în valoare simbolurile regiunii, însã
modelul ales nu este deloc unul
atractiv, el stârnind imediat ironiile
suporterilor alb-albaºtri, care con-
siderau cã era mult mai inspirat ca
acest simbol sã fie pus pe mâneca
tricourilor, nu sã le „secþioneze”.
De asemenea, stema cu leul este
aproape ilizibilã. „Este hidos, este
cel mai urât echipament din istoria
clubului” este unul dintre mesajele
fanilor. În urma acestor reacþii, sunt
ºanse mari ca oficialii clubului sã

schimbe acest model de echipa-
ment de-a dreptul oribil. În schimb,
mult mai frumos este echipamen-
tul de prezentare, care seamãnã
oarecum cu cel de pe vremea Cra-
iovei Maxima. Altfel, sunt 3 mo-
dele de echipament pentru sezonul
urmãtor: alb, albastru ºi negru, pro-
duse tot de firma Joma, partenerul
tehnic al ªtiinþei ºi în precedentele
sezoane, de la intrarea în Liga I.

Sponsorul Betano achitã
1 milion de euro în 3 ani

Universitatea Craiova ºi-a pre-
zentat ºi noul partener principal,
o casã de pariuri online al cãrei
nume va fi inscripþionat pe tricou-
rile de joc. Contractul dintre pãrþi
este pe trei ani, timp în care
sponsorul va plãti suma de 1 mili-
on de euro cãtre clubul din Bãnie.
Betano.com este operator interna-

þional de pariuri sportive si ca-
zinou online. „Ne bucurãm cã
am gãsit în cadrul clubului
sportiv Universitatea Craiova
valori ºi obiective care ne sunt
familiare - multã muncã in-
vestitã în îmbunãtãþiri con-
stante, efort susþinut pentru
obþinerea recunoaºterii, spirit
de luptãtor. Toate acestea au
dus la una dintre cele mai lo-
iale comunitãþi de fani, ‘leii’,
cum ºtim cã sunt denumiþi.
Credem cã acest parteneriat
va fi unul pozitiv ºi de lungã
duratã, mai ales pentru cã a
fost construit pe o fundaþie
solidã ºi pe valori puternice”
a declarat Thanassis Kanou-
ris, Head of International
Marketing Betano.com.
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