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trecut, dar atât!trecut, dar atât!trecut, dar atât!trecut, dar atât!trecut, dar atât!

BAC-ul reprezintã, an de an,
un moment de referinþã pen-
tru învãþãmântul preuniversi-
tar de stat, un moment unic,
în viaþã, pentru cei care îl tra-
verseazã, apãsaþi de inerente-
le emoþii copleºitoare, un „in-
dicator” al stãrii de responsa-
bilitate civicã al întregii comu-
nitãþi, aceasta, la rândul ei,
putând reflecta la cât de teafã-
rã este, momentan, în perspec-
tiva zilei de mâine. Cã la noi,
în Dolj, emoþia de circumstan-
þã rãmâne prizatã doar la cei
direct implicaþi – candidaþi,
pãrinþi, rude, dascãli – este o
altã discuþie.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, cei care erau la con-

ducere, trãgeau pe roatã, acum,

Popescule, ne trag pe sfoarã.
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S-a încheiat repartizarea com-
puterizatã în licee, dupã susþine-
rea examenului de Evaluare naþi-
onalã de absolvenþii clasei a VIII-
a. În acest moment, avem douã
instituþii de învãþãmânt care se
aflã în primele 50 de unitãþi de
învãþãmânt liceal din þarã, pe spe-
cialitãþi, conform mediei de admi-
tere. De asemenea, putem vorbi
de ºape note maxime, obþinute
prin coroborarea notelor obþinu-
te la Capacitate (80%) ºi a me-
diei finale de gimnaziu (20%).
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Termenul acordat de societatea de termoficare celor 15
asociaþii de proprietari de a-ºi achita facturile a expirat,
ieri, fãrã nici un rezultat: nici o platã nu a fost efectuatã
de locatarii restanþieri. Astãzi, patru echipe ale SC Ter-
mo vor vizita aceste asociaþii, având sarcina le sã ridice
contoarele de apã caldã ºi cãldurã din subsolul blocuri-
lor, ceea ce înseamnã cã toate persoanele vor fi trecute pe
duºuri reci. Tot ieri, conducerea SC Termo a trimis so-
maþii asemãnãtoare urmãtorului lot de 15 asociaþii cu
debite, dar ºi unei persoane fizice care locuieºte la casã ºi
are o datorie de 27.000 de lei.
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Tudose cãtre

Bodog: Stabiliþi

un procedeu prin

care românii

sã înþeleagã

sã îºi vaccineze

copiii
Premierul Mihai Tudo-

se i-a dat termen de o
sãptãmânã ministrului
Sãnãtãþii sã punã la
punct un procedeu prin
care românii sã fie infor-
maþi despre importanþa
vaccinãrii copiilor. Solici-
tarea vine în contextul în
care în momentul de faþã
existã 180.000 de copii
nevaccinaþi de rujeolã.

„Am o statisticã:
180.000 de copii nevacci-
naþi de rujeolã ºi 80.000
nevaccinaþi la poliomieli-
tã. Aºa e?”, a fost între-
barea premierului pentru
ministrul Florian Bodog,
la începutul ºedinþei de
Guvern de ieri.

Ministrul i-a confirmat
cifrele, motiv pentru care
Tudose i-a dat o sãptãmâ-
nã lui Bodog sã vinã cu
un plan de informare a
populaþiei. „Sãptãmâna
viitoare sã stabiliþi un
procedeu prin care sã
înþeleagã românii cã
trebuie sã fie vaccinaþi
copiii. Vaccinuri avem,
dar nu reuºim sã ajun-
gem la destinatar”, a
transmis premierul.

Ministrul Florian
Bodog a declarat cã a
avut mai multe discuþii cu
reprezentanþii Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii
ºi existã ºi un plan de
acþiuni care va fi pus în
câteva zile în aplicare.
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România ar putea fi amendatã dacã nu ad-
optã în douã luni mãsuri pentru a se confor-
ma regulilor Comisiei Europene (CE) în ceea
ce priveºte deºeurile miniere, a transmis exe-
cutivul european, dupã ce a anunþat cã trimi-
te României o scrisoare formalã de notifica-
re. „Comisia Europeanã trimite României o
scrisoare formalã de notificare privind eºe-

Premierul Mihai Tudose le-a cerut miniº-
trilor Dezvoltãrii ºi Fondurilor Europene, Se-
vil Shhaideh ºi Rovana Plumb, sã pregãteas-
cã, cu prioritate, pânã la 20 septembrie 2017,
simplificarea tuturor procedurilor necesare
pentru absorbþia fondurilor europene.

„Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri,
o întâlnire de lucru cu viceprim-ministru, mi-
nistrul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene, Sevil Shhai-
deh, ºi cu ministrul delegat pentru Fonduri
Europene, Rovana Plumb, dupã întrevede-
rile avute la Bruxelles cu mai mulþi oficiali
europeni. ªeful Executivului a cerut celor
doi miniºtri sã pregãteascã, cu prioritate,
pânã la 20 septembrie 2017, simplificarea
tuturor procedurilor necesare pentru ab-
sorbþia fondurilor europene”, se aratã într-
un comunicat de presã remis MEDIAFAX.

Mihai Tudose a spus cã va urmãri perso-
nal tot acest efort de îmbunãtãþire a absorb-
þiei fondurilor europene. „Avem nevoie de
aceºti bani pentru a susþine creºterea eco-
nomicã. Miniºtrii au tot sprijinul meu pentru

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã achiziþionarea de
rachete tip Patriot este o solicitare
“principialã” din partea românã
cãtre SUA, subliniind cã în mo-
mentul în care va fi luatã o deci-
zie, aceasta va fi anunþatã prin co-
municate oficiale. “E o solicitare
principialã cãtre partea americanã
ºi probabil aþi aflat cã s-a publicat
cred cã ieri pe site-ul Departamen-
tului aceastã notã care urmeazã sã
fie aprobatã ºi mai departe. Dupã
care, sigur, vor începe negocierile
ºi când vom avea un rezultat clar
îl vom da publicitãþii”, a declarat
preºedintele Iohannis.

Pe marginea acestui subiect,
Iohannis a spus cã nu va rãspun-
de “vocilor critici”, afirmând cã
este vorba de “chestiuni tehnice”,

România, amendatã dacã nu se conformeazãRomânia, amendatã dacã nu se conformeazãRomânia, amendatã dacã nu se conformeazãRomânia, amendatã dacã nu se conformeazãRomânia, amendatã dacã nu se conformeazã
cu regulile CE în privinþa deºeurilor minierecu regulile CE în privinþa deºeurilor minierecu regulile CE în privinþa deºeurilor minierecu regulile CE în privinþa deºeurilor minierecu regulile CE în privinþa deºeurilor miniere

Ce zone din þarã sunt considerate sursã majorã de poluare

cul de a adopta mãsuri pentru a se
conforma cu regulile Curþii de Jus-
tiþie a Uniunii Europene (CJUE) asu-
pra deºeurilor miniere”, informea-
zã instituþia într-un comunicat.

Pe 21 iulie 2016, CJUE a decis
în favoarea CE ºi a declarat cã Ro-
mânia nu a adoptat mãsurile adec-
vate pentru a preveni ridicarea pra-
fului de la suprafaþa iazului de de-
cantare Boºneag, din oraºul Mol-
dova Nouã, judeþul Caraº-Severin.

„În special, în timpul perioade-
lor cu vânt, acest iaz de decantare
este o sursã majorã de poluare ºi o

ameninþare pentru sãnãtatea localnicilor din
Moldova Nouã, România ºi Veliko Gradiste,
Serbia”, atenþioneazã Comisia.

„Conform directivei 2006/21/EC, statele
membre trebuie sã se asigure cã resturile rã-
mase în urma extracþiei sunt gestionate fãrã
sã punã în pericol vieþi umane sau sã afecte-
ze mediul înconjurãtor. Directiva interzice

abandonarea deºeurilor rezultate în urma ex-
tracþiilor. Mai mult, dacã România nu acþio-
neazã în douã luni, Comisia poate raporta
România din nou la CJUE, caz în care þara se
va confrunta cu amenzi”, informeazã CE.

În plus, Comisia Europeanã cere Româ-
niei sã rezolve problema emisiilor fabricilor,
pentru a oferi asigurarea cã emisiile din aer
se încadreazã în normele stabilite de UE. „Di-
rectiva Emisiilor Industriale are scopul de a
preveni, reduce ºi, pe cât posibil, sã elimine
poluarea generatã de activitãþile industriale.
Directiva conþine cerinþe specifice permisive
pentru fabricile cu combustie ºi valori limitã
maxime pentru emisiile poluante de dioxid de
sulf, oxid de azot ºi praf.

Pentru fabricile industriale, România nu de-
þine o asigurare permanentã cã emisiile din
aer nu depãºesc valorile limitã ale emisiilor
stabilite de legile Uniunii Europene. Astfel,
executivul trimite autoritãþilor române o scri-
soare suplimentarã de informare”, informea-
zã CE.

Preºedintele Iohannis, despre achiziþionarea
rachetelor Patriot: E o solicitare principialã

iar cei care vor formula un punct
de vedere sunt militarii, însã “când
va fi cazul”. La întrebãrile insis-
tente privind achiziþionarea de ra-
chete de tip Patriot, Iohannis a
replicat: “Asta o sã aflaþi din co-
municate oficiale”.

Departamentul de Stat al SUA a
aprobat, marþi, o posibilã vânzare
a unor sisteme antiaeriene ºi anti-
balistice de tip Patriot cãtre Româ-
nia, în valoare de aproximativ 3,9
miliarde de dolari, informeazã Reu-
ters ºi AFP.

Preºedintele Iohannis,
despre înzestrarea Armatei:

Am discutat cu guvernul.
Toþi mi-au promis

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã a discutat atât cu

actualul cât ºi cu fostul guvern
despre planul de înzestrare a Ar-
matei Române, subliniind cã Mi-
nisterul Apãrãrii este cel care “îm-
parte banii” pentru achiziþiile din
domeniul militar. “Este o chestiu-
ne pe care am discutat-o ºi cu gu-
vernul care a fost înainte, ºi cu
acest guvern. Toþi mi-au promis
cã vor face tot ce este necesar
pentru a demara în timp util achi-
ziþiile. Aºtept sã se întâmple”, a
declarat Klaus Iohannis.

Preºedintele a fost întrebat de
achiziþia celor patru corvete de
cãtre statul român, acesta afir-
mând cã Ministerul Apãrãrii va
“împãrþi banii”. ªeful statului a
amintit ºi faptul cã planul de în-
zestrare a Armatei s-a aflat pe or-
dinea de zi a ºedinþei CSAT, însã

a fost retras de iniþiator pentru cã
nu îndeplinea condiþiile.

“Asta va trebui sã aflãm de la
Ministerul Apãrãrii, cum îºi vor
împãrþi în final banii. Probabil vã
amintiþi cã acest plan de achiziþii
strategice fusese iniþial prevãzut
pe ordinea de zi a CSAT acum o
sãptãmânã. Nu a îndeplinit toate
condiþiile ºi a fost retras, dar vor
reveni ºi atunci vom ºti foarte
exact care sunt planurile pentru
achiziþiile de acest tip”, a afirmat
Iohannis.

Iohannis a fost întrebat dacã va
avea întâlniri sãptãmânale cu pre-
mierul Mihai Tudose, aºa cum
avea cu fostul prim ministru Da-
cian Cioloº, acesta replicând:
“Atunci când va fi nevoie, ne vom
întâlni cu siguranþã”.

Premierul Mihai Tudose a cerut simplificarea
procedurilor pentru absorbþia fondurilor europene

a debloca sau accelera lucrurile, astfel încât
sã recuperãm întârzierile”, a subliniat prim-
ministrul Mihai Tudose.

De asemenea, premierul a cerut miniºtri-
lor Shhaideh ºi Plumb
sã se asigure cã proce-
durile necesare pentru
începerea construcþiei
celor trei spitale regio-
nale pot fi finalizate
pânã la sfârºitul aces-
tui an, astfel încât lu-
crãrile sã înceapã de
anul vii tor,  conform
celor discutate ºi marþi
la Bruxelles.

Premierul Mihai Tu-
dose s-a întâlnit, marþi,
la Bruxelles, cu preºe-
dintele Comisiei Euro-
pene, Jean Claude Jun-
cker, cu care a discu-
tat, printre altele, de-
spre absorbþia fonduri-

lor europene, Mihai Tudose precizând cã va
trimite Comisiei Europene o listã cu lucruri
care trebuie sã fie simplificate pentru redu-
cerea birocraþiei, respectiv pentru creºterea
absorbþiei fondurilor europene.
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SC Termo se þine de cuvânt ºi
pune în aplicare mãsura extremã
de debranºare a locatarilor cu mari
restanþe. Ieri, conducerea societãþii
a anunþat cã a expirat perioada de
aºteptare, care a fost comunicatã
prin somaþii, iar locatarii tot nu ºi-
au plãtit datoriile. „Aºa cum am
stabilit, aceste asociaþii intrã în pro-
gramul de debranºare forþatã din
cauza datoriilor. Am avut înþelege-
re timp de o sãptãmânã, dar se
pare cã nu am reuºit sã îi convin-
gem ºi vor fi debranºaþi. Printre
locatarii dintr-un bloc se aflã mulþi
cetãþeni care au facturile la zi ºi
care vor fi afectaþi deopotrivã, dar
nu avem de ales. SC Termo trebu-
ie sã îºi recupereze debitele, iar
contractul de facturare pe care îl
avem cu asociaþiile de proprietari
ne permite acest lucru”, a decla-
rat, ieri, directorul economic al SC
Termo, Sorin Iordache.

Patru echipe ale SC Termo
sunt mobilizate la debranºãri
Aºadar, în aceastã dimineaþã ºi

pe tot parcursul zilei, sunt mobili-
zate patru echipe ale SC Termo
care vor ajunge la fiecare asocia-
þie vizatã. Acestea vor prezenta
ordinul oficial de debranºare, emis
de conducerea SC Termo, apoi vor
merge în subsolul blocurilor de
unde vor ridica ambele contoare,
cel de apã caldã ºi cel pentru mã-
surarea cantitãþii de energie termi-
cã pe timp de iarnã. „Ordinul este
sã le fie ridicate atât contorul de
apã caldã, cât ºi cel pentru cãldu-
rã. Imediat ce vor fi luate aceste

Numãrãtoarea inversã s-a terminat

Termenul acordat de societatea de termoficare celor
15 asociaþii de proprietari de a-ºi achita facturile a

expirat, ieri, fãrã nici un rezultat: nici o platã nu a fost
efectuatã de locatarii restanþieri. Astãzi, patru echipe ale
SC Termo vor vizita aceste asociaþii, având sarcina le sã
ridice contoarele de apã caldã ºi cãldurã din subsolul
blocurilor, ceea ce înseamnã cã toate persoanele vor fi
trecute pe duºuri reci. Tot ieri, conducerea SC Termo a

trimis somaþii asemãnãtoare urmãtorului lot de 15
asociaþii cu debite, dar ºi unei persoane fizice care
locuieºte la casã ºi are o datorie de 27.000 de lei.
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aparate, blocul respectiv nu mai
primeºte, automat, apã caldã. Iar,
la iarnã, nu va primi nici cãldurã,
fiindcã, dupã cum am spus, se ri-
dicã ºi contorul pentru agent ter-
mic”, a explicat Sorin Iordache
modalitatea în care se va face de-
branºarea.

Locatarii trebuie sã plãteascã
mãcar jumãtate din restanþe
Conducerea SC Termo spune

cã este o singurã modalitate ca
aceºti locatari sã fie conectaþi din
nou la sistem, ºi anume dacã îºi
plãtesc jumãtate din debitul cu
care figureazã, în acest moment,
la casieria asociaþiei de proprie-
tari. „Dupã cum am precizat ºi în
textul somaþiilor care le-au fost
expediate, furnizarea de apã cal-
dã nu va fi reluatã decât în mo-
mentul în care aduc banii. Am sta-
bilit ºi un target pe care trebuie sã
îl atingã ca noi sã vedem cã exis-
tã puþinã bunãvoinþã din partea lor.
Le-am cerut sã-ºi plãteascã jumã-
tate din suma cu care figureazã
ca restanþã cãtre noi. Dacã fac
aceste plãþi, vor fi reconectaþi,
dacã nu, cu pãrere de rãu, trebu-
ie sã se gândeascã la alte soluþii
pentru a-ºi asigura acest confort”,
a mai spus Sorin Iordache.

Debit inimaginabil la asociaþia
nr. 14 din 1 Mai

Reamintim cã, pe data de 7 iu-
lie, SC Termo a trimis un numãr
de 15 somaþii de platã cãtre tot
atâtea asociaþii de proprietari din
Craiova, solicitând fiecãreia sã

efectueze, de urgenþã, plata a ju-
mãtate din debit. Printre asocia-
þiile somate vinerea trecutã se aflã
asociaþia bl. 1 Dâmboviþa –
376.000 lei; asociaþia bl 161 A
Craioviþa Nouã – 770.000 de lei,
asociaþia bl. U8 Lãpuº – 51.731
lei, asociaþia bl. 23 Brazdã –
23.000 de lei, asociaþia bl. 9 Con-
stantin Brâncoveanu – 1,9 mili-
oane de lei, asociaþia bl. 9 Geor-
ge Enescu – 890.000 de lei, aso-
ciaþia bl. 1A Craioviþa Nouã –
417.000 de lei, asociaþia bl C10c
Înfrãþirii – 53.000 de lei, asocia-
þia bl. E Sc4 Valea Roºie – 25.000
de lei. Lista este deschisã însã de
asociaþia de proprietari nr. 14 din
cartierul 1 Mai, care are un de-
bit, la aceastã orã, de 5,4 milioa-
ne de lei.

SC Termo a trimis somaþii
altor 15 asociaþii

Tot ieri, conducerea SC Termo
a trimis ºi cel de-al doilea val de
somaþii cãtre urmãtoarele 15 aso-
ciaþii de proprietari aflate pe lista

ruºinii, ºi acestea cu debite uriaºe.
„Mergem doar cu un numãr de 15
asociaþii debranºate, deoarece pro-
cedura în sine dureazã, iar noi nu
avem capacitatea necesarã de a
debranºa un total mai mare. Dar,
cu siguranþã, dupã acest val doi va
urma ºi valul trei, valul patru ºi
urmãtoarele pânã la epuizarea ce-
lor 120 de asociaþii pe care le avem
în vedere pentru recuperarea su-
melor restante”, a menþionat direc-
torul economic al SC Termo. Rea-
mintim cã SC Termo a luat aceas-
tã mãsurã extremã de a declanºa
debranºãrile datornicilor deoarece
nu a reuºit sã îºi acopere propria
facturã pentru luna martie, de 7
milioane de lei, cãtre Complexul
Energetic Oltenia.

Un craiovean refuzã notificarea
Cele 120 de asociaþii de pro-

prietari vizate de debranºãrile din
aceastã varã au o datorie comunã
care se ridicã la uriaºa sumã de
54 milioane de lei. ªi în valul doi
de somaþii se aflã, de asemenea,

asociaþii cu debite inimaginabile pe
care conducerea SC Termo spu-
ne cã nu le mai poate tolera. Câ-
teva exemple sunt edificatoare în
acest sens: asociaþia nr. 4 „Mare-
ºal Antonescu” – 2 milioane de lei,
asociaþia nr. 7 Rovine – 1,9 mili-
oane de lei, asociaþia nr. 21 Go-
runului – 1,3 milioane de lei ºi lis-
ta continuã, cel mai mic debit fi-
ind de 200.000 de lei. Alãturi de
cele 15 asociaþii de proprietari,
dintre care majoritatea se aflã în
cartierul Craioviþa Nouã, a fost
somatã ºi o persoanã fizicã, în
persoana lui Nicolae Dascãlu, un
craiovean care locuieºte la casã
ºi care, singur, are un debit de
27.315,88 de lei cãtre SC Termo.
„Este un abonat al nostru de la un
sector de case pe care noi l-am
somat, dar el refuzã sã primeascã
notificarea. Evident cã va fi de-
branºat”, a menþionat Sorin Ior-
dache, care coordoneazã aceastã
activitate complexã de debranºa-
re a datornicilor iniþiatã de socie-
tatea de termoficare din Craiova.

SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!SC TSC TSC TSC TSC Termo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!ermo ridicã azi contoarele datornicilor!



4 / cuvântul libertãþii vineri, 14 iulie 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au solicitat
instanþei arestarea preventivã pen-
tru opt craioveni de etnie romã
care, în urmã cu o sãptãmânã, mai
exact pe 5 iulie a.c., au provocat
un scandal de amploare în apro-
pierea Curþii de Apel Craiova. Ju-
decãtoria Craiova a admis, mier-
curi, 12 iulie a.c., propunerea pro-

Magistraþii de la Curtea de
Apel Craiova au respins, mier-
curi, 12 iulie a.c., contestaþia

Un arestat ºi ºapte cãutaþi dupã un scandal între romiUn arestat ºi ºapte cãutaþi dupã un scandal între romiUn arestat ºi ºapte cãutaþi dupã un scandal între romiUn arestat ºi ºapte cãutaþi dupã un scandal între romiUn arestat ºi ºapte cãutaþi dupã un scandal între romi
petrecut lângã Curtea de Apel Craiovapetrecut lângã Curtea de Apel Craiovapetrecut lângã Curtea de Apel Craiovapetrecut lângã Curtea de Apel Craiovapetrecut lângã Curtea de Apel Craiova

Un craiovean de etnie romã a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza
mandatului emis pe numele sãu de Jude-
cãtoria Craiova, miercuri, 12 iulie a.c.,
pentru comiterea infracþiunilor de lovire
sau alte violenþe ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice. Pentru alþi ºapte complici ai
sãi, procurorii au cerut arestarea în lipsã

întrucât se sustrag cercetãrilor, dupã ce s-
a stabilit cã au bãtut alþi doi romi, cu care
aveau neînþelegeri mai vechi, în urmã cu
aproximativ o sãptãmânã, în urma unui
scandal petrecut în apropierea Curþii de
Apel Craiova. Propunerea de arestare pre-
ventivã în lipsã a celor ºapte inculpaþi se
judecã pe 19 iulie a.c.
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curorilor ºi a emis mandat de ares-
tare pentru 30 de zile pe numele lui
Sorin Florin Durac, iar cu privire
la ceilalþi ºapte inculpaþi, care sunt
fugiþi, urmeazã sã se pronunþe cu
privire la mandatele de arestare în
lipsã pe 19 iulie a.c.:

„Admite propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova. Dispune arestarea preventi-

vã a inculpatului Durac Sorin pe
o duratã de 30 de zile, începând
cu data de 12.07.2017 pânã la
data de 10.08.2017 inclusiv. Res-
pinge cererea formulatã de incul-
pat, prin apãrãtor ales, de luare a
mãsurii preventive a controlului
judiciar. Disjunge propunerea for-
mulatã de Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova de luare a
mãsurii arestãrii preventive în lip-
sã faþã de inculpaþii Durac Sorin
Florin, Durac Fãnel, Durac Leo-
nard, Adîr Ion, Durac Valter, Du-
rac Ianoºi ºi Durac Miticã ºi fi-
xeazã termen pentru soluþionarea
acesteia la data de 19.07.2017, ora
10:00, completul PEN CDL V,
pentru când vor fi citaþi inculpaþii
ºi se vor emite mandate de aduce-
re. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi 12 iulie 2017”.

Una dintre victime, urmãritã
pe bulevardul „Titulescu”
Procurorii Parchetului de pe lân-

gã Judecãtoria Craiova au reþinut

în cauzã faptul cã, „pe 5 iulie a.c.,
în jurul orei 09.40, pe fondul unei
stãri conflictuale anterioare, incul-
paþii Sorin Florin Durac, Fãnel
Durac, Sorin Durac ºi Leonard
Durac au aºteptat-o pe persoana
vãtãmatã Sorin Neguþ, iar în mo-
mentul când aceasta a coborât din
taxi au lovit-o cu pumnii în zona
capului ºi a corpului, provocân-
du-i leziuni traumatice care nece-
sitã pentru vindecare un numãr de
4-5 zile de îngrijiri medicale. În
aceeaºi împrejurare, dintr-un alt
autoturism taxi a coborât ºi per-
soana vãtãmatã Felix Neguþ, care
a fost lovitã cu pumnul în zona
feþei de de inculpatul Ion Adîr,
apoi a încercat sã fugã, fiind ur-
mãritã de inculpaþii Sorin Florin
Durac, Fãnel Durac, Valter Du-
rac, Miticã Durac ºi Ianoºi Du-

rac”. Odatã prins, pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”, Felix Neguþ a
fost lovit cu pumnii ºi picioarele,
alegându-se cu leziuni care nece-
sitã pentru vindecare 12 – 14 zile
de îngrijiri medicale.

„În zona comiterii faptelor,
respectiv pe strãzile „Constantin
Brâncuºi” ºi „Nicolae Titulescu”,
din cauza actelor de violenþã exer-
citate de inculpaþi, a fost tulbu-
ratã ordinea ºi liniºtea publicã,
cetãþenii aflaþi în tranzit fiind
panicaþi, iar traficul rutier a fost
blocat pe timpul comiterii fapte-
lor”, dupã cum au mai reþinut pro-
curorii în referatul prin care au
cerut arestarea celor implicaþi. Po-
liþiºtii IPJ Dolj desfãºoarã acum
activitãþi specifice, în vederea prin-
derii celor ºapte agresori care se
sustrag cercetãrilor.

Ofiþerul ºpãgar de la PMS Craiova rãmâne în spatele gratiilorOfiþerul ºpãgar de la PMS Craiova rãmâne în spatele gratiilorOfiþerul ºpãgar de la PMS Craiova rãmâne în spatele gratiilorOfiþerul ºpãgar de la PMS Craiova rãmâne în spatele gratiilorOfiþerul ºpãgar de la PMS Craiova rãmâne în spatele gratiilor
Comisarul-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguran-

þã (PMS) Craiova, Marian ªerban, prins în flagrant,
sãptãmâna trecutã, de ofiþerii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, în parcarea centrului
comercial Auchan, în timp ce primea 1.000 de euro
(a patra tranºã) din cei 5.000 de euro pe care îi ceruse
unui bãrbat pentru a-i facilita angajarea pe un post de
conducãtor auto în cadrul unitãþii, rãmâne în spatele
gratiilor. Curtea de Apel Craiova i-a respins, miercuri,
12 iulie a.c., contestaþia formulatã împotriva hotãrârii prin
care Tribunalul Dolj l-a arestat preventiv.

comisarului-ºef Marian ªerban,
de la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova, împotriva

hotãrârii prin care Tribunalul
Dolj a dispus, joia trecutã, ares-
tarea sa pentru 30 de zile sub
acuzaþia de trafic de influenþã:
„Respinge contestaþia formula-
tã de inculpatul contestator ªer-
ban Marian împotriva încheie-
rii nr. 179/2017 pronunþatã de
Tribunalul Dolj în dosarul nr.
7226/63/2014/a3. În baza art.
275 alin. 2 C.p.p. Obligã in-
culpatul contestator ªerban
Marian la plata sumei de 50 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.
Definitivã. Pronunþatã în Ca-
mera de Consiliu, 12.07.2017”,
se aratã în încheierea de ºedin-
þã a instanþei. În acest condiþii
ofiþerul PMS Craiova rãmâne în
spatele gratiilor. 

Reamintim cã ofiþerii de po-
liþie judiciarã ai Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj, sub
coordonarea procurorului de-
semnat din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, au
organizat, miercuri, 5 iulie a.c.,
prinderea în flagrant a lui Mari-
an ªerban, în vârstã de 46 de
ani, comisar-ºef de penitencia-
re în cadrul Penitenciarului de
Maximã Siguranþã (PMS) Cra-
iova, în timp ce primea suma de
1.000 euro de la un denunþãtor,
cu scopul de a-i facilita obþine-
rea unui post de conducãtor

auto în cadrul penitenciarului.
Potrivit comunicatului DGA,
denunþãtorul a povestit cã, în
perioada august 2016 – mai
2017, ofiþerul PMS Craiova i-a
pretins suma de 5.000 euro, din
care i-a ºi dat 4.000 euro în trei
tranºe (3.000 euro ºi în douã
rânduri câte 500 euro), cu pro-
misiunea cã-i va facilita înca-
drarea din sursã externã pe un-
 post de agent de penitenciare
(conducãtor auto). Dacã a vã-
zut cã nu s-a rezolvat nimic,
doljeanul a decis sã-l denunþe pe
ofiþer ºi le-a explicat ofiþerilor
anticorupþie cã urmeazã ca în

perioada urmãtoare sã remitã
fãptuitorului ºi diferenþa de
1.000 euro, pânã la concurenþa
sumei de 5.000 euro pretinsã,
aºa cum îi ceruse.

Dupã flagrant, ofiþerul PMS
Craiova a fost dus la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, au-
diat, ºi apoi reþinut de procuro-
rul de caz pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de influenþã,
iar o zi mai târziu, joi, 6 iulie
a.c., a fost prezentat Tribuna-
lului Dolj, care a admis propu-
nerea procurorilor ºi a luat mã-
sura arestãrii preventive pentru
30 de zile faþã de inculpat.
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MIRCEA CANÞÃR

BAC-ul reprezintã, an de an, un mo-
ment de referinþã pentru învãþãmân-
tul preuniversitar de stat, un moment
unic, în viaþã, pentru cei care îl tra-
verseazã, apãsaþi de inerentele emoþii
copleºitoare, un „indicator” al stãrii de
responsabilitate civicã al întregii comu-
nitãþi, aceasta, la rândul ei, putând re-
flecta la cât de teafãrã este, momen-
tan, în perspectiva zilei de mâine. Cã
la noi, în Dolj, emoþia de circumstanþã
rãmâne prizatã doar la cei direct im-
plicaþi – candidaþi, pãrinþi, rude, das-
cãli – este o altã discuþie. Ce ar presu-
pune un comentariu separat. Fiindcã,
oricum, ziua de mâine începe... cu ac-
tuala promoþie de absolvenþi ai BAC-
ului. 68,95% este procentul de absol-
vire a BAC 2017, sesiunea iunie-iulie,
la nivelul Doljului. Anul trecut promo-
vabilitatea, în aceeaºi sesiune, a fost
de 66,7%, iar în 2015, de 60,5%. În
2014, rata de promovabilitate a fost de

47,1%. Cu alte cuvinte, s-ar putea
acredita, în temeiul cifrelor, cã se stã
ceva mai bine. Din punct de vedere
cantitativ. Sigur, în orice discuþie, in-
tervine eterna judecatã: a vedea par-
tea plinã a unei sticle – pe jumãtate
goalã – înseamnã a gândi pozitiv, dupã
cum a contempla partea goalã a unei
sticle, peste jumãtate cu apã, înseam-
nã a gândi negativ. Numai cã, an de
an, analizând situaþiile statistice, post
BAC, nu poþi sã ocultezi o realitate de
netãgãduit: „podiumul” rãmâne ocu-
pat de aceleaºi trei colegii naþionale
emblematice ale Craiovei: „Fraþii Bu-
zeºti” (100%), „Carol I” (99,66%),
„Elena Cuza” (98,88%). Lângã aces-
tea se aºeazã Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan” (96,03%), Co-
legiul Naþional „Nicolae Titulescu”
(92,34%), Colegiul Naþional Teoretic
„Henri Coandã” (89,20%), Liceul Te-
ologic Adventist (87,50%), Liceul Teo-

retic „Tudor Arghezi” (85,7%) º.a.m.d.
Neîndoielnic, orice clasament are gra-
dul sãu de relativism ºi performanþa
didacticã a liceelor noastre nu stã, ex-
clusiv, în procentul mai mare sau mai
scãzut de absolvire a BAC-ului. Tot mai
riguros de la un an la altul. Fiindcã,
pânã la urmã, lucru ºtiut, cine înva-
þã... trece. Dar BAC-ul rãmâne totuºi
un criteriu sugestiv de evaluare, între
altele, care dã seama de media umanã
instruitã, decentã, aptã sã ia cu asalt
învãþãmântul superior de la noi ºi din
alte pãrþi ale lumii. Cum de fapt se ºi
întâmplã. Destule observaþii pertinen-
te ºi-ar avea rostul lor: de pildã, Liceul
Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
Dãbuleni (62,94%) se plaseazã înain-
tea Colegiului Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” din Craiova
(59,57%). Bine se plaseazã Liceul Teo-
retic „Mihai Viteazul” din Bãileºti
(74,19%), care devanseazã Liceul Teo-

retic „Independenþa” din Calafat
(72,22%). „Oile negre” ale învãþãmân-
tului preuniversitar de stat doljean, ju-
decat din perspectiva BAC-ului, rãmân
Liceul Tehnologic „Constantin Iancu-
lescu” din Cârcea, Liceul Tehnologic
„Ionete Aurelian” din Malu Mare ºi
Liceul Tehnologic Special „Beethoven”
din Craiova cu zero procente de absol-
vire, dupã contestaþii. Locul 27 pe þarã,
din 41 de judeþe, într-un clasament în-
tocmit pe baza procentului de absolvire
a BAC-ului, rãmâne totuºi unul modest.
Având în vedere cã sesiunea de varã a
BAC-ului 2017 ar putea reflecta, într-
un fel sau altul, ºi „miºcãrile de perso-
nal” efectuate, la nivelul conducerilor
tuturor liceelor din Dolj, prin de acum
cunoscutul examen al managerilor, se
poate spune doar atât: a trecut ºi sesi-
unea asta. Inclusiv pentru actuala echi-
pã de conducere a ISJ Dolj, cu inspec-
torul sãu general prof. Monica Sunã.

Începând cu ora 10.00, cara-
vana „Monster Rabla – pentru pe-
riuþa de dinþi” îi aºteaptã pe cra-
ioveni, în Piaþa „Mihai Viteazul”,
pentru schimbarea periuþelor de
dinþi ºi multe alte surprize. Sub
umbrela celei de-a VI-a ediþii a
campaniei „Zâmbeºte România”,
GSK Consumer Healthcare orga-
nizeazã, pentru al cincilea an con-
secutiv, programul „Rabla pen-
tru periuþa ta”, sub denumirea
„Monster Rabla”, îndemnând pã-
rinþii ºi copiii sã aibã grijã de igie-
na oralã ºi sã lupte împotriva pro-
blemelor dentare – personificate,
spre atracþia copiilor, sub formã
de monºtri.

«O bunã igienã oralã presupu-
ne schimbarea periuþei de dinþi la
trei luni, aºa cum recomandã me-
dicii dentiºti, însã în România
media schimbãrii periuþei de dinþi
este îngrijorãtoare, respectiv o
datã la 1,3 ani. Prin derularea
acestui program ne dorim sã
transformãm, prin joacã, obiceiu-
rile greºite în comportamente sã-
nãtoase. Astfel, am decis ca anul
acesta sã dãm programului „Ra-
bla pentru periuþa de dinþi” un suflu
nou, mai „cool”, împrumutat din
universul vizual ºi imaginar în care
copiii se regãsesc, adãugând pa-
tru personaje noi în povestea

Programul „Rabla pentru periuþa
ta” continuã pentru al cincilea an la
rând, printr-o experienþã interactivã,
îndemnând pãrinþii ºi copiii sã scape
de periuþele de dinþi uzate. Caravana

va ajunge mâine la Craiova ºi îºi pro-
pune sã înlocuiascã periuþe de dinþi
vechi în schimbul altora noi, sã ofere
informaþii ºi materiale educaþionale
cu privire la igiena oralã.

„Zâmbeºte România” ºi punând la
dispoziþia copiilor un spaþiu inter-
activ în care sã înveþe despre sã-
nãtatea oralã», menþioneazã Syl-
wia Piankowska, general mana-
ger, GSK Consumer Healthcare
România ºi Balcani.

Periuþe de dinþi
noi în schimbul

celor vechi
Pe lângã periuþe de dinþi noi în

schimbul celor vechi, participanþii
la caravanã vor primi cupoane de
reducere pentru pastã de dinþi, dar
ºi informaþii utile ºi materiale edu-
caþionale privind sãnãtatea oralã ºi
îngrijirea corectã a dinþilor.

Caravana vine în întâmpinarea
consumatorilor cu activitãþi inter-
active, materiale educaþionale, dar
ºi multe surprize. Mai mult, cei
mici se vor putea antrena în lupta
împotriva „monstruleþilor” parti-
cipând la jocurile pregãtite special
pentru ei la faþa locului. Aceºtia
vor putea sã „dãrâme” monstru-
leþii într-un joc personalizat de
popice, sã se joace cu monstrule-
þii supradimensionaþi ºi sã se fo-
tografieze punând cele patru per-
sonaje pe fugã.

Caravana „Monster Rabla” face
parte din campania „Zâmbeºte

România”, ajunsã la a VI-a ediþie.
Pe parcursul anilor anteriori, cam-
pania a avut aproximativ 140.000
de beneficiari direcþi, 70.000 de
copii au participat la ore de igienã
oralã, prin campania educaþionalã
desfãºuratã în ºcoli ºi grãdiniþe,
40.000 de periuþe de dinþi uzate
au fost schimbate cu altele noi
prin programul „Rabla pentru pe-
riuþa de dinþi”, peste 40.000 de
euro direcþionaþi cãtre tratamente
stomatologice pentru copii din co-
munitãþile defavorizate Salvaþi
Copiii. În plus, sute de români au
mers la consultaþii gratuite în ca-
binetele stomatologice înscrise în
campanie.

80 la sutã
din români

se confruntã
cu probleme

dentare
Cele mai recente studii

aratã cã, în prezent, peste
80 la sutã din români se
confruntã cu probleme
dentare, cele mai frecven-
te dintre acestea fiind ca-
riile. Majoritatea românilor
nu se spalã pe dinþi seara,
aºa cum recomandã medi-
cii dentiºti, ci doar diminea-
þa, pentru cã identificã pe-
riajul dentar cu momentul
de pregãtire pentru inter-
acþiune socialã, vãzându-l
mai mult ca un act estetic.
Astfel,  peste 45% din
respondenþi au declarat cã
îºi periazã dinþii mai puþin

de douã ori pe zi, deºi un pro-
cent de 90% din eºantion este de
acord cu importanþa rutinei mi-
nime de dimineaþã ºi searã.

În acest context, medicii atrag
atenþia asupra riscurilor pe care
le are neglijarea igienei orale asu-
pra stãrii de sãnãtate. Cariile ne-
tratate pot duce la afecþiuni den-
tare serioase, dureroase sau la
pierderea dinþilor ºi pot afecta
buna funcþionare a întregului or-
ganism. Depunerile de tartru pot
duce la sângerãri gingivale ºi gin-
givitã, care, netratate, pot cauza
parodontozã.

Periajul dentar este prima armã
în lupta cu placa microbianã, însã

pe termen lung este necesarã in-
tervenþia profesionistã. Medicul
dentist o poate elimina prin detar-
traj, o operaþiune de curãþare a
dintelui la bazã, ºi de aceea acest
serviciu a fost inclus de unii me-
dici dentiºti în oferta lor gratuitã.

Cea mai bunã reþetã pentru
dinþi sãnãtoºi este o dietã echili-
bratã ºi sãnãtoasã. Este importantã
o alimentaþie bogatã în fructe ºi
legume, dar este de evitat expu-
nerea îndelungatã a dinþilor la sub-
stanþele acide pentru a preveni ero-
ziunea acidã. Consumul de alcool
ºi fumatul pot cauza probleme
grave de sãnãtate oralã.

RADU ILICEANU

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

„Rabla” la periuþe de dinþi, mâine,
în Piaþa „Mihai Viteazul”



Transparency International România pregãteºte

6 / cuvântul libertãþii vineri, 14 iulie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Facultatea de Drept „Nicolae
Titulescu” din cadrul Universitã-
þii din Craiova a gãzduit, ieri, o
conferinþã de presã la care au par-
ticipat Victor Alistar, din partea
Transparency International Ro-
mânia, Bogdan Þene – avocat în
cadrul Societãþii de avocaturã Sã-
uleanu ºi asociaþii, ºi Gabriel Vlã-

Programul pilot, în Dolj, pentru antreprenorii localiProgramul pilot, în Dolj, pentru antreprenorii localiProgramul pilot, în Dolj, pentru antreprenorii localiProgramul pilot, în Dolj, pentru antreprenorii localiProgramul pilot, în Dolj, pentru antreprenorii locali
Victor Alistar, director executiv al Transparen-

cy International România, a anunþat, ieri, într-o
conferinþã de presã, cã Doljul va fi primul judeþ
din þarã în care ONG-ul pe care îl conduce va
începe implementarea, cu ajutorul mediului de
afaceri, a douã programe concrete. Este vorba
despre un sistem de asigurare a standardelor în
afaceri ºi crearea unui mecanism-pilot care sã
creascã investiþiile prin implicarea comunitãþii în

soluþionarea nevoilor ºi monitorizarea implemen-
tãrii lor. Alistar a mai precizat cã România, deºi
face progrese evidente în lupta anticorupþie, este
totuºi la coada clasamentului european în privin-
þa Indicelui de Percepþie a Corupþiei. Iar o res-
ponsabilizare a celor din lumea afacerilor este un
deziderat tot mai actual, pe fondul unor scanda-
luri de corupþie ce încã þin România într-o zonã
gri a investiþiilor de anvergurã.

duþ, din partea mediului de afa-
ceri doljean.

Firmele autohtone trebuie sã
creascã având o bunã reputaþie

Victor Alistar a precizat cã Dol-
jul va cunoaºte în urmãtoarea pe-
rioadã beneficiile implementãrii
declaraþiilor de principii în afaceri

ºi a unui cod de eticã prin care sã
se încurajeze libertatea de expri-
mare în companiile cu capital pri-
vat românesc. „Se pot face afa-
ceri curate în România? Sigur cã
se pot face. Statul este unul dintre
cei mai mari clienþi, oriunde în
lume. Or, ideea nu este sã-þi
restrângi activitatea, ci sã faci ceva
sigur, predictibil, transparent, care
sã-i consolideze reputaþia. Au fost
cazuri când douã firme nu au fost
de acord sã cuprindã comisioane-
le în raporturile lor comerciale. ªi
au renunþat la a mai semna con-
tractul. Cine a pierdut? Nimeni. Au
câºtigat mult mai mult, prin faptul
cã au ºtiut sã-ºi apere ºi dezvolte
reputaþia”, a precizat Victor Alis-
tar,  director executiv al Transpa-
rency International România.

Atuurile Doljului
Craiova are un potenþial foarte

mare de dezvoltare, a mai opinat
Alistar. ªi a adus ca argumente
existenþa unui aeroport foarte bine
dotat, a unui centru universitar

mare. În demersul sãu, desigur cu
sprijinul oamenilor de afaceri din
Dolj, Transparency International
România vrea sã ajungã la o stan-
dardizare a activitãþii în sectorul
afaceri, cu o analizã coerentã a la-
turii nonfinanciare. IT-iºtii din Dolj
au fost menþionaþi drept o sursã
foarte valoroasã de a crea ºi dez-
volta o imagine beneficã mediului
de afaceri local.

La rândul sãu, Gabriel Vlãduþ a
afirmat cã este o necesitate atra-
gerea de investiþii în zonã. „Cei care
se uitã la noi vor sã vadã parteneri
de încredere. Suntem oare noi acei
parteneri pe care îi cautã? De ace-
ea avem nevoie sã implementãm
standarde de integritate. Mai sim-
plu spus: sã facem ceea ce spu-

nem ºi sã spunem ceea ce facem”,
a concluzionat Gabriel Vlãduþ.

Proiectul-pilot care va fi lan-
sat pentru antreprenorii locali din
Dolj este mai mult decât nece-
sar, afirma ºi avocatul Bogdan
Þene, prin faptul cã hãþiºul legis-
lativ, de multe ori, frâneazã dez-
voltarea unei companii.

Sã amintim cã Transparency
International Romania a derulat în
ultimii 15 ani cele mai mari cam-
panii naþionale de conºtientizare pe
tema corupþiei, parte a reuºitei
acestor campanii fiind ºi introdu-
cerea în limbajul comun a con-
ceptului de integritate. Astfel de
iniþiative trebuie continuate ºi ex-
tinse, fiind parte a dezvoltãrii unei
culturi sociale a integritãþii.

Cercul Militar din Craiova a gãz-
duit, ieri, deschiderea Centrului
Regional de Comunicare ºi Cerce-
tare Craiova ’89. Au participat re-

Institutul Revoluþiei Române din Decem-
brie ºi Asociaþia Umanitarã pentru Proteja-
rea ºi Sprijinirea Invalizilor, Rãniþilor ºi Ur-
maºilor celor cãzuþi în timpul Revoluþiei din
Decembrie 1989 – Dolj au inaugurat, ieri,
Centrul Regional de Comunicare ºi Cerce-
tare Craiova ’89. Lucrãrile s-au desfãºurat

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

la Cercul Militar Craiova, în prezenþa mai
multor istorici, revoluþionari ºi tineri cerce-
tãtori ai Revoluþie din 1989. Raþiunea în-
fiinþãrii la Craiova a acestui centru este ºi
aceea de a pune la dispoziþia bibliotecilor
fondul de carte ºi publicaþiile ce analizeazã
Revoluþia din 1989.

prezentanþi ai revoluþionarilor, ai
mediului universitar ºi ai adminis-
traþiei publice.

Creat ºi la Craiova, acest cen-

tru va avea menirea de a pune la
dispoziþia bibliotecilor publicaþiile ºi
fondul de carte ce trateazã feno-
menul revoluþionar din 1989. Mai
mult, se doreºte formarea unei re-
þele online de comunicare cu Insti-
tutul Revoluþiei Române din Decem-
brie 1989 (IRRD), precum ºi între
asociaþii, reþea care sã preia eveni-
mentele importante din activitate
acestora din urmã. S-a mai stabilit
ca, anual, coordonatorii Centrelor
Regionale de Comunicare ºi Cer-
cetare Decembrie ’89 sã se întâl-
neascã la Bucureºti, la sediul IRRD,
într-o sesiune ce va analiza activi-
tãþile Centrelor ºi va decide asupra
optimizãrii activitãþilor.

Scurt istoric
al centrelor

Anul 2015 a însemnat ºi anul
în care IRRD a lansat un proiect
de înfiinþare, în oraºele martir ale
României, centre menite sã apro-
fundeze cercetãrile cu privire la
cauzele, desfãºurarea ºi efectele
Revoluþiei din 1989. Un demers,
spuneau ieri organizatorii, care

vine sã pãstreze cât mai neºterse
memoria ºi dezideratele Revolu-
þiei de la 1989. De altfel, la Timi-
ºoara, „primul oraº liber de co-
munism”, a fost inaugurat în 25
noiembrie 2015 primul Centrul
regional de comunicare ºi cerce-
tare. A urmat Braºovul, în 21 de-
cembrie 2015. Anul urmãtor, la 5
aprilie, la Alba-Iulia s-a deschis cel
de-al treilea centru, iar a doua zi a
fost rândul Aradului. La 16 iunie
2016, la Sibiu s-a instituit al cin-
cilea centru. Au urmat, la 6 oc-
tombrie 2016, centrul de la Târ-
goviºte ºi cel din Târgu Mureº.
Anul acesta, Brãila a fost vizatã
de IRRD, care a ºi deschis aici
un Centru Regional de Comuni-

care ºi Cercetare Brãila ’89.
Ieri, iatã, a venit ºi rândul Cra-

iovei. Evenimentul a constat ºi în
prezentarea a douã cãrþi: „Revo-
luþia din Decembrie 1989 de la
Craiova”, autori Ionel Turcin,
Marin Ilie, Ion Pâlºoiu ºi Axente
Corneanu, ºi „România ºi ºocuri-
le geopolitice ale Rãzboiului Rece
(1980-1991)”, autor Constantin
Hlihor. Acesta din urmã semneazã
ºi un articol intitulat sugestiv „Re-
voluþia din 1989 între uriaºul val
de speranþe, aºteptãri ºi deziluzii-
le tranziþiei post-comuniste”, în
Caietele Revoluþiei, nr. 3 (68),
2017, p. 17, revistã editatã de In-
stitutul Revoluþiei Române din De-
cembrie 1989.
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 Dupã prima etapã de repartiza-
re în învãþãmântul liceal, a fost
prezentat întregul tabel al celor care
au prins un loc la unitãþile de învã-
þãmânt liceal. Ne putem mândri cu
douã unitãþi ºcolare care sunt în
„Top 50”, dar avem ºi o notã, (1,91,
la Liceul Tehnologic „Petre Bani-
þã” din Cãlãraºi), nu ºtim dacã este
minima pe þarã, care nu poate duce
decât la discuþii referitoare la pro-
cesul de învãþãmânt.

«Am avut 3.836 locuri pentru
repartizare, fiind completate 3.448.
La învãþãmântul profesional au
fost completate 553, din totalul de
1.186, iar la „Dual” – 110 din 154,
dar aici, dupã a doua etapã, cre-
dem cã va fi sutã la sutã. Pe „vo-
caþional”, avem 324 de locuri ocu-
pate, din 364, iar la învãþãmântul
special pentru romi avem 30 de
poziþii ocupate. Avem douã insti-

 Dupã primele rezultate al Ba-
calaureatului, în Dolj erau doar
douã note de 10,00. În urma con-
testaþiilor, au mai apãrut douã
„maxime”. Una dintre ele a fost
obþinutã de  Adina Buzera, de la
Colegiul Naþional „Carol I”. Ime-
diat dupã afiºarea rezultatelor,
contactatã telefonic, Adina ne-a
oferit primele impresii. Acum,
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în primele 50 din þarã, la admitereîn primele 50 din þarã, la admitereîn primele 50 din þarã, la admitereîn primele 50 din þarã, la admitereîn primele 50 din þarã, la admitere

S-a încheiat repartizarea computeri-
zatã în licee, dupã susþinerea exame-
nului de Evaluare naþionalã de absol-
venþii clasei a VIII-a. În acest moment,
avem douã instituþii de învãþãmânt care
se aflã în primele 50 de unitãþi de în-

vãþãmânt liceal din þarã, pe specialitãþi,
conform mediei de admitere. De ase-
menea, putem vorbi de ºape note ma-
xime, obþinute prin coroborarea note-
lor obþinute la Capacitate (80%) ºi a
mediei finale de gimnaziu (20%).

tuþii mari, la nivelul învãþãmântului
liceal, care se aflã în primele 50
din þarã, pe diferite discipline. De
asemenea, putem vorbi ºi de lo-
curi rãmase neocupate, cele mai
multe fiind din domeniul tehnolo-
gic, la liceele din Melineºti, Filiaºi,
Segarcea ºi Cãlãraºi», a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Note mari...
Aºa cum aminteam, avem ºi

douã instituþii de învãþãmânt liceal
care au pãtruns în „Top 50”: Cole-
giul Naþional „Fraþi Buzeºti” ºi Co-
legiul Naþional „Carol I”. Prima din-
tre ele ocupã locul al VI-lea la Ma-
tematicã-Informaticã, bilingv în
englezã – nota minimã fiind 9,85.O
poziþie mai jos,ªtiinþele Naturii –
9,84.Ceva mai departe – locul 21

– la „mate-info” – 9,71; puþin mai
depãrtat –32 – „mate-info”  în ger-
manã – 9,68; locul 40 „mate-info”
în francezã – 9,64.

„Este un succes important pen-
tru noi, astfel cã am arãtat, încã o
datã, cã suntem în frunte ºi efor-
tul copiilor ºi cadrelor didactice
nu este în zadar” – prof. Carmen
Lucia ªtefãnescu, director al
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova. În acelaºi „Top 50”,
se regãseºte, pe locul 45, Cole-
giul Naþional „Carol I” din Craio-
va, la Matematicã-Informaticã,
bilingv românã-englezã, cu nota
minimã 9,63. „Este un succes
foarte important pentru noi. În-
seamnã cã ne plasãm în continua-
re în prim-planul învãþãmântului
naþional” – prof. Cristian Ange-
lo Stãiculescu – director al Co-
legiului Naþional „Carol I”.

ªapte „maximi”
ºi patru foarte aproape

Dupã calcularea mediilor – cu
pondere 80 – 20% – avem ºapte
„maxime”:  Andreea Arpezeanu
(ªcoala Gimnazialã din Filiaºi),
Maria Cumpãnaºu, Ana Maria
Camelia Popescu, Luiza Gabrie-
la Preda, Andreea Purcãrelu
(toate de la ªcoala Gimnazialã
„Traian” din Craiova), Rareº
Eugen Rãdoi (ªcoala Gimnazia-
lã „Mircea Eliade” din Craiova),
Laura Maria Vochiþa (Colegiul

Naþional „Carol I” din Craiova).
Meritã reþinute ºi numele celor

care au avut foarte puþin pânã la
10,00, având 9,99: Cristina Ana
MariaAranghel (ªcoala Gimna-
zialã „Nicolae Romanescu” din
Craiova), Antonia Crivineanu
(ªcoala Gimnazialã „Traian” din
Craiova), Cãtãlina Mihaela Tita
(ªcoala Gimnazialã din Celaru)
ºi Denisa Maria Cãplescu (ªcoa-
la Gimnazialã din Filiaºi). „Me-
ritã cu toþii felicitãri ºi fiecare a
obþinut repartizarea acolo unde ºi-
a dorit”, a completat Monica Sunã.

O fatã din Craiova, o speranþã
 Este o fatã frumoasã, foarte deºteaptã, care ºtie ce

vrea de la viaþã. A finalizat, de curând, Bacalaureatul, a
luat o notã „micã” (9,60) – vorba vine! – la ultima probã,
cea la alegere, în cazul ei este vorba de „Logicã ºi argu-
mentaþie”, dar s-a decis sã depunã contestaþie. Nu i-a fost
fricã ºi s-a dovedit cã a avut dreptate, astfel cã a obþinut
nota maximã. Are un apetit pentru citit, pentru tot ceea ce
înseamnã noutatea, este deschisã dialogului, n-are trac
când vorbeºte cu cineva, dar, în sine, pãstreazã o dozã de
emoþie. Se numeºte Adina Buzera ºi a absolvit, de curând,
cursurile Colegiului Naþional „Carol I”.

dupã o discuþie amplã cu ea, faþã,
în faþã, prezentãm o fatã care ºtie
ce vrea de la viaþã ºi care vor-
beºte liber, aºa cum simte.

Prima întrebare a fost, nor-
mal, cum s-a hotãrât sã depunã
contestaþie. Ne-a rãspuns într-
un mod cât se poate de natural:
„ªtiam cã nu puteam lua decât
nota maximã. La celelalte pro-

be, poate aveam unele îndoieli,
dar aici eram sigurã. Sigur, ini-
þial am avut ceva emoþii, fiindcã
erau unele definiþii pe care eu nu
le scrisesem, dar, consultându-
mã cu profesoara mea, mi-am
dat seama cã nu erau obligato-
rii. Chiar îmi doream sã iau nota
zece, fiindcã ãsta a fost target-
ul meu. ªtiam de ce sunt capa-
bilã”.

A avut mai multe planuri
Discuþia cu ea a decurs în

mod cât se poate de liber. Este o
fatã care nu se sfieºte sã vor-
beascã ºi, mai mult decât atât,
ºtie ce spune. Este o tânãrã cã-
reia îi place tot ceea ce este
omenesc, care ºtie sã-ºi împar-
tã timpul judicios ºi care este
îndrãgostitã de frumos. «Primii
trei ani i-am fãcut la „ªtiinþele
naturii”, deoarece eram îndrãgos-
titã de tot ceea ce înseamnã ºtiin-
þele exacte, mai ales de biologie.
Dacã mã întrebaþi, mã visam,
când eram micã, de toate, de la
medic veterinar pânã la muncã
în cercetare. Am renunþat la pro-
filul respectiv deoarece aveam o
problemã cu chimia. Nu cã nu
îmi plãcea, dar nu puteam trece
de o anumitã barierã. Atunci m-
am hotãrât sã trec la „Filologie”.
Sunt în continuare îndrãgostitã
de cercetare, de citit, mai ales la
istorie – vreau sã aflu multe de-
spre istoria Rusiei ºi a Turciei –
ºi îmi plac pictura ºi designul
vestimentar. Nu ºtiu ce îmi oferã
viaþa. Orice am fãcut, am fãcut
de drag. Este adevãrat cã, în ul-

tima perioadã, pânã la Bac, învã-
þam mai mult, de la ºase la opt
ore zilnic, dar nu depãºeam ora
20:00, fiindcã simþeam cã obo-
sesc. Ieºeam, dar nu foarte mult,
cu prietenii la un suc. Oricum,
acum sunt axatã pe Facultatea de
Drept a Universitãþii din Craiova,
unde voi da examen peste câteva
zile», a continuat Adina.

Se gândeºte ºi la colegi
La câte ºtie, ne-am întrebat de

ce a ales Facultatea de Drept.
Rãspunsul din partea ei a venit
foarte repede: „A fost aºa, cum
sã spun, ceva care a venit din
sufletul meu. I-am vãzut pe ju-
decãtori cum apar în faþa oame-
nilor ºi am rãmas înmãrmuritã
de prestanþa pe care o degajã.
Nu am fost în vreo salã de jude-
catã, dar tatãl meu mi-a promis
cã va merge cu mine la un pro-
ces, sã vãd cum decurg lucruri-
le”. Cu ea, dialogul curge de la
sine. Am întrebat-o ce ar schim-

ba, la corectarea examenelor. Nu
i-a luat foarte mult timp sã rãs-
pundã: „Cred cã ar trebui mai
mulþi profesori la corectare, fi-
indcã de multe ori intervine obo-
seala. Iar la Limba românã, chiar
nu ºtiu ce s-ar putea modifica.
Bãnuiesc cã este nevoie de un
barem accesibil fiecãruia, deoa-
rece aici sunt lucruri interpreta-
bile. Haideþi sã vã spun ceva. O
colegã a dat, acum, cu mine, Ba-
calaureatul. Eram convinsã cã
va lua nota maximã la aceastã
disciplinã, dar a obþinut undeva
la 8,70. A depus contestaþie ºi a
luat mai puþin. Ori, ceva nu este
în regulã. Mã gândesc cã este
necesarã o schimbare”.

Despre planurile de viitor ...
„Sã termin admiterea (unde, sun-
tem convinºi, nu va avea pro-
bleme – n.r.), sã ajung judecã-
tor ºi sã rãmân în þarã. Vã spu-
neam, îmi doream o carierã de
cercetare în strãinãtate, dar tot
mai bine este acasã”.
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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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Comisia Europeanã (CE) a lansat, ieri, o ofensivã
împotriva traficului cu obiecte de artã, demers care
vizeazã tãierea uneia dintre sursele de finanþare ale
grupurilor teroriste cum este Statul Islamic, infor-
meazã AFP, citatã de Agerpres. Scopul campaniei
este de a împiedica importul ºi depozitarea în Uniu-
nea Europeanã a obiectelor de artã mai vechi de 250
de ani, exportate ilegal.

Executivul european intenþioneazã în primul rând
sã înãspreascã regulile privind declaraþiile vamale
cerute importatorilor – muzee, galerii de artã, case
de licitaþii, colecþionari privaþi. Cele 28 de state mem-
bre urmeazã sã stabileascã, fiecare pentru propriul
teritoriu, sancþiuni adecvate în cazul importatorilor
care nu se conformeazã acestor reguli. De aseme-
nea, Comisia Europeanã vrea sã sporeascã trasabili-
tatea obiectelor de artã, dotându-le cu o “carte de
identitate”.

În cazul bunurilor culturale cu risc crescut, cum
sunt obiectele arheologice, cãrþile ºi manuscrisele
vechi, executivul european propune crearea unui sis-

Comisia Europeanã lanseazã o ofensivã împotriva traficului cu obiecte de artã
tem de licenþe de import, obþinerea unei astfel de li-
cenþe de pe lângã autoritãþile europene competente
urmând sã fie necesarã în vederea oricãrui transfer
în Uniunea Europeanã.

Aceste propuneri ale CE, care trebuie aprobate de
cele 28 de state membre ºi de Parlamentul European,
vin dupã mai multe apeluri privind combaterea trafi-
cului cu obiecte de artã, cel mai recent fiind lansat cu
prilejul summit-ului G20 de la Hamburg de la finele
sãptãmânii trecute.

ONU a avertizat cã în ultimii ani Statul Islamic a
pus în practicã o “epurare culturalã” cãreia i-au cã-
zut victimã o parte din vestigiile Mesopotamiei anti-
ce, care au fost revândute apoi pe piaþa neagrã, aceasta
fiind una din sursele de finanþare ale grupãrii radica-
le, alãturi de traficul de petrol ºi luãrile de ostatici.

Un studiu citat de Comisia Europeanã estimeazã
cã suma totalã anualã provenitã din acest trafic este
între 3 ºi 6 miliarde de dolari anual, încasãri ce se
apropie de cele obþinute din traficul de arme sau cel
de narcotice.
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Douã lucrãri de Ion Grigorescu din colecþia Muzeului de Artã
Craiova, expuse la MNAR Douã picturi de Ion Grigorescu, din

cele trei aflate în colecþiile Muzeului de
Artã din Craiova, sunt prezentate, în
aceastã perioadã, în cadrul unei expoziþii
dedicate artistului, deschisã la Muzeul
Naþional de Artã al României (MNAR),
din capitalã. Dupã cum a precizat Miha-
ela Velea, ºef Serviciu la muzeul craio-
vean, este vorba despre lucrãrile în ulei
pe pânzã „Copilul” (61,5 x 50 cm) ºi
„Grevã la Griviþa” (81,5 x 100 cm).

Organizatã de MNAR ºi Fundaþia
Muzeul de Artã Recentã (MARe), expo-
ziþie „Ion Grigorescu: Opera pictatã
1963 – 2017” (curator: Erwin Kessler,
istoric ºi critic de artã, director al MARe)
reuneºte 80, grupate în ºase secþiuni ce
surprind momentele-cheie: Paleta (1963-
1965), Rãspântia (1965-1968), Revizo-
rul (1968-1971), Exodul (1972-1978),
Sãritura cu pictura (1979-1993) ºi Mar-

ginea era centru (1993-2017). Lucrãrile
provin din 10 muzee ºi galerii de artã ºi
20 de colecþii private din þarã ºi din strãi-
nãtate. Expoziþia este deschisã în perioa-
da 9 iulie – 22 octombrie 2017.

Ion Grigorescu (n. 1945) a absolvit
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Gri-
gorescu” din Bucureºti (promoþia 1969,
clasa prof. Aurel Vlad) ºi este membru
încã din 1971al Uniunii Artiºtilor Plastici
din România. Din 1989 este membru în
GRUPUL PROLOG (alãturi de Paul Ghe-
rasim, Constantin Flondor, Horea Paºti-
na, Christian Paraschiv, Mihai Sârbules-
cu, Matei Lãzãrescu). Este cunoscut ca
fotograf, artist de performance, autor de
film ºi artã video, dar mai puþin ca pictor,
deºi „este artistul român care a contribuit
cel mai mult la transformarea picturii dintr-
o practicã tradiþionalã într-un mijloc ar-
tistic conceptual” (Erwin Kessler).

Urmeazã concerte
folk ºi de muzicã

clasicã
Weekendul urmãtor – sâmbã-

tã, 22 iulie, ºi duminicã, 23 iulie –
, tot de la ora 20.00, la  Teatrul de
Varã din Parcul „Nicolae Roma-
nescu” vine GENERAÞIA FOLK.
Concertul folk – dedicat poetului
Adrian Pãunescu, de la a cãrui
naºtere se vor împlini, pe 20 iulie
a.c., 74 de ani –  este organizat
de artista Mãdãlina Amon, în par-
teneriat cu Casa de Culturã a Stu-
denþilor. Alãturi de Mãdãlina
Amon, vor concerta Georgiana
Manea, Evelin Curelea, Andrei
Fabian ºi alþi 25 de soliºti folk.

Orchestra Simfonicã ºi Corala
Academicã ale Filarmonicii „Olte-
nia” sunt invitate apoi – sâmbãtã,
29 iulie, ºi duminicã, 30 iulie, ora
20.00 – sã susþinã aici un concert
simfonic. Vor fi interpretate, sub
bagheta dirijorului Ivan Iliev, lu-

Seria evenimentelor estivale, reunite
sub genericul „ART in the PARK” – spec-
tacole de dans, concerte, seri de film, tea-
tru pentru copii º.a. –, cu intrare liberã,
în limita locurilor disponibile, continuã
la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”, în organizarea Primãriei
Municipiului Craiova ºi a mai multor in-
stituþii de culturã ºi învãþãmânt din urbe.

crãri muzicale deosebite, cunoscu-
te publicului ºi adresate tuturor
vârstelor. Un alt concert simfonic
va avea loc la Teatrul de Varã joi, 3
august, ora 20.00, urmând sã fie
prezentat tot de Orchestra Simfo-
nicã ºi Corala Academicã ale Fi-
larmonicii „Oltenia” – dirijor Paik
Seonah (Coreea de Sud).

Tabãrã internaþio-
nalã de sculpturã,

în august, la Centrul
Multifuncþional

Pe lângã aceste spectacole,
Parcul „Nicolae Romanescu”, dar
ºi centrul Craiovei ºi cartierele
oraºului vor fi animate, în perioa-
da estivalã, de numeroase eveni-
mente. Pe întreg parcursul lunii
august, la Centrul Multifuncþional
se va desfãºura a V-a ediþie a Sim-
pozionului Internaþional de
Sculpturã „Drumuri Brâncuºie-
ne”, având ca temã opera poetu-
lui Alexandru Macedonski. Parti-

cipanþi sunt opt artiºti, din Japo-
nia, Franþa, Turcia, Slovenia, Bul-
garia, Noua Zeelandã ºi România,
care vor lucra cu marmurã de
Ruºchiþa. «Operele vor fi apoi
expuse pe esplanada Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, timp de
douã sãptãmâni, urmând a fi pre-
luate de Primãria Craiova ºi utili-
zate ca obiecte de mobilier ur-
ban», se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al municipalitãþii.

Trei seri de proiecþii
în Centrul Vechi,

la Divan Film Festival
În perioada 18-20 august, Di-

van Film Festival – Divanul de-
gustãtorilor de film ºi artã culi-
narã va aduce în centru Vechi al
Craiovei (zona strãzii „Theodor
Aman”) trei seri de proiecþii de
film, douã concerte în aer liber ºi
un spectacol de teatru. Organiza-
tã de Fundaþia de Poezie „Mircea
Dinescu”, aceastã a VIII-a ediþie
are ca temã „Balkan Love” ºi pre-

zintã aproximativ 50 de filme noi
ºi de arhivã din þãrile balcanice ºi
dunãrene. Invitaþi sunt producã-
tori, regizori, actori, directori de
festival, critici de film ºi jurnaliºti
din Bulgaria, Croaþia, Slovenia,
Grecia, Turcia, Polonia, Serbia,
Macedonia, România, Ucraina,
Germania º.a.

La sfârºit de august,
pãpuºile vor „ocupa”

strãzile oraºului!
Craiova redevine scena teatru-

lui de pãpuºi ºi animaþie! A IV-a
ediþie a Festivalului Internaþional
„Puppets Occupy Street”, organi-
zatã de Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”, cu sprijinul muni-
cipalitãþii, se va desfãºura între 25
august ºi 1 septembrie ºi va avea
ca temã „Aerul”. În faþa publicu-
lui, în cadrul a peste 200 de eveni-
mente, vor veni artiºti ºi companii
din 13 þãri: Turcia, Spania, Bulga-
ria, Italia, Anglia, Rusia, Argenti-
na, Elveþia, Brazilia, Germania,
Ucraina, Polonia ºi, bineînþeles,
România. Air Edition va pãstra din
structura ediþiilor trecute – secþiu-
nile de concerte, ateliere, specta-
cole, expoziþii, proiecþii de scurt-
metraj de animaþie, video mapping

–, dar va aduce ºi noutãþi, anunþã
organizatorii primului festival de
arta animaþiei din regiunea Oltenia.

Primul festival
de jazz din Craiova,

în septembrie!
Craiova Jazz Festival – primul

festival de jazz al urbei – este
anunþat în perioada 14-17 sep-
tembrie. „Vor fi patru zile pline,
cu muzicã de calitate ºi banduri
de certã valoare, pornind de la
swing-ul anilor ’20 ºi ajungând la
influenþe africane, cubaneze ºi
sud-americane”, se mai menþio-
neazã în comunicatul Biroului de
Presã al Primãriei Craiova. Festi-
valul va avea caracter internaþio-
nal încã de la debut, cu invitaþi din
Germania, Cuba ºi Chile, iar am-
fitrionii evenimentului vor fi repu-
taþii promotori de jazz Florian
Lungu ºi Alexandru ªipa. Printre
artiºtii cãrora Filarmonica „Olte-
nia” le-a transmis invitaþie se re-
gãsesc nume pe care iubitorii de
jazz le vor putea asculta la Tea-
trul de Varã din Parcul „Romanes-
cu” sau cunoaºte în cadrul atelie-
relor interactive susþinute la sediul
instituþiei, cu scopul de a promo-
va acest gen muzical.

Spectacolele din acest weekend vor avea
ca protagoniºti copii ºi îndrumãtorii lor
de la Palatul Copiilor Craiova. Pentru
mâine, 15 iulie, Grupul vocal „Muguraºi
de Jiuleþ” a pregãtit un program folclo-
ric autentic oltenesc, pe aceeaºi scenã ur-
mând sã urce duminicã, 16 iulie, cei mai
buni soliºti de muzicã uºoarã. Ambele re-
prezentaþii încep la ora 20.00.
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Donald Trump a ajuns, ieri, în Fran-
þa, însoþit de soþia sa, Melania. Este a
doua vizitã a acestuia în Europa, în
doar o sãptãmânã. Liderul american va
fi prezent la ceremoniile organizate la
Paris de Ziua Naþionalã a Franþei. Ulti-
ma datã când un preºedinte al SUA a
participat la o paradã în Franþa s-a în-
tâmplat în 1989, cu ocazia bicentena-
rului Revoluþiei Franceze. Aeronava
prezidenþialã Air Force One a aterizat
ieri dimineaþã pe aeroportul Orly, aflat
în sudul Parisului. Donald Trump a
avut mai multe întrevederi la reºedinþa
ambasadorului american, înainte de a
fi întâmpinat printr-o ceremonie ofi-
cialã de primire de cãtre gazda sa, pre-
ºedintele francez Emmanuel Macron.
Vizita lui Trump se doreºte o celebra-
re a legãturilor transatlantice într-un
context tensionat pentru ambele continente.
Preºedintele american a venit în Franþa, în
urma unei invitaþii din partea omologului sãu
francez, în cadrul comemorãrii a 100 de ani
de la intrarea Statelor Unite în Primul Rãz-
boi Mondial ºi cu ocazia sãrbãtoririi zilei na-
þionale a Franþei, la 14 iulie.Donald Trump
ºi Melania Trump au mers la mormântul lui
Napoleon Bonaparte din Domul Invalizilor
ºi au cinat la un restaurant renumit din Tur-
nul Eiffel. Astãzi, Donald Trump ºi Emma-
nuel Macron vor asista la parada de pe bule-

Ministru britanic: Londra nu va plãti

niciun penny în plus faþã de cât este

necesar pentru Brexit
Marea Britanie ºtie cã are drepturi

ºi obligaþii, însã nu va plãti niciun
penny în plus faþã de cât este necesar
pentru finalizarea procedurii Brexit,
a declarat Steve Baker, adjunctul
ministrului pentru Brexit. “ªtim cã
avem drepturi ºi obligaþii ºi testãm
revendicãrile Uniunii Europene. Dar
nu vom plãti niciun penny în plus
faþã decât este nevoie. Nu vom
înainta astãzi o cifrã. Este o chestiu-
ne de negociat”, a afirmat oficialul
britanic. Baker a refuzat sã indice cât
ar putea avea Marea Britanie de
plãtit. Anterior, Boris Johnson,
ministrul britanic de Externe, a
declarat cã “sumele pe care UE le
propune par exorbitante ºi cred cã
expresia adecvatã este plece fluie-
rând”, afirmaþie care a atras o
replicã acidã din partea lui Michel
Barnier, negociatorul Uniunii Euro-
pene pe tema Brexit. “Nu aud niciun
fluierat, doar ceasul ticãind”, o
referire la intervalul relativ scurt pe
care Londra îl are la dispoziþie
pentru a negocia cu UE, a declarat
Barnier, adãugând cã “nu cerem
Marii Britanii sã plãteascã niciun
euro sau nicio lirã în plus faþã de
angajamentele asumate de ei legal”.

Slovenia ºi Croaþia nu au ajuns

la un acord în disputa privind graniþa
Croaþia ºi Slovenia nu au reuºit sã

ajungã la un acord privind punerea în
aplicare a unei hotãrâri internaþiona-
le de arbitraj într-o disputã de lungã
duratã privind graniþa, care a provo-
cat tensiuni între statele vecine din
cadrul Uniunii Europene. Prim-
miniºtrii sloveni ºi croaþi, Miro Cerar
ºi Andrej Plenkovic, s-au întâlnit
pentru prima datã, dupã ce Curtea de
Arbitraj International de la Haga a
acordat Sloveniei, în iunie, acces
neîngrãdit la Marea Adriaticã ºi a
decis în privinþa altor litigii de fron-
tierã care datau din 1991, dupã
destrãmarea Iugoslaviei. Andrej
Plenkovic a reiterat faptul cã Croaþia
nu va pune în aplicare decizia instan-
þei de arbitraj ºi a insistat cã proble-
mele teritoriale ar trebui sã fie rezol-
vate între cele douã state. “Pentru
Slovenia, hotãrârea Curþii de Arbitraj
este definitivã ºi obligatorie. Este
important ca ambele pãrþi sã respecte
linia de graniþã stabilitã de Curtea de
Arbitraj”, a declarat Miro Cerar.
Premierul sloven a precizat cã “este
probabil” ca þara sa sã se adreseze
Comisiei Europene, structurã executi-
vã a Uniunii Europene, pentru
punerea în aplicare a hotãrârii. Cele
douã þãri au fost de acord cu arbitra-
jul internaþional în 2009, dupã care
Slovenia ºi-a abandonat opoziþia faþã
de aderarea Croaþiei la UE. Învocând
încãlcãri ale regulilor de cãtre Slove-
nia, Croaþia a ieºit din acest proces de
arbitraj în 2015 ºi nu recunoaºte
constatãrile instanþei. “Procesul de
arbitraj a fost contaminat ºi corupt.
Acesta este motivul pentru care
Croaþia a pãrãsit procesul de arbi-
traj”, a justificat premierul croat
Andrej Plenkovic, care a precizat cã
va continua dialogul cu Slovenia.

Preºedintele Franþei, Emmanuel Macron,
a declarat ieri cã Uniunea Europeanã rãmâ-
ne un proiect incomplet ºi cã vor fi necesa-
re noi tratate care sã creascã gradul de coe-
ziune între zona euro ºi celelalte state ale blo-

Regele Felipe al-VI-lea al Spaniei si regi-
na Letizia se aflã într-o vizitã oficialã de trei
zile în Marea Britanie.. Cei doi monarhi spa-
nioli au fost invitaþi de onoare miecuri searã
la banchetul organizat de regina Elisabeta a-
II-a la Palatul Buckingham. La eveniment au
participat Elisabeta a-II-a, ducele si ducesa
de Cornwall, ducele ºi ducesa de Cambrid-
ge ºi prinþul Harry. Felipe ºi Letizia au fost
invitaþi ºi la palatul Westmister, unde regele
Spaniei s-a adresat Parlamentului. El ºi-a
exprimat încrederea cã þara sa ºi Marea Bri-
tanie vor depãºi diferendele în ceea ce pri-
veºte Gibraltarul ºi vor gãsi o soluþie “ac-
ceptabilã pentru toþi cei implicaþi”. Disputa
pe Gibraltar este una veche, ambele state
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vardul Champs-Elysees. Potrivit unor ex-
perþi, Emmanuel Macron sperã sã-i demon-
streze lui Donald Trump dorinþa Franþei de
a juca un rol mai larg în afacerile globale de
securitate. Franþa este al doilea cel mai mare
participant la coaliþia condusã de SUA îm-
potriva organizaþiei teroriste Stat Islamic, un
membru permanent al Consiliului de Securi-
tate al ONU ºi un actor-cheie în eforturile
de combatere a terorismului din nordul Afri-
cii. Anterior, Emmanuel Macron a declarat
cã este “încântat” sã-l revadã pe omologul

sãu american, Donald Trump,
pentru a discuta “inclusiv despre
dezacorduri”, potrivit Le Figaro.
“Existã multiple chestiuni asupra
cãrora colaborãm, lupta împotri-
va terorismului, criza din Siria ºi
Libia ºi multe alte subiecte de in-
teres comun”, a precizat preºe-
dintele francez. Totuºi, Macron
ºi Trump au abordãri divergente
pe subiectul schimbãrilor clima-
tice, care a stârnit foarte multe
tensiuni în ultimele luni. Donald
Trump a anunþat la 1 iunie deci-
zia privind retragerea Statelor
Unite din Acordul Climatic de la
Paris, cerând modificarea trata-
tului. Anunþul a provocat deza-
probare din partea liderilor Ger-
maniei, Franþei ºi Italiei, precum

ºi a ONU. Donald Trump ºi Emmanuel Ma-
cron s-au întâlnit la Bruxelles în luna mai,
în cadrul summitului G7 din Italia. Atunci,
preºedintele francez l-a lãudat pe Trump,
pentru “opinii puternice cu privire la o serie
de subiecte, pe care le împãrtãºesc în parte,
precum lupta împotriva terorismului, dorin-
þa de a ne pãstra locul în familia naþiunilor,
iar despre dezacorduri am discutat foarte
calm”. Cei doi lideri de stat s-au întâlnit ºi la
summitul G20 de la Hamburg (Germania),
din 7-8 iulie.

Regele Felipe VI, despre Gibraltar, la Westminster:
Sper cã vom gãsi soluþia acceptabilã pentru toþi

susþinând cã le aparþine. Premierul britanic
Theresa May declara anul acesta cã suvera-
nitatea Gibraltarului nu este un element de
discuþie în cadrul negocierilor pentru Bre-
xit. De asemenea, fostul lider conservator
Lord Howard a declarat cã Marea Britanie
este gata sã apere Gibraltarul la fel cum în
urmã cu 35 de ani a apãrat Insulele Falkland
în tipul rãzboiului cu Argentina. Fabian Pi-
cardo, ºeful Guvernului regional din Gibral-
tar, a declarat, la rândul sãu, cã teritoriul bri-
tanic doreºte sã aparþinã în continuare de
Marea Britanie, mesaj ce trebuie sã fie evi-
dent în orice capitalã a UE, adãugând cã re-
giunea “nu este o monedã de schimb” în ca-
drul negocierilor pentru Brexit. Gibraltarul se

aflã în Europa de sud-vest, la sud de Spania,
mãrginind strâmtoarea Gibraltar, care leagã
Mediterana cu Oceanul Atlantic. Gibraltar este
teritoriu britanic, singurul de peste mãri si-
tuat în Europa. Deºi suveranitatea britanicã a
fost oficializatã prin tratatul de la Utrecht în
1713 ºi Gibraltar a devenit o colonie britanicã
în 1830, Spania a avut întotdeauna “împotri-
viri” la ideea de proprietate din Marea Brita-
nie. Douã referendumuri - în 1967 ºi 2002 -
au arãtat cã majoritatea covârºitoare a rezi-
denþilor din Gibraltar doresc sã rãmânã brita-
nici. Peninsula, care numãrã aproximativ
30.000 de rezidenþi, a votat la referendumul
din iunie 2016 pentru ca Marea Britanie sã
rãmânã în Uniunea Europeanã.

Emmanuel Macron: Germania a beneficiat de slãbiciunile zonei euro
cului comunitar. Într-un interviu acordat
publicaþiei Ouest France, preºedintele fran-
cez, un susþinãtor al proiectului european, a
afirmat cã Germania a beneficiat de disfunc-
þionalitatea zonei euro. Macron a cerut re-

cent ca zona euro sã
aibã un singur minis-
tru de finanþe ºi un
buget comun. Aceas-
tã propunere a fost
privitã cu scepticism
de cancelarul Germa-
niei, Angela Merkel,
existând suspiciunea
cã germanii ar urma
sã plãteascã datoriile
zonei euro. Însã pre-
ºedintele francez a
afirmat cã nu doreº-
te ca datoriile naþio-
nale sã se transforme
în datoriile tuturor

statelor din zona euro. “Nu am reproºat
Germaniei cã este prea competitivã”, a de-
clarat Macron, în interviul publicat ieri. “Dar
o parte a competitivitãþii germane se dato-
reazã disfuncþionalitãþilor zonei euro ºi slã-
biciunilor celorlalte economii”, a adãugat
Macron. “Germania are o economie puter-
nicã, dar are deficienþe demografice ºi dez-
echilibre economice în comerþul cu vecinii
ei. Ea are responsabilitatea de a da zonei euro
viitorul pe care îl meritã”, a continuat preºe-
dintele francez. Emmanuel Macron este de
pãrere cã Germania, care are un surplus
bugetar, trebuie sã fie parte a resuscitãrii in-
vestiþiilor publice ºi private din Europa. În-
trebat dacã Europa se poate baza pe preºe-
dintele Statelor Unite, Donald Trump, Ma-
cron a susþinut cã UE are nevoie de SUA.
Preºedintele Franþei a adãugat cã vrea sã îl
determine pe Trump, care va sosi joi în
Franþa, sã îºi schimbe atitudinea în ceea ce
priveºte schimbãrile climatice.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
NICOLESCU LUCIAN VLAD

cu domiciliul în judeþul Dolj, mu-
nicipiul Craiova, strada M-sal Ale-
xandru Averescu Nr. 6, BL. L1,
SC.4, AP.11, anunþã elaborarea
primei versiuni a Planului Urba-
nistic Zonal “RECONSIDERA-
REA INDICATORILOR URBANIS-
TICI IN ZONA BL. K13-K15 DIN
STRADA PALTINIª, PENTRU
CONSTRUIRE SEDIU FIRMÃ” –
STR. PALTINIª, NR. 67 B – MU-
NICIPIUL CRAIOVA ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a Planu-
lui Urbanistic Zonal “RECONSI-
DERAREA INDICATORILOR UR-
BANISTICI  IN ZONA BL. K13-K15
DIN STRADA PALTINIª, PENTRU
CONSTRUIRE SEDIU FIRMÃ” –
STR. PALTINIª, NR. 67 B – MU-
NICIPIUL CRAIOVA - se poate re-
aliza la APM Dolj, Craiova, stra-
da Petru Rareº nr.1, zilnic, între
orele 8 - 16. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj (FAX: 0251
1419035, e-mail office@ap-
rmdj.anpm.ro) în termen de 15
zile calendaristice de la data apa-
riþiei anunþului. NOTÃ Anunþul cu
conþinutul de mai sus se publi-
cã înainte de depunerea notifi-
cãrii la APM de cãtre titularul pla-
nului în mass-media, de douã ori
la interval de 3 zile calendaristi-
ce ºi pe propria paginã de inter-
net. Depunerea documentaþiei la
sediul APM Dolj se va face ime-
diat dupã apariþia celui de al doi-
lea anunþ.

POLIÞIA Localã Bãileºti, cu
sediul în localitatea Bãileºti, str.Re-
voluþiei, nr. 1, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor publice vacante de: -Po-
liþist local, clasa III, grad profesio-
nal superior, Compartimentul Or-
dine Publicã, 1 post; -Poliþist local,
clasa III, grad profesional superi-
or, Compartimentul Circulaþie pe
Drumurile Publice, 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Pro-
ba scrisã în data de 29.08.2017, ora
10.00; -Proba interviu în data de
31.08.2017, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: -condiþiile prevãzute de
art.54 din Legea nr.188/1999, pri-
vind Statutul funcþionarilor publici
(r2), cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare; -studii necesare exer-
citãrii funcþiei: studii medii cu di-
plomã de bacalaureat; -vechimea
în muncã: minimum 9 ani. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs pânã la data
de 02.08.2017, ora 16.00, la se-
diul instituþiei. Relaþii suplimenta-
re la sediul Poliþiei Locale Munici-
piul Bãileºti, localitatea Bãileºti,
str.Revoluþiei, nr.1, judeþul Dolj, per-
soanã de contact: Gaciu Vasilica,
telefon: 0251.311.664, fax:
0251.311.664, e-mail: politialocala-
bailesti@yahoo.com.

INFORMARE. Aceastã infor-
mare este efectuatã de: Comuna
Terpeziþa, adresã str. Principalã, nr.
334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce inten-
þioneazã sã solicite de la Adminis-
traþia Naþionalã Apele Române Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Dolj, aviz de gospodãrire a apelor/

aviz de amplasament pentru des-
fãºurare aactivitãþii de…-. Locali-
zat în ..-.sau pentru realizarea lu-
crãrilor  de “Construcþie Piaþã”am-
plasate în satulTerpeziþa, comuna
Terpeziþa, judeþulDolj. Aceastã in-
vestiþie este  nouã. Ca rezultat al
procesului de producþie vor rezul-
ta permanent urmãtoarele ape
uzate: ....-.... ce se vor evacua în
fosã septicã,dupã ce au fost epu-
rate prin decantare.  Aceastã soli-
citare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr.  107/
1996, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Persoanele care do-
resc sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã. Persoanele
care doresc sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului sau la
adresa Gruia Virgil Daniel, Tel.
0764629995, dupã data de
15.07.2017.

LIDL ROMANIA SCS, anunþã
propunerea preliminarã privind
”Elaborare Plan Urbanistic Zonal
pentru schimbare destinaþie teren
din zona parþial unitãþi industriale,
parþial afectatã de lãrgire strãzi
propuse prin PUG, parþial locuin-
þe cu regim de înãlþime  P, P+1-2E,
în ZONÃ MIXTÃ LOCUINÞE ºi
SERVICII, cu REGIM DE INALÞIME
P, P+1-2E” - Str. Brestei, nr. 185,
Mun. Craiova, jud. Dolj. Publicul
este invitat sã transmitã observa-
þii asupra documentelor expuse
disponibile pe www.primariacraio-
va.ro secþiunea Informaþi Utile-
Urbanism pânã la data de
14.08.2017 la sediul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova str. A.I. Cuza nr. 7.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Vând douã chioºcuri

de presã.
Telefon: 0251/412.457.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, str.Filantropia, nr.1 pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacan-
te, conform HG 286/2011- cu modi-
ficari ºi completãri: Asistent medi-
cal principal PL- Compartiment Pri-
miri Urgenþe- 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: proba scrisã în
data de 07.08.2017, ora 10.00, pro-
ba interviu în data de 10.08.2017, ora
10.00. Pentru participare la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Pentru asis-
tent medical principal PL: diploma
ºcoala sanitarã postlicealã; 5 ani ve-
chime ca asistent medical; examen
pentru obþinerea gradului principal;
concurs pentru ocuparea postului.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data
de 28.07.2017, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40, Ser-
viciul RUONS, tel.0251.307.500.

INFORMARE Aceastã informa-
re este efectuatã de: Administraþia
Naþionalã Apele Române Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj, adre-
sã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova,
Tel. 0251/587549, fax. 0251/587572 ce
intenþioneazã sã realizeze investiþia
“Construcþie Piaþã”, în satul Terpezi-
þa, comuna Terpeziþajud. Dolj. Ca
rezultat al acestei mãsuri se vor pro-
duce urmãtoarele:……-.... .Persoa-
nele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare sau care intenþionea-
zã sã transmitã observaþii, sugestii
ºi recomandãri se pot adresa soli-
citantului la adresa menþionatã:
Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 21.07.2017-
30.07.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrarea de dezinsecþie pentru
combaterea insectelor dãunãtoare
se va face prin pulverizare aerianã.
Se va folosi pentru dezinsecþie sub-
stanþa din grupa a III-a de toxicitate
Aqua K-othrine , avizatã de cãtre Mi-
nisterul Sãnãtãþii. Conform fiºei de
securitate a produsului, soluþiile de
lucru utilizate nu sunt periculoase
pentru mediu ºi nu prezintã niciun
pericol pentru oameni, animale,
peºti ºi pãsãri.

PRIMÃRIA COMUNEI  LEU   or-
ganizeazã concurs de ocupare a
funcþiei contractuale vacante de RE-
FERENT 1 normã,perioadã nedeter-
minatã. Concursul va avea loc pe
data de: a)  09.08.2017 , proba scrisã
la ora 10,00. 2. 11.08.2017 interviul  la
ora 13,00. Conditii generale: Candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii generale, conform
art. 3 al Regulamentului-cadru apro-
bat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286
din 23 martie 2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Conditii spe-
cifice: - studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã respectiv Facultatea de Agrono-
mie, Facultatea de agriculturã ºi hor-
ticulturã, - nu necesitã vechime.
DOSARUL DE CONCURS. Pentru
înscrierea la concurs candidaþii vor
prezenta pânã la data de  28.07.2017
ora 16,00 la secretariatul unitãþii, un
dosar care va conþine urmãtoarele
documente: Relaþii se pot obþine la
sediul Primãriei comunei Leu, tele-
fon: 0251/373.259.

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

Caut menajerã curãþenie
în apartament, de douã
ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.

Confecþionez porþi meta-
lice, garduri metalice pe
orice parte, pe linie me-
talicã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon: 0764/
683.122.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere decomandat par-
ter, bilateral  - zona 1 Mai,
Târg Pelendava, 2 bãi,
2 balcoane, îmbunãtãþit
parþial. Telefon: 0762/
622.136.

Vând apartament 3 ca-
mere Calea Bucureºti
(Lãpuº) 70.000 Euro ne-
gociabil. Telefon: 0726/
431.379.

CASE
Vând casã 3 camere,
bucãtãrie, baie ºi toate
utilitãþile, teren 1023 mp.
Telefon: 0766/242.092
sau 0749/129.000.
D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp, vie, pomi,
str. Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Telefon:
0769/360.741.

Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr.2,
teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.

Vând casã modestã
1300 mp Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire centra-
lã, 570 mp sau schimb
cu apartament minim 3
camere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã Preajba. Te-
lefon: 0755/300.762.

Vând casã comuna Ca-
lopãr (sat Dîlga) – Dolj,
la strada principalã  3 cor-
puri a câte 2 camere, 2
sãli beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
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Admitere la Facultatea de Inginerie Electricã
Facultatea de Inginerie Electricã din cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã, în

perioada 12-26iulie, admitere pentru anul universitar 2017-2018 la urmãtoarele domenii
de licenþã:

· Inginerie electricã cu specializãrile:
o Electromecanicã (cu frecvenþã)- 58 locuri la buget ºi 5 la taxã;
o Electromecanicã (cu frecvenþã redusã) - 30 locuri la taxã;
o Inginerie Electricã ºi Calculatoare - 66 locuri la buget ºi 5 la taxã;
o Informaticã Aplicatã în Inginerie Electricã - 28 locuri la buget ºi 5 la taxã;
· Inginerie energeticã cu specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice-39

de locuri la buget ºi8 la taxã;
· Inginerie aerospaþialã cu specializarea Echipamente ºi Instalaþii de Aviaþie - 37 de

locuri la buget ºi 5 la taxã;
· Ingineria mediului cu specializarea Ingineria ºi Protecþia Mediuluiîn Industrie -24

de locuri la buget ºi 5 locuri la taxã.
Admiterea se face pe baza mediei de la Bacalaureat.
Toate informaþiile despre admitere la Facultatea de Inginerie Electricã pot fi acce-

sate pe http://www.ucv.ro; facebook.com/ucvro;
youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar ºi pe site-ul Facultãþii: http://ie.ucv.ro/

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fiind
zonã metropolitanã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.

Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 9992 mp în apro-
piere Gara Pieleºti Fa-
brica Q Fort ºi Casa
noastrã. Telefon: 0762/
992.575.

Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004.

Vând teren arabil 2.500
ha Nord 233, Spate
Metro. Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câ-
cea 6030 mp, deschide-
re 30 m la asfalt, utili-
tãþi, cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Tele-
fon: 0770/107.765.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

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

Vând FORD ESCORD
1300 cm an fabricaþie
1983 numere noi, car-
te identitate pentru pie-
se Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876 - 500
Euro fix.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995. Te-
lefon: 0742/023.399.
Vând AUTOTURISM
EPOCÃ I.M.S. M 461,
an fabricaþie 1974 tip ar-
matã C. I. Telefon: 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 canapele,
birou ºi altele. Urgent. Te-
lefon: 0741/072.812.

Vând centralã termicã
ºi roþi Mercedes + cau-
cuicuri. Telefon: 0762/
183.205.

Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând cutie metalicã pen-
tru armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  alter-
nator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.

Vând frigider ZIL puþin
folosit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire
apã, maºinã de cusut
Ileana. Telefon: 0351/
464.563.
Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon:
0758/454.216.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de al-
bine (stupi puternici). Te-
lefon: 0763/156.760.
Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Da-
cia 1310, maºinã de cu-
sut PAFF. Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0744/
846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 14 iulie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

   Admiterea la Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã

Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã organizeazã în perioada
12.07.2017 - 19.07 .2017 admitere pentru anuluniversitar 2017/2018 la urmãtoarele spe-
cializãri:

· Calculatoare /Calculatoare în limba englezã:  125 de locuri la buget ºi 35 de locuri
la taxã.

· Automaticã ºi informaticã aplicatã / Ingineria sistemelor multimedia: 118 de locuri
la buget ºi 32 de locuri la taxã

· Electronicã aplicatã: 35 de locuri la buget ºi 10 locuri la taxã.
· Mecatronicã ºi Roboticã: 35 de locuri la buget ºi 25 de locuri la taxã
Oportunitãþi de carierã prin Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Elec-

tronicã: programatori ºi dezvoltatori software, arhitecþi de soluþii IT, proiectare ºi opera-
re baze de date, asigurarea calitãþii produselor software/hardware, automaticã, controlul
proceselor industriale, ingineria reglãrii automate, linii flexibile de fabricaþie, instalarea ºi
mentenanþa roboþilor industriali, electronicã de mare putere, operatori infrastructurã tele-
com, customer support, client service.

Toate informaþiile despre admitere la Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã pot fi accesate pe http://www.ucv.ro; facebook.com/ucvro;

youtube.com/user/UniversitateCraiova, dar ºi pe site-ul Facultãþii: http://
www.ace.ucv.ro/

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 toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuve-
le duble. Telefon: 0351/
809.908.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, ca-
lorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bo-
canci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumula-
tori 200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg.
cruce albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electr ica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat consta-
tator pentru sediul So-
cietãþii  CARGOSUD
SRL. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Familia prof. Aurelian
Zisu aminteºte, cu ace-
eaºi cumplitã durere,
împlinirea a trei ani ºi ju-
mãtate de la decesul ful-
gerãtor al fiului CAROL
– CÃTÃLIN. Te vom iubi
mereu! Ticãta, mama ºi
fratele.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa deschide campionatul, contra moldovenilorªtiinþa deschide campionatul, contra moldovenilorªtiinþa deschide campionatul, contra moldovenilorªtiinþa deschide campionatul, contra moldovenilorªtiinþa deschide campionatul, contra moldovenilor
Dupã ce îºi va afla adversarul din Europa League,
Universitatea Craiova va disputa primul meci al

sezonului, cu CSMP Iaºi

Zi plinã pentru ªtiinþa în debu-
tul unui week-end încins. La prânz,
în jurul ore 14.30, oltenii aflã pe
cine vor întâlni la revenirea dupã
17 ani în cupele europene. Univer-
sitatea Craiova, aºa cum este de-
numitã oficial echipa pe site-ul ofi-
cial al UEFA, este printre cele 25
de echipe calificate direct în turul
3 preliminar, dar nu va fi cap de
serie, din cauza coeficientului scã-
zut. Zenit, Bilbao, Fenerbahçe,
Sparta Praga, AC Milan, PSV Ein-
dhoven, Braga, Gent, PAOK, Kras-
nodar, Bordeaux, Everton, Marseil-
le, Dinamo Zagreb sau Freiburg (în
ordinea coeficienþilor) sunt posibili
adversari ai ªtiinþei.

Seara, de la ora 21, alb-albaºtrii
deschid campionatul, la Severin,
cu partida împotriva Iaºiului, echi-
pã pregãtitã de oltenii Stoican ºi

Tricã. Primul este practic acasã
astãzi, fiind originar din Severin,
iar în sezonul trecut a antrenat Pan-
durii, echipã care a jucat acasã tot
pe „Municipal”. Cu toþi jucãtorii im-
portanþi pãstraþi ºi cu achiziþiile
bune reuºite în vara aceasta, ªtiin-
þa aratã foarte bine pe hârtie ºi nu
ar avea voie sã rateze startul. Nu-
mai cã semnul de întrebare rãmâ-
ne în privinþa antrenorului Devis
Mangia, care a „reuºit”, în perioa-
da de pregãtire, sã strice jocul
ofensiv pus la punct anul trecut de
Gigi Mulþescu. Mangia nu cunoaºte
adversarul, nu cunoaºte specificul
campionatului ºi nici mãcar nu are
în staff pe cineva care sã-l infor-
meze, dupã plecarea lui Iencsi.

La clubul din Copou s-a produs
o revoluþie în vara aceasta, o datã
cu plecarea preºedintelui Prunea,

a antrenorului Neagoe ºi a nu mai
puþin de 15 jucãtori, din vechea gar-
dã rãmânând doar stoperii Frãsi-
nescu ºi Mihalache ºi cãpitanul
Andrei Cristea. „Vom avea un meci
foarte greu cu Craiova, dar sunt
convins cã putem face lucruri fru-
moase. Craiova pleacã favoritã în
acest meci, însã mergem sã obþi-
nem un rezultat bun, ºi un rezultat
de egalitate ne-ar mulþumi. Vor fi
mulþi suporteri care þin cu Craio-
va, dar sunt convins cã vom avea
ºi noi susþinãtori, pentru cã eu sunt
din acel oraº” a declarat Stoican.
Biletele se gãsesc pânã la ora me-
ciului la magazinul mobil, în orice
magazin Domo, Germanos, Voda-
fone, Orange, dar ºi orice staþie
OMV din þarã, la casele de bilete
ale arenei din Severin. Preþuri: pe-
luza: 10 lei, tribuna a II-a: 20 lei,
tribuna I: 25 lei, tribuna zero: 70
lei. Mai avantajoasã este varianta
abonamentelor, care costã înce-
pând cu 135 de lei, la peluzã. De-
plasarea la Severin a suporterilor

Liga I – prima etapã

„U” Craiova – CSMP Iaºi, astãzi, ora 21
Chiajna – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18
Juventus – Dinamo, sâmbãtã, ora 21
Astra – Sepsi, duminicã, ora 18.30

FCSB – FC Voluntari, duminicã, ora 21
Viitorul – Gaz Metan, luni, ora 18.30
FC Botoºani – CFR Cluj, luni, ora 21

Universitatea Craiova

Au venit: Devis Mangia (antrenor), Bãr-
buþ (Timiºoara), M. Roman (Nijmegen),
Spahija (Voluntari), Mitrovic (Chiasso). L.
Popescu (Pandurii).

Au plecat: Gigi Mulþescu (antrenor), An-
drei Vlad, Mingote, Dumitraº, Bucuricã,
Fajic, Manea, Mãzãrache, Jazvic.

Echipa de bazã: Calancea – Dimitrov,
Kelic, Spahija, Briceag – Mateiu, Zlatinski –
Ivan (j), Bãluþã, Bancu – M. Roman. Antre-
nor: Devis Mangia.

FCSB

Au venit: Nicolae Dicã (antrenor, SCM
Piteºti), Andrei Vlad (Craiova), Niga (Fo-
resta), Teixeira, Budescu, Junior Morais (toþi
de la Astra), Larie (CFR Cluj).

Au plecat: L. Reghecampf (antrenor), Tudo-
rie, Muniru, Moke, Tamaº, Boldrin, Mihalcea.

Echipa de bazã: Niþã – Enache, Larie,
Bãlaºa, Junior Morais – Pintilii, Teixeira –
Man (j), Budescu, Fl. Tãnase – Alibec. An-
trenor: Nicolae Dicã.

Dinamo

Au venit: Katsikas (Esbjerg), Salomao
(Mallorca), Muþiu, Costache (ambii de la CS
Afumaþi), Anton (Getafe), Nascimento (CFR
Cluj), Albin (Veracruz).

Au plecat: M. Popescu, I. Popescu, Târ-
coveanu, Palic, D. Popa, Spãtaru, Cecca-
relli, Cerniauskas, Dielna, P. Petre, Nistor.

Echipa de bazã: Penedo – Romera, Ne-
delcearu (j), Maric, St. Filip – Anton, Nas-
cimento – Hanca, Albin, Salomao – Nemec.
Antrenor: Cosmin Contra.

CFR Cluj

Au venit: Dan Petrescu (antrenor), Alex
Vlad (Dnepr), Balic (FK Sarajevo), Duka
(RNK Split), Luchin (Levski), Hamed (Pan-
durii), Hoban (Hapoel Beer Sheva), Bokila
(Akhisar), Cr. Manea (Mouscron), Culio
(Mallorca), Vinicius (Apollon Limassol),
Urko Vera (Mirandes), Pelayo (Elche), M.
Coman (Clinceni), T. Moutinho (Mallorca),
Nistor (Dinamo).

Au plecat: Vasile Miriuþã (antrenor),
Marc, Sorsa, Chiriþã, Antal, Tânc, Juan Car-
los, D. Roman, Tiago Lopes, Gomelt, La-
rie, Bud, Nascimento.

Echipa de bazã: Duka – Manea (j), Luchin,
Vinicius, Camora – Culio, Hoban, Nistor, Deac
- Bokila, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

CSMP Iaºi

Au venit: Flavius Stoican (antrenor, Pandu-
rii), Platini (Dibba), Pedro Mendes (Pinhalno-
vense), Cioinac (Pandurii), Moisi (Miroslava),
Tito (Confianca), Kizito (Rio Ave), Vremea
(Academia Chiºinãu), Eridson (Freamunde),
Tiago Almeida (Moreirense), Kelava (Debre-
cen), Koselev (ªeriff), Boiciuc (Milsami),
Spãtaru (Dinamo), Sin (ASA), Mendonca.

Au plecat: Eugen Neagoe (antrenor), Gra-
hovac, Caparco, V. Gheorghe, Bole, ªtefã-
nescu, Þigãnaºu, Sato, Bãdic, Ciucã, Golu-
bovic, Mitic, Târºã, I. Voicu, Ciucur, Rãuþã.

Echipa de bazã: Koºelev – Tiago Almeida,
Mihalache, Frãsinescu, Mendonca – Pedro
Mendes, Kizito – Danale (j), Platini, Spãtaru
- A. Cristea. Antrenor: Flavius Stoican.

din Craiova se poate realiza ºi cu
autocarele puse la dispoziþie de
agenþia de turism Star Tours. Pre-

þul dus-întors este de 10 lei, iar ple-
carea se va face la ora 18, din par-
carea Sãlii Polivalente.

ACS Poli Timiºoara

Au venit: Bud (CFR), Creþu, Muntean
(ambii de la Gaz Metan), Ciucur, Þigãnaºu
(ambii de la Iaºi), Bianconi (Mogi Mirim),
Covalschi (Afumaþi), Vaºvari (Botoºani),
Melinte (Chiajna), Mihalcea (FCSB).

Au plecat: Bãrbuþ, Novak, Neagu, Scutaru,
Poparadu, Fucek, Ignea, Curileac.

Echipa de bazã: Straton – V. Creþu, Me-
linte, Bocºan (j), Þigãnaºu – Al. Muntean,
Artean, Vaºvari, M. Croitoru, Ciucur - Bud.
Antrenor: Ionuþ Popa.

Sepsi Sf. Gheorghe

Au venit: Grecu (Pandurii), Petre (Dinamo),
Cl. Herea (Baloteºti), Oros (Astra), Astafei
(Selangor), Kilyen (Viitorul), Papsys (Stum-
bras), Pilibaitis (Atlantas), Dima (Reºiþa),

Au plecat: Greu, Olteanu, Ene, Tofan,
Manole, Iakab, Plãmadã, Chiº, Minciunã.

Echipa de bazã: Niczuly – Damian, Oros,
Kilyen (j), Grecu – Pilibaitis, P. Petre (j),
Papsys, Thiaw - Astafei, Hadnagy. Antre-
nor: Valentin Suciu.

Viitorul

Au venit: M. Constantin (ASA), Dumitraº
(Craiova), Herea (Chiajna), ªtefãnescu (Iaºi).

Au plecat: N. Roºu, Kilyen, Iancu.
Echipa de bazã: Râmniceanu – Benzar,

Þâru, Boli, Ganea – Vânã, Nedelcu (j), Ov.
Herea – Chiþu, Þucudean, Fl. Coman (j). An-
trenor: Gicã Hagi.

Chiajna

Au venit: Caparco, V. Gheorghe (ambii
de la Iaºi), Kortzorg (Astra), Zeba (NK Alu-
minij), Caballe (Cornella), Tipuric (Cibalia),
Bucuricã (Craiova).

Au plecat: Serediuc, Ov. Herea, Bejan,
D. Popescu, Melinte, Feussi, V. Alexandru,
Koenders.

Echipa de bazã: Bãlgrãdean – Zeba, Ti-
puric, Albu, Bucuricã – V. Munteanu, V.
Gheorghe, M. Cristescu, Kortzorg – Rãdu-
canu (j), Pena. Antrenor: Dan Alexa.

FC Botoºani

Au venit: Costel Enache (antrenor), Pap
(ASA), Târºã (Iaºi), Ciaccheri (Lincoln),
Serediuc (Chiajna), D. Popa (Dinamo),

Au plecat: Leo Grozavu (antrenor), Al-
buþ, Cârstocea, Târnovan, Herghelegiu, Elek,
Vaºvari, Moruþan, Albuþ, Popovici, Endrick,

Echipa de bazã: Pap – Unguruºan, Bur-
cã, Miron, Muºat – M. Roman, Fulop (j),
Serediuc – D. Popa, Ciaccheri, Golofca. An-
trenor: Costel Enache.

Astra Giurgiu

Au venit: Edy Iodãnescu (antrenor), Lazar,
Erico (ambii de la Pandurii), Bejan (Chiajna),
Vâlceanu (FCSB), Marquinhos (Toledo),
Mrzjlak (Pandurii), Boboc, Biceanu (ambii de
la Mioveni), Chipirliu (Juventus), Le Tallec
(Atromitos), Polczak (MKS Cracovia), Radu-
novic (Buducnost), Poljak (Newcastle Jets).

Au plecat: Marius ªumudicã (antrenor),
Lung, D. Niculae, Boudjemaa, Lovin, Flo-
rea, Geraldo, S. Buº, Fabricio, R. Alves, Bou-
bacar, Budescu, Teixeira, Junior Morais,
Oros, Sãpunaru.

Echipa de bazã: Iliev – Belu, Erico, Bejan, Ra-
dunovic – Marquinhos, Seto, Mrzjlak, Vâlceanu
(j) - Ioniþã, Le Tallec. Antrenor: Edy Iordãnescu.

FC Voluntari

Au venit: Tudorie (FCSB), M. Popescu
(Dinamo), Pârcãlabu (Pandurii), Rãuþã
(Iaºi), V. Olteanu (Sepsi).

Au plecat: Bornescu, Ispir, Curelea, Ior-
ga, N. Grigore, Spahija.

Echipa de bazã: Balauru – Maftei, M.
Popescu, Cazan, Acsinte – Rãuþã, C. Lazãr
– Popadiuc (j), Cernat, Marinescu – Ad.
Bãlan. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Juventus Bucureºti

Au venit: Mingote, Manea, Mãzãrache
(toþi de la Craiova), Lungu (Ramat Hasha-
ron), Bucºã (Bnei Lod), Benga (Ermis), Þârã
(Cãlãraºi), C. Petre (Mediaº).

Au plecat: Chipirliu, Fila, Hurdubei.
Echipa de bazã: Mingote – Beþa, Neag,

Benga, Fl. ªtefan (j) - C. Petre, Lungu, Cã-
linþaru, Bãjenaru, Muscã - Mãzãrache. An-
trenor: Daniel Opriþa.

Gaz Metan Mediaº

Au venit: Perendija (Niº), Golubovic,
Mitic, I. Voicu (toþi de la Iaºi), Surugiu, Pã-
curar, Buºu (toþi de la Pandurii), Zderic (Ci-
balia), Popovici (Botoºani), L. Manole
(Sepsi), Târcoveanu (Dinamo), Paolo Jor-
ge (Erndtebruck), Tânc (CFR).

Au plecat: A. Marinescu, Itoua, Rugase-
vic, Buzean, Gavra, Muth, Tahar, R. Zaha-
ria, Sikorski, Coºereanu, S. Lupu, Eric de
Oliveira, Alex Muntean, V. Creþu, C. Petre.

Echipa de bazã: Greab – I. Voicu, Akaki,
Perendija, Trtovac, Popovici – Curtean,
Mitic, Olaru (j), Paolo Jorge – Golubovic.
Antrenor: Cristi Pustai.
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