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Se joacã „tare” la Bruxelles,
dincolo de zâmbetele protocola-
re ºi mimata cordialitate, afi-
ºatã în faþa presei, la cea de a
doua sesiune de negocieri pe
Brexit începutã luni 17 iulie a.c.,
ºi întinsã pânã joi, 20 iulie a.c.,
între echipele de negociatori
conduse de Michel Barnier ºi
alter-ego-ul sãu britanic, David
Davis. Calendarul divorþului
între Regatul Unit ºi UE deja
convenit, este menþinut, iar la
nivelul grupurilor de lucru se
va lucra pânã astãzi, când este
prevãzutã o sesiune plenarã ºi
o conferinþã de presã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Le urez guvernanþilor, sã trã-

iascã, sã trãiascã, Popescule,

cum trãiesc eu.
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Regiunea Sud-Vest Oltenia
figureazã în datele statistice
prezentate public, ieri, ca ulti-
ma dintre toate cele opt re-
giuni de dezvoltare la capitolul
“locuitori cu locuinþe conecta-
te la canalizare ºi la staþii de
epurare”. La nivel naþional,
anul trecut, lungimea simplã a
reþelei de distribuþie a apei po-
tabile a crescut doar cu 3,6%
faþã de anul 2015, ajungând la
79.677,6 km. Cu 8,4% a cres-
cut lungimea simplã a conduc-
telor de canalizare, în acelaºi
interval de referinþã.
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Asocierea în grupuri de produ-
cãtori este vãzutã ca o ºansã re-
alã pentru agricultorii de pe va-
lea Dunãrii de a-ºi valorifica pro-
dusele la un preþ pe mãsura mun-
cii lor. Deºi oamenii au fost reti-
cenþi sã facã acest pas pânã
acum, existã semne, ce-i drept ti-
mide, ca lucrurile se schimbã. Pri-
mãria Cãlãraºi a invitat la discu-
þii cu agricultorii din zonã chiar
pe specialiºtii din Ministerul Agri-
culturii, iar aceºtia s-au deplasat,
ieri, în comunã ºi au explicat
avantajele formelor de organiza-
re asociativã. Concret, repre-
zentanþii ministerului au punctat
mãsurile ce pot fi accesate de
fermieri ºi banii care pot fi ofe-
riþi ca sprijin de la înfiinþare ºi
pânã la modernizarea exploata-
þiilor agricole, subliniind faptul cã
asocierea nu înseamnã cã oame-
nii îºi pierd dreptul de proprie-
tate asupra terenurilor pe care
doar le pun în comun.
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Tudose a solicitat sprijinul Marii

Britanii pentru admiterea

României în OCDE
Premierul Mihai Tudose a

solicitat ieri, prin intermediul
ambasadorului Regatului Unit,
sprijinul Marii Britanii pentru
admiterea României în Organi-
zaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE).
De asemenea, în contextul
Brexit, prim-ministrul Mihai
Tudose a subliniat cã Executi-
vul îºi doreºte “sã lucreze
îndeaproape cu Marea Britanie,
astfel încât drepturile românilor
care studiazã, muncesc ºi trãiesc
în Regat sã fie respectate ºi
protejate, iar relaþiile economice
bilaterale sã se ridice la nivelul
colaborãrii politice excelente
dintre cele douã state”. “Marea
Britanie este ºi va rãmâne un
partener ºi prieten al României.
Am încredere cã vom lucra
foarte aplicat pentru ca românii
din Regatul Unit sã nu fie
afectaþi de Brexit. În acelaºi
timp, România oferã un mediu
de afaceri stabil, prietenos,
facilitãþi fiscale pentru investi-
tori, deci avem toate premisele
pentru dezvoltarea relaþiilor
economice”, a afirmat ºeful
Executivului, citat într-un
comunicat. Ambasadorul Marii
Britanii, Paul Brummell, i-a
înmânat premierului Tudose o
scrisoare de felicitare, din partea
omologului sãu britanic,
Theresa May. Diplomatul
britanic a subliniat cã este
important ca negocierile pentru
Brexit sã aibã rezultate pozitive
atât pentru Marea Britanie, cât
ºi pentru Uniunea Europeanã,
ºi a apreciat contribuþia comu-
nitãþii de români pentru
societatea britanicã. “Românii
care lucreazã, studiazã ºi trãiesc
în Marea Britanie sunt bineve-
niþi. În Regatul Unit ajung cei
mai buni studenþi români,
lucreazã medici ºi ingineri
foarte buni, care au un aport
important la economia noas-
trã”, a afirmat ambasadorul
Paul Brummell.
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Se joacã „tare” la Bruxelles, dincolo de zâm-
betele protocolare ºi mimata cordialitate, afiºatã
în faþa presei, la cea de a doua sesiune de nego-
cieri pe Brexit începutã luni 17 iulie a.c., ºi întinsã
pânã joi, 20 iulie a.c., între echipele de negocia-
tori conduse de Michel Barnier ºi alter-ego-ul
sãu britanic, David Davis. Calendarul divorþului
între Regatul Unit ºi UE deja convenit, este men-
þinut, iar la nivelul grupurilor de lucru se va lucra
pânã astãzi, când este prevãzutã o sesiune ple-
narã ºi o conferinþã de presã. Discutându-se mai
mult exploatoriu, despre soarta cetãþenilor euro-
peni rezidenþi în Regatul Unit ºi al cetãþenilor
britanici rezidenþi în UE, dupã Brexit, viitorul
Euroatom, comunitate europeanã pentru ener-
gie ºi autoritatea Curþii de Justiþie a UE (CJUE),
nu s-a fãcut decât încãlzirea pentru marile sub-
iecte. Fiindcã de fapt, partea europeanã dorea sã
prezinte „obligaþiile financiare ale Londrei legate
de divorþ”, în speranþa cã David Davis va veni
cu propuneri concrete. Comisia Europeanã esti-
meazã cã, pânã la retragerea sa, cel mai târziu –
teoretic – 31 martie 2019, Regatul Unit trebuie
sã-ºi achite angajamentele financiare luate în
cadrul bugetului UE. Bruxelles-ul mai reclamã,
de asemenea, ca Londra sã-ºi þinã promisiunile
ºi sã plãteascã partea sa la capitalul Bãncii Euro-
pene de Investiþii, continuând sã asigure o parte
din pensiile funcþionarilor europeni. Echipa lui
Michel Barnier, a pus pe masã un cec cuprins
între 50 ºi 60 miliarde euro, deºi s-a vorbit ºi de
100 miliarde, dar nici o cifrã nu a fost oficializatã.
Boris Johnson, ministrul britanic de externe, a

spus cã Michel Barnier a pus punctul pe „i”, dar
Londra nu va plãti un euro în plus, decât dacã
este necesar. Europenii ºtiu cã discuþia este com-
plicatã pentru Theresa May, dar contribuþia fi-
nanciarã nu poate fi exclusã. Bruxelles-ul se mai
teme de o poziþie tacticã a Londrei, pentru redu-
cerea la jumãtate a facturii ºi nu va aborda discu-
þia pentru perioada de tranziþie ºi „noi relaþii”,
decât dupã constatarea unui „progres suficient”
privind angajamentele financiare. În absenþa,
probabilã, a unor „paºi înainte”, Comisia Euro-
peanã se aratã pregãtitã pentru runda a treia a
discuþiilor, prevãzutã pentru luna august. Deja
Theresa May crede una, Bruxelles-ul alta. Un di-
vorþ brutal ar avea consecinþe economice greu
suportabile. Iar un divorþ amiabil are capcanele
lui. ªi pentru Regatul Unit ºi pentru Uniunea
Europeanã. Apoi, britanicii vor sã discute cât mai
repede statutul viitoarelor relaþii între cele douã
pãrþi, pe care „cei 27” le condiþioneazã de soarta
cetãþenilor expatriaþi, evocarea chestiunii finan-
ciare ºi a frontierei între Republica Irlanda ºi pro-
vincia britanicã Irlanda de Nord. Oricum, nego-
cierile se anunþã a avea multe momente de cum-
pãnã. Europenii care au finalizat pregãtirile încã
din luna mai, se aratã interesaþi de a cunoaºte, în
detaliu, poziþia britanicã pe subiectele cheie. Zi-
lele trecute, Tony Blair, 63 de ani, fost premier
britanic (1997-2007), dupã ce a vorbit la începu-
tul lunii mai de posibila reîntoarcere în arena po-
liticã, a publicat un articol prin intermediul „In-
stitute for global change”, în care vorbeºte de
un posibil compromis între Marea Britanie ºi

Europa. Adicã Marea Britanie sã rãmânã în sânul
unei Europe reformate. Libertatea de circulaþie în
cadrul UE – literã de lege – a constituit una din
raþiunile centrale pentru care britanicii au votat
în favoarea unei „ieºiri”, prin referendumul din
23 iunie 2016. David Cameron obþinuse în februa-
rie 2016, cu patru luni înainte referendumului, o
întãrire a statutului special în Regatul Unit, prin
ajutoare de urgenþã vãrsate imigranþilor timp de
ºapte ani, dar s-a considerat insuficient de electo-
ratul pro-Brexit. În opinia lui Tony Blair alegerea
lui Emmanuel Macron a schimbat dinamica euro-
peanã. Cert este un lucru: Regatul Unit nu va pu-
tea obþine acces pe piaþa unicã, fãrã sã accepte
libera circulaþie a persoanelor care muncesc în þã-
rile UE. Numai cã a mai apãrut o problemã, ºi „Lon-
don Evening Standard” vorbeºte de faptul cã Em-
manuel Macron vizeazã „City” din Londra. Adicã,
relocarea bãncilor, nu puþine la numãr, pe terito-
riul francez. Lucrurile nu se opresc aici, agriculto-
rii englezi vor pierde subvenþiile UE ºi, mai nou,
se vorbeºte ºi de industria farmaceuticã, aceastã
urmând a fi afectatã de peirderea paºaportului fi-
nanciar de a vinde produsele sale în þãrile UE. În
chestiunea securitãþii, fãrã nici un acord cu Euro-
pol, Regatul Unit nu va primi informaþii de la ser-
viciile abilitate, cooperarea cu UE pe chestiuni de
afaceri externe ºi de securitate nu va mai avea
fundament juridic. Ca sã nu mai lungim discuþia,
inconvenientele fiind teribile, orice este posibil,
inclusiv ca Regatul Unit sã rãmânã, în cele din
urmã, chiar cu noduri în gât, aºa cum „propãvãdu-
ieºte” Tony Blair în Uniunea Europeanã.

În Monitorul Oficial a fost publicatã decizia de
numire a Mirelei Cãlugãreanu în funcþia de preºe-
dinte, cu rang de secretar de stat, al Agenþiei Naþi-
onale de Administrare Fiscalã. Tot din ordinul pre-
mierului Tudose, Bogdan-Nicolae Stan a fost eli-
berat din funcþia de ºef ANAF. Mirela Cãlugãrea-
nu a fost director executiv Colectare în cadrul Di-

”Mã îngrijoreazã situaþia tineri-
lor din zonã care nu vorbesc bine
limba românã. Doar aºa le putem
oferi un loc de muncã. Aceºtia tre-
buie sã poatã munci aici sau la Bu-
cureºti. De aceea reprezentanþii co-
munitãþii maghiare trebuie sã gã-
seascã soluþiile cele mai bune. sã nu
le limitãm copiilor viitorul din cauza
unor concepþii care þin prea mult de
politicianism ºi prea puþin de oa-
meni”, a declarat Klaus Iohannis.

ªeful statului a mai declarat cã
nu este de acord cu autonomia pe
criterii etnice. Iohannis se aflã marþi
în vizitã în Covasna ºi Harghita,
acolo unde are întâlniri cu autoritã-
þile locale ºi judeþene. Preºedintele
Klaus Iohannis este în vizitã în ju-

Bogdan Stan, ºeful ANAF,
a fost demis de premier

Bogdan Stan, ºeful ANAF, a fost demis ieri de cãtre premierul
Mihai Tudose, în locul sãu fiind numitã Mirela Cãlugãreanu, se

aratã în deciziile publicate în Monitorul Oficial.
recþiei Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Bucureºti. Stan a fost numit ºef
ANAF în luna ianuarie 2017, dupã demisia
lui Dragoº Doroº din fruntea instituþiei.

Premierul Mihai Tudose a declarat în
data de 10 iulie, dupã ºedinþa coaliþiei de

guvernare, cã urmãtoarea analizã “pe cifre” a acti-
vitãþii ANAF, condusã în prezent de Bogdan Stan,
va avea loc peste o lunã. Tudose a avut douã run-
de de discuþii cu ANAF-ul, Antifrauda ºi Ministe-
rul de Finanþe, dupã numirea sa ca ºef al Executi-
vului, în cadrul cãrora a identificat un set de solu-
þii. “Începând de la partea de informatizare com-

pletã a ceea ce înseamnã sistemul financiar-fiscal
din România ºi ajungând la mãsuri de eficientizare
de la colectare a TVA pânã la niºte mãsuri mai stricte
în ceea ce priveºte partea de mãrfuri de contraban-
dã. Eu cred cã vor creºte (colectãrile la buget –
n.r.). Asta a fost discuþia. Nu plecãm a priori cu
gândul de dat afarã oameni ºi de aduºi alþii, ci pur
ºi simplu au primit niºte teme, au primit o fiºã de
parcurs, dacã ºi-o respectã, toatã lumea este mul-
þumitã”, a spus premierul.

De asemenea, Mihai Tudose a spus cã Bogdan
Stan are la dispoziþie pentru a-ºi dovedi eficienþa
la conducerea ANAF “începând cu azi fiecare zi”.

Preºedintele Iohannis: Mã îngrijoreazã tinerii
din zonã care nu ºtiu bine limba românã

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri dimineaþa, în
Harghita, cã îl îngrijoreazã situaþia tinerilor din zonã care nu

cunosc bine limba românã, ceea ce înseamnã o limitare a
acestora când este vorba despre accesul la un loc de muncã.

deþele Harghita ºi Covasna, unde
participã la o dezbatere cu autori-
tãþile locale. Preºedintele Klaus Io-
hannis a ajuns marþi la Consiliul Ju-
deþean Harghita, unde a fost întâm-
pinat cu imnul secuiesc, intonat
imediat dupã imnul de stat al Ro-
mâniei, ºeful statului mulþumind
pentru modul în care a fost primit.

Iohannis s-a întâlnit cu mai mulþi
reprezentanþi ai administraþiei pu-
blice locale din judeþele Harghita ºi
Covasna, pentu a discuta despre
problemele locale, dar ºi despre ele-
mente care þin de dezvoltarea re-
gionalã. În deschiderea lucrãrilor, a
fost intonat imnul de stat al Româ-
niei, urmat de imnul secuiesc.

Preºedintele a luat apoi cuvân-

tul ºi a salutat în limba românã, apoi
în maghiarã. ªeful statului a mulþu-
mit pentru modul în care a fost în-
tâmpinat. “Vã mulþumesc cã mi-aþi
cântat când am intrat. Aveþi voci
bune ºi puternice”, a spus Iohan-
nis. În timpul dezbaterilor, ºeful sta-
tului a primit din partea primarului
din Miercurea Ciuc Robert Raduly
un drapel al Þinutului Secuiesc, pe
care a fost inscripþionatã data la

care Iohannis a fost ales preºedin-
te al României ºi data de marþi, 18
iulie, care marcheazã vizita preºe-
dintelui în Harghita ºi Covasna. La
rândul sãu, ºeful statului i-a oferit
primarului oraºului Miercurea-Ciuc
drapelul României. “Dacã este sã
avem un parteneriat strategic, eu
ca preºedinte al României sã vã las
cadou în amintire tricolorul nostru,
al tuturor.
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La Cãlãraºi, în acest an, s-au cul-
tivat peste 1.000 de hectare de pe-
peni verzi, peste 100 de hectare de
pepeni galbeni, peste 15 hectare de
tomate din care 5 hectare la solarii, 5
hectare de cãpºuni, cartofi timpurii
ºi extra-timpurii – 350 de hectare,
varzã de toamnã – 215 hectare, varza
timpurie – 100 de hectare, ardei – 10
hectare, vinete – 20 hectare, castra-
veþi, ceapã ºi usturoi. Aºadar, canti-
tãþi foarte mari de fructe ºi legume pe
care oamenii încearcã sã le valorifice
fiecare cum poate. De cele mai multe
ori, la niºte preþuri derizorii. Cunos-
când aceastã situaþie de mai mulþi ani,
autoritãþile au încercat ºi continuã sã
caute o soluþie pentru a-i ajuta pe
oameni sã nu mai ajungã în pierdere
atunci când trag linie, la sfârºitul se-
zonului agricol.

La masa discuþiilor cu reprezentanþii
Ministerului Agriculturii

Ieri, la Cãlãraºi, a fost organizatã
o întâlnire cu producãtorii agricoli,
la iniþiativa primarului Vergicã ªovãi-
lã. Au participat mai mulþi consilieri
din Ministerul Agriculturii, Direcþia
pentru Agriculturã Dolj, APIA Dolj,
Staþiunea de Cercetare a Plantelor
pe Nisip Dãbuleni. La întâlnire au
fost prezenþi ºi primarii localitãþilor
Bechet ºi Ostroveni, Adrian Glãvan
ºi Silviu Preduº. ”Spre bucuria mea,
astãzi (n.r. - ieri) avem alãturi de noi
reprezentanþi de decizie care ne pot
sprijini în aceastã problemã a valo-
rificãrii produselor, una deosebit de
importantã. Pânã a ajunge însã aco-
lo, sunt mai multe lucruri ce trebuie
fãcute. Avem o distanþã mare faþã
de pieþe ºi atunci încercãm sã rezol-
vãm local aceastã problemã, în aºa
fel încât producþia sã fie depozitatã,
sã fie fãcute contracte ferme cu cei
care doresc aceastã producþie a
noastrã de legume ºi fructe ºi, si-
gur, sã fie ºi spre binele oamenilor,
ca preþ, pentru a-ºi putea relua pro-
cesul de producþie ºi în anul viitor.
La aceastã orã, mulþi dintre fermierii
noºtri, posesori de teren, la 0,15 lei
pe kilogramul de lubeniþã, ies pe
pierdere, nu plãtesc nici oamenii
care îi angajeazã sã încarce marfa”,
a pus problema primarul localitãþii
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Asocierea în grupuri de producãtori este vã-
zutã ca o ºansã realã pentru agricultorii de pe
valea Dunãrii de a-ºi valorifica produsele la un
preþ pe mãsura muncii lor. Deºi oamenii au fost
reticenþi sã facã acest pas pânã acum, existã
semne, ce-i drept timide, ca lucrurile se schim-
bã. Primãria Cãlãraºi a invitat la discuþii cu
agricultorii din zonã chiar pe specialiºtii din
Ministerul Agriculturii, iar aceºtia s-au depla-

sat, ieri, în comunã ºi au explicat avantajele
formelor de organizare asociativã. Concret,
reprezentanþii ministerului au punctat mãsuri-
le ce pot fi accesate de fermieri ºi banii care
pot fi oferiþi ca sprijin de la înfiinþare ºi pânã la
modernizarea exploataþiilor agricole, sublini-
ind faptul cã asocierea nu înseamnã cã oame-
nii îºi pierd dreptul de proprietate asupra te-
renurilor pe care doar le pun în comun.

Fermierii sunt interesaþi
de centre de procesare

ºi depozite frigorifice
Discuþiile s-au axat pe identifica-

rea unor soluþii reale privind produ-
cerea, valorificarea ºi procesarea le-
gumelor ºi fructelor. ”Scopul princi-
pal al acþiunii este acela de a încuraja
asocierea producãtorilor, înfiinþarea
de cooperative agricole, grupuri de
producãtori pentru valorificare efi-
cientã a producþiei realizate ºi acce-
sarea mai facilã a fondurilor europe-
ne. Vrem sã fim sprijiniþi în ceea ce
priveºte realizarea unor centre de co-
lectare ºi procesare ºi depozite frigo-
rifice. Este ceea ce ne ne-am dorit de
ani de zile. Dacã munceºti un an ºi nu

poþi sã valorifici, degeaba munceºti.
ªi cam aºa se întâmplã de ani de zile”,
a mai spus primarul Vergicã ªovãilã,
menþionând cã, în decursul anilor, a
fãcut destule memorii cãtre Ministe-
rul Agriculturii, Ministerul Dezvoltã-
rii Regionale ºi cãtre preºedintele þã-
rii, dar, din pãcate, la timpul respectiv,
fãrã rezultate. ”Acum ne vom zbate,
mai ales cã acum avem ºi sprijinul re-
prezentanþilor ministerului, în aºa fel
încât sã putem rezolva aceastã pro-
blemã. Este mai bine sã dai produsul
finit, decât brut, adicã sã dai tone,
maºini întregi de produse. Avem douã
posibilitãþi, la fântâna lui Vasile, cum
îi zicem noi, avem 3,5 hectare, prinse
în PUG-ul comunei, ºi noi putem sã
facem acolo ceea ce considerãm cã
este bine pentru comunitate. Avem ºi
acele hale de la Vinalcool, unde se
poate face foarte uºor un centru de
primire legume. Numai cã noi trebuie
sã depunem ceva eforturi sã înfiinþãm
aceste cooperative, asociaþii, tot ceea
ce depinde de noi. Apoi vom solicita
fonduri ºi vom participa ºi noi cu o
cotã-parte, sunt mãsuri pe care le vom
lua pe parcurs în aºa fel încât nouã,
celor de aici, sã ne fie bine. Posibili-
tãþi ar fi, important este sã ne asociem
în aceste cooperative, altfel ne vom
omorî cu mâna noastrã”, a punctat
edilul comunei Cãlãraºi.

Oficialii din minister
promit sprijin

Reprezentanþii Ministerului Agri-
culturii le-au explicat agricultorilor cã

asocierea în grupuri de
producãtori poate sã fie
o soluþie care le va uºu-
ra valorificarea produc-
þiei. „Din câte ºtiu eu,
zona este cu potenþial
de producþie foarte ri-
dicat, în ultima vreme v-
aþi specializat ºi pe pro-
ducþia de pepeni. ªtiu
cã produsul acesta este
vândut foarte dezavan-
tajos pentru dumnea-
voastrã, în timp ce pe
piaþa din Bucureºti este
foarte scump. Este pã-
cat sã nu aveþi ºi dum-
neavoastrã un profit

mai bun, este pãcat sã vã mulþumiþi
cu un preþ atât de mic, pentru cã
munca trebuie rãsplãtitã. Cred cã este
o mare durere sã ºtii cã, pânã la urmã,
nu ieºi în profit, este un ban care nici
mãcar nu îþi acoperã cheltuielile. Aºa
încât haideþi sã vedem cum putem sã
mergem mai departe pentru organi-
zarea dumneavoastrã. Sã fim cât se
poate de apropiaþi cu autoritãþile lo-
cale, iar noi, cei de la minister, sã fa-
cem tot ce putem ºi sã punctãm cât
se mai poate în avantajul dumnea-
voastrã. Dacã vã asociaþi cât mai re-
pede, sub formã de cooperativã de
producþie sau de grup de producã-
tori – sunt mecanisme pentru amân-
douã formele de organizare – puteþi
sã accesaþi ºi anumite forme de spri-
jin. Practic, infuzia de fonduri poate
sã vinã în sprijinul dumneavoastrã”,
le-a spus agricultorilor Cristina Fa-

bian, consilier superior în cadrul Mi-
nisterului Agriculturii.

Ce fonduri pot fi atrase
de grupurile de producãtori
Liviu Popescu, consilier în cadrul

PNDR, a prezentat mãsurile pe care
fermierii le pot accesa prin acest pro-
gram, subliniind, la rândul sãu, avan-
tajele asocierii. Existã chiar o mãsurã
prin care se faciliteazã înfiinþarea de
grupuri de producãtori. ”Procedura
este relativ simplã, se merge la Mi-
nisterul Agriculturii ºi se obþinerea
recunoaºterea, este un dosar care nu
este foarte stufos. ªi se pot obþine
pânã la 100.000 de euro pe an, timp
de 5 ani de la momentul recunoaºte-
rii asociaþiei, suficient timp pentru a
o pune în funcþiune. Dupã ce s-a ac-
cesat aceastã mãsurã, se pot accesa
alte mãsuri pentru construcþia unor
spaþii de depozitare, procesare, in-
clusiv sisteme de irigaþii ºi utilaje.
Acolo se poate ajunge pânã la o fi-
nanþare de 90%. Sunt ºi alte mãsuri
care vã pot ajuta la partea de comer-
cializare, care oferã pânã la 100.000
de euro. Vã permite sã vã promovaþi
pe orice canale, inclusiv poe facebo-

ok, la televizor, radio, dar ºi sã achizi-
þioneze maºini de distribuþie ºi lãzi
frigorifice”. Acesta a explicat cã exis-
tã chiar ºi o mãsurã pentru cultura
de cãpºuni. Cultivatorii sunt spriji-
niþi sã înfiinþeze sere ºi solarii, plan-
taþii în câmp de cãpºuni, ºi pot lua
bani pentru sisteme de irigaþii, depo-
zitare ºi procesare. Se poate ajunge
pânã la 90% bani publici ºi 10% ba-
nii fermierilor. Luna viitoare, se va
lansa încã o mãsurã, cu o sumã de
pânã la 500.000 de euro, care se va
axa pe inovare. ”Puteþi contacta sta-
þiunea de cercetare, se face un parte-
neriat informal, ºi se pot accesa
aceºti bani destul de uºor, este o ce-
rere simplã care va avea câteva pa-
gini în care dumneavoastrã trebuie
sã prezentaþi poiectul în mare. Nu este
cercetare, ci doar inovare, dar pot fi
depuse proiecte pentru fertilizare, de

exemplu, finanþarea fiind 100%. Mã-
surile sunt foarte multe, dar pasul
care trebuie fãcut ar fi asocierea,
constituirea într-o cooperativã care
sã poatã fi recunoscutã ca ºi grup
de producãtori”, a subliniat consi-
lierul ministerial.

Avantajele asocierii
La rândul sãu, Florin Constantin,

reprezentant al Agenþiei pentru Fi-
nanþare a Investiþiilor Rurale
(AFIR), a punctat faptul cã, în mo-
mentul în care un agricultor face un
pas cãtre asociere, nu îºi înstrãinea-
zã dreptul de proprietate asupra te-
renurilor pe care le deþine. ”Când vã
hotãrâþi sã vã asociaþi, sã fie clar cã
nu se pierde dreptul de proprietate,
terenul rãmâne tot al dumneavoas-
trã. Puteþi sã obþineþi un preþ corect
pe produs, nu mai pierdeþi timp cu
valorificarea produselor pe malul
ºanþului ºi la discreþia tuturor sam-
sarilor. Odatã înfiinþatã aceastã for-
mã cooperativã, pot primi sprijin
pentru înfiinþarea ei ºi dezvoltarea
ideii de afaceri”, a fost concluzia
întâlnirii de ieri la care au participat
foarte mulþi agricultori din Cãlãraºi.
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Peste 1.000 de candidaþi, pe
diverse discipline, ºi-au depus
candidatura la examenul de „ti-
tularizare”, în judeþul Dolj.. Pe
perioadã determinatã au fost
scoase la concurs 36 de catedre
educaþionale, iar concurenþa a
fost acerbã, celelelate posturi
fiind destinate pe „fracþii de nor-
mã” sau pe „suplinire”. Ieri, 18
iulie, s-au fãcut cunoscute pri-
mele rezultate, intrând în perioa-
da de contestaþii, care þine pânã
pe 19 iulie, pe 25 iulie urmând

S-a terminat prima probã a
examenului naþional pentru ocu-
parea funcþiilor de director, res-
pectiv director adjunct în unitã-
þile de învãþãmânt preuniversi-
tar. Au fost în joc 44 de posturi
”pline” ºi 18 de „adjuncþi”. Au
fost validate 147 de dosare, foar-
te mulþi candidaþi optând, aºa
cum prevede legislaþia, pe mai
multe posturi. Cea mai mare
concurenþã a fost la „director”,
unde s-au înregistrat 100 de so-
licitãri. Examenul scris, care a
durat 90 de minute, s-a desfã-
ºurat în condiþii optime ºi au
apãrut ºi primele rezultate. „ Am

ªase note maxime
la „titularizare”

ºi contestaþii depuse

Peste 80 de candidaþiPeste 80 de candidaþiPeste 80 de candidaþiPeste 80 de candidaþiPeste 80 de candidaþi
promovaþi ºi ºapte „picaþi”,promovaþi ºi ºapte „picaþi”,promovaþi ºi ºapte „picaþi”,promovaþi ºi ºapte „picaþi”,promovaþi ºi ºapte „picaþi”,
la examenul de managementla examenul de managementla examenul de managementla examenul de managementla examenul de management

sã fie prezentate rezultatele fi-
nale, iar pe 27 va avea loc, în
ºedinþã publicã, repartizarea pe
posturi. Dupã primele date sta-
tistice, în Dolj avem ºase note
maxime (una la „Educaþie fizicã
ºi sport”, una la „Educaþie teh-
nologicã”, douã la „Istorie” ºi
câte una la „Învãþãmânt primar”
ºi „Matematicã”). De asemenea,
putem înregistra 209 de note în-
tre 5,00 – 7,00, iar sub limita
5,00 avem 167 de medii.

CRISTI PÃTRU

avut 91 de cadre didactice în-
scrise ºi a fost ºi un absent.
Avem promovaþi 83 de candidaþi
ºi ºapte „picaþi”, la „scris”. Vom
face cunoscute toate rezultatele
pe site-ul nostru ºi vom prezen-
ta ºi programarea celorlalte pro-
be”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Va urma termenul
de depunere a contestaþiilor ºi,
imediat dupã soluþionarea aces-
tora, prezentarea oficialã a tabe-
lului cu datele oficiale, inclusiv
cu programarea probelor orale.

CRISTI PÃTRU

Mituitor arestat preventivMituitor arestat preventivMituitor arestat preventivMituitor arestat preventivMituitor arestat preventiv
La data de 16.07.2017 a lui M.

Emil, de 40 ani, din comuna Co-
þofenii din Dos, judeþul Dolj, a
fost reþinut, pentru cã a oferit

drept mitã suma de 100 euro ºi
douã sticle de bãuturi alcoolice
ºefului Postului de Poliþie Coþo-
fenii din Dos, ca acesta sã nu-i

întocmeascã dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt ca-
lificat. Precizãm cã poliþistul a
reuºit prinderea în flagrant a bãr-
batului în noaptea de 15/
16.07.2017, în timp ce acesta
avea asupra lui 39 litri motorinã ºi
11 saci de îngrãºãmânt chimic. În
data de 17.07.2017, inculpatul a
fost prezentat instanþei competen-
te de cãtre procurori din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj cu propunere de arestare
preventivã, propunere însuºitã de
judecãtori din cadrul Tribunalului
Dolj, care au emis pe numele aces-
tuia un mandat de arestare pre-
ventivã pe o perioadã de 30 zile.
Persoana în cauzã a fost introdu-
sã în Centrul de Retinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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În data de 17.07.2017, în ju-
rul orei 17:50, B. Marin, 57 de
ani, din municipiul Craiova, jud.
Dolj, posesor al permisului de
conducere valabil,  a condus un
autoturism, pe bld. Dacia din
municipiu, cãtre str. Brazda lui
Novac, iar la intersecþia sema-
forizatã cu str. Fraþii Goleºti nu
a acordat prioritate de trecere ºi
a intrat în coliziune cu un moto-
ciclul înregistrat în localitatea
Teslui, care era condus de M.
Aurelian Cosmin, 30 de ani, din
comuna Potmelþu, jud. Dolj, fãrã
ca acesta sã posede permis de
conducere. Acesta din urmã cir-
cula din sens opus la culoarea
verde a semaforului. În urma ac-
cidentului a rezultat vãtãmarea
corporalã uºoarã a lui M. Aure-
lian Cosmin, care nu a rãmas
internat în spital. Cei doi con-

ducãtori ai vehiculelor au fost
testaþi cu aparatul alcooltest, po-
liþiºtii constatând cã niciunul din-
tre ei nu se afla sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. Poliþiºtii au
întocmit în cauzã dosar penal

pentru sãvârºirea infracþiunilor
de vãtãmare corporalã din cul-
pã, respectiv pentru conducerea
unui vehicul fãrã a poseda per-
mis de conducere.

VALENTIN CEAUªESCU
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În data de 17.07.2017, efec-
tive din cadrul Biroului Rutier

Craiova au organizat ºi executat
pe principalele artere din muni-

cipiu o acþiune care a avut drept
principal scop prevenirea acci-
dentelor rutiere generate de ne-
respectarea de cãtre conducãto-
rii auto a semnificaþiei culorilor
semaforului electric aflat în
funcþiune. La acþiune au partici-
pat 12 poliþiºti rutieri, care au
aplicat 30 de sancþiuni contra-
venþionale, dintre acestea 11
sancþiuni fiind aplicate pentru
trecerea pe culoarea roºie a se-
maforului, 4 sancþiuni pentru
trecerea pe culoarea galbenã a
semaforului, în timp ce 15 sanc-
þiuni au fost aplicate pentru alte
abateri. Valoare totalã a sancþiu-
nilor aplicate de poliþiºtii rutieri
a fost de 8.250 lei. Tot cu oca-
zia acþiunii au fost reþinute 11
permise de conducere.

VALENTIN CEAUªESCU



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 19 iulie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Cu foarte mici excepþii, In-
stitutul Naþional de Statisticã
opereazã în activitatea sa cu date
culese de pe teren, prin inter-
mediul tuturor aggenþilor eco-
nomici ºi al instituþiilor publice
locale ºi centrale, rezultând ra-
poarte ºi analize a cãror acura-
teþe greu poate fi combãtutã.
Aºa este ºi ultimul comunicat de
presã de ieri, emis de INS, prin
care, la domeniul “Utilitate pu-
blicã” este analizatã evoluþia sis-
temului de utilitãþi publice pen-
tru anul trecut, raportat la 2015.
Rezultatele sunt dezolante, chiar
îngrijorãtoare. Aparent cifre
seci, peste care puþini dintre noi
mai avem tendinþa de a ne mai
apleca pentru a le decela însem-
nãtatea lor.

Raportarea I.N.S. începe cu
subiectul clasic al alimentãrii cu
apã, într-o þarã în care mileniul
al treilea ne prinde cu o datorie
externã pe termen lung a Româ-
niei de peste 70 miliarde de euro,
ºi asta aferentã lunii mai 2017.
Pânã la finele anului în curs mai
e mult ºi promisiunile trebuie
onorate!

A scãzut consumul de apã
Aflãm de la I .N.S. cã,  la

31.XII.2016, lungimea simplã a
reþelei de distribuþie a apei po-
tabile era de 79.677,6 km, cu

Ce ne facem când cifrele statisticeCe ne facem când cifrele statisticeCe ne facem când cifrele statisticeCe ne facem când cifrele statisticeCe ne facem când cifrele statistice
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Regiunea Sud-Vest Oltenia figureazã în datele statistice
prezentate public, ieri, ca ultima dintre toate cele opt
regiuni de dezvoltare la capitolul “locuitori cu locuinþe
conectate la canalizare ºi la staþii de epurare”. La nivel
naþional, anul trecut, lungimea simplã a reþelei de distri-
buþie a apei potabile a crescut doar cu 3,6% faþã de anul
2015, ajungând la 79.677,6 km. Cu 8,4% a crescut lungi-
mea simplã a conductelor de canalizare, în acelaºi interval
de referinþã. Despre reþeaua de gaze naturale nu mai are
sens sã afirmãm ceva. Aici, creºterea este de… 1,1%!

2.732,6 km mai mare pe total
þarã, faþã de situaþia existentã la
sfârºitul anului 2015. Lucrurile
devin mai triste când detaliem
pe urban ºi rural aceastã distri-
buþie a apei potabile. Concret,
anul  t recut ,  d in  to ta lul  de
79.677 km, lungimea reþelei de
distribuþie a apei potabile era în
urban de 29.476 km, adicã 37%
ºi restul în rural!

Un alt semnal de alarmã. Can-
titatea de apã potabilã distribui-
tã consumatorilor din toatã þara
a fost la sfârºitul anului 2016,
de 740.718 mii mc, cu 3.289
mii mc mai puþin faþã de anul
2015! Din aceastã cantitate, apa
potabilã distribuitã pentru uz
casnic a fost de 563.416 mii mc,
reprezentând 76,1% din total.
Proporþia apei potabile distribui-
tã consumatorilor care au in-
stalate apometre, în totalul dis-
tribuit, este de 94,8%, diferen-
þa de cantitate de apã potabilã
distribuitã fiind înregistratã în
sistem “pauºal”.

Suntem la coada regiunilor
de dezvoltare

Analizând datele despre lun-
gimea reþelei de canalizare, cei
de la INS aratã cã, anul trecut,
activitatea de evacuare a apelor
uzate din gospodãriile populaþiei
ºi din unitãþile economice ºi so-

ciale, s-a desfãºurat în 313 mu-
nicipii ºi oraºe ºi în 871 comu-
ne. Lungimea totalã a reþelei de
canalizare la sfârºitul anului
2016, a fost de 34.353,4 km,
din care 24.133,5 km în muni-
cipii ºi oraºe. Comparativ cu
anul precedent, în anul 2016,
lungimea reþelei de canalizare s-
a extins cu 2.650,8 km (respec-
tiv cu 1149,1 km în mediul ur-
ban ºi cu 1501,7 km în mediul
rural). Adicã o creºtere de 8,4%
faþã de 2015.

Mai puþin de jumãtate
din populaþia þãrii,

racordatã la canalizare
Populaþia conectatã la siste-

mele de canalizare în anul 2016
a reprezentat 49,1% din popu-
laþia rezidentã a României. În
anul  2016,  un numãr  de

9.702.739 locuitori aveau lo-
cuinþele conectate la sistemele
de canalizare (SC), aceºtia re-

prezentând 49,1% din popula-
þia rezidentã a României. În ceea
ce priveºte epurarea apelor uza-
te, populaþia cu locuinþele co-
nectate la sistemele de canali-
zare prevãzute cu staþii de epu-
rare (SCE) a fost de 9.415.524
persoane, reprezentând 47,7%
din populaþia rezidentã a þãrii.
Aici trebuie precizat cã, regiu-
nea de dezvoltare Sud-Vest Ol-
tenia are cei mai puþini locuitori
ale cãror locuinþe sunt conec-
tate la canalizare: 726.000!  Iar
la staþii de epurare ºi mai pu-
þini: 699.000 locuitori! Nimic
surprinzãtor cã, pe primul loc,
se aflã regiunea Bucureºti-Ilfov
cu 1.892.000 locuitori care au
racord la canalizare.

Pentru unii, costurile
racordãrii la apã

ºi canalizare sunt piperate
Despre cât de repede se miº-

cã autoritãþile locale în a pune
în funcþiune sistemele de cana-
lizare ºi epurare este o altã dis-
cuþie. Se invocã ºi nu fãrã te-
mei cã multe persoane din sa-
tele doljene ºi nu numai se vãd

în imposibilitatea de a plãti con-
sumul de apã curentã. Mai mult,
chiar dacã conductele de apã ºi

de canalizare le trec prin faþa lo-
cuinþei, oamenii refuzã sã se
racordeze justificând cu lipsa re-
surselor financiare. De aseme-
nea, în anumite localitãþi din su-
dul Doljul se ia acum în consi-
derare forarea altor puþuri de apã
la mare adâncime, pentru cã apa
distribuitã acum ar avea un con-
þinut ridicat de nitriþi ºi nitraþi.
Stratagema de a încunºtiinþa
populaþia sã foloseascã o astfel
de apã doar pentru uz menajer,
grãdinãrit etc. nu este respecta-
tã de localnici, mai ales cã fân-
tânile publice fie au secat între
timp, fie prin nedecolmatare au
ajuns improprii folosirii.

Distribuþia gazelor naturale
este un subiect aproape tabu, am
putea spune fãrã exagerare. Cu
doar 1,1% a crescut lungimea
reþelei de distribuþie a gazelor
naturale în 2016, raportat la
2015. Dincolo de toate dispute-
le politicianiste, pe care suntem
obligaþi sã le digerãm zilnic, fo-
tografia fãcutã de I.N.S. este o
necesitate, pentru a ne arãta cât
de valoroasã ne este clasa poli-
ticã în ansamblul ei.
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În acest context, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a salutat lan-
sarea demersurilor necesare pen-
tru realizarea acestei importante
artere rutiere ºi a reafirmat întrea-
ga susþinere a administraþiei jude-
þene pentru implementarea proiec-
tului. „Îmi face o deosebitã plãce-
re sã anunþ cã, zilele trecute, am
semnat certificatul de urbanism
eliberat Companiei Naþionale de
Administrare a Infrastructurii Ru-
tiere, care va obþine, pe baza lui,
avizele necesare construirii drumu-
lui expres Craiova – Piteºti, pe
porþiunea care traverseazã Doljul.
În judeþul nostru, vorbim despre
un tronson cu lungimea de aproa-
pe 18 kilometri, care va începe din
centura de nord a municipiului

Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj:
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Se întrevede o speranþã în ceea ce pri-

veºte Autostrada Craiova-Piteºti, trans-
formatã peste noapte într-un drum ex-
pres... Recent, Consiliul Judeþean (CJ)
Dolj a eliberat, la solicitarea Companiei
Naþionale de Administrare a Infrastruc-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

turii Rutiere (CNAIR), certificatul de
urbanism pentru proiectarea ºi construi-
rea primului tronson al drumului expres
Craiova – Piteºti, documentul fiind sem-
nat  de cãtre preºedintele instituþiei, Ion
Prioteasa.

Craiova, continuând pe teritoriile
administrative ale comunelor Gher-
ceºti, Pieleºti ºi Robãneºti, pânã la
limita cu judeþul Olt...”, a subliniat
ºeful administraþiei judeþene.

„Investitorii capabili
sã creeze locuri

de muncã stabile
au nevoie de mijloace

rapide”
Preºedintele Consiliului Jude-

þean Dolj a vorbit ºi de Aeroportul
Internaþional Craiova, care alãturi
de acest drum expres ar putea con-
stitui baza unei dezvoltãri econo-
mice consistente. „Alãturi de lan-
sarea de cãtre CNAIR a procedu-
rilor pentru atribuirea contractelor

de proiectare ºi execuþie, obþine-
rea certificatului de urbanism re-
prezintã un prim pas important în
realizarea acestei artere rutiere
esenþiale pentru Dolj ºi pentru în-
treaga regiune. De aceea, vreau sã
salut cu toatã cãldura iniþiativa
Guvernului României ºi a compa-
niei, precum ºi iniþierea demersu-
rilor pe care le implicã materializa-
rea ei.  De altfel, în ceea ce pri-
veºte infrastructura de transport,
viitorul drum expres Craiova – Pi-
teºti va constitui, împreunã cu ae-
roportul internaþional, obiectiv aflat
sub autoritatea CJ Dolj, unul din-
tre pilonii pe care se va baza dez-
voltarea economicã a Olteniei. In-
vestitorii capabili sã creeze locuri
de muncã stabile au nevoie de mij-
loace rapide prin care sã-ºi aducã
aici specialiºtii, au nevoie de mij-
loace eficiente prin care sã poatã
transporta de aici producþia cãtre
pieþele de desfacere, iar noua ºosea
va asigura completarea coridorului
rutier care leagã Craiova, prin Pi-
teºti ºi Bucureºti, de cel mai mare
port al României, cel de la Con-
stanþa”, a precizat Ion Prioteasa.

„Vom sprijini acesatã
investiþie”

ªeful administraþiei doljene a dat
toate asigurile în ceea ce priveºte
sprijinul acordat pentru a duce la
bun sfârºit acest proiect, mult do-
rit de toþi oltenii ºi nu numai. „Do-
resc sã asigur, încã o datã, cã ad-

ministraþia doljeanã îºi va da con-
cursul cu toatã deschiderea ºi va
sprijini aceastã investiþie, pentru ca
proiectul construirii drumului ex-
pres sã poatã fi implementat în cel
mai scurt timp. În egalã mãsurã,
îmi exprim speranþa cã ºi circuitul

pe care îl presupune emiterea avi-
zelor necesare de cãtre entitãþile
implicate va fi parcurs cu celerita-
te, astfel încât CJ Dolj sã poatã eli-
bera cât mai curând autorizaþia de
construire“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean, Ion Prioteasa.

Peste 270.000 de persoane au fost
prezente la cele peste 1750 de eve-
nimente, organizate sau sprijinite de
cãtre Comisia Europeanã din mar-
tie, când a fost lansatã Cartea Albã,
ºi pânã în iunie. Acestora li s-au alã-
turat mulþi alþi participanþi online.
„Este încurajator sã vãd atât de mulþi
oameni care se implicã în dezbate-
rea privind viitorul Uniunii Europe-
ne, lansatã de Comisie la 1 martie
2017 odatã cu publicarea Cãrþii albe
pe aceastã temã. Am vãzut cã un
numãr mare de cetãþeni ºi-au expri-
mat deja punctul de vedere ºi cã exis-
tã un puternic impuls pozitiv pentru
viitor. Viziunea mea o voi prezenta
în septembrie, dar, în realitate, ce-
tãþenii vor fi artizanii viitorului Eu-
ropei. Pentru cã ei sunt cei care scriu

Dezbaterea privind viitorul Europei
Dezbaterea privind viitorul Europei, concentratã în jurul Cãrþii Albe, document

lansat în urmã cu doar patru luni de zile, capãtã dinamism, iar în final se estimeazã cã
vor fi implicate în acest demers peste 30 de milioane de persoane.

manualele de istorie de mâine. Con-
tinuaþi, aºadar, sã vã implicaþi ºi sã
vã faceþi auzitã vocea!”, a subliniat
preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker.

Cartea alba…
Cetãþenii sunt invitaþi sã îºi expri-

me în continuare punctul de vedere,
pe pagina online dedicatã, în special
înainte de 13 septembrie 2017. La
aceastã datã preºedintele Juncker va
susþine discursul anual privind sta-
rea Uniunii Europene, în care îºi va
prezenta viziunea privind viitorul Eu-
ropei. La 1 martie 2017, Comisia a
lansat, odatã cu Cartea albã privind
viitorul Europei, o dezbatere paneu-
ropeanã în urma cãreia atât cetãþe-
nii, cât ºi liderii vor putea contura

viziunea asupra UE cu 27 de membri.
Cartea albã prezintã cinci scenarii
pentru evoluþia Uniunii pânã în 2025.
Acestea acoperã o serie de posibili-
tãþi cu rezultate diferite în funcþie de
domeniul de politicã avut în vedere.
Scenariile nu se exclud reciproc ºi
nici nu sunt exhaustive. Comisia a
prezentat, de asemenea, o serie de
documente de reflecþie privind as-
pecte-cheie pentru Europa. Aceste
idei vor fi dezvoltate în discursul pre-
ºedintelui Juncker, din septembrie
2017, înainte sã fie  trase primele
concluzii cu ocazia Consiliului Eu-
ropean din decembrie 2017. Astfel,
în vederea alegerilor parlamentare
din iunie 2019, statele membre vor
putea decide calea de urmat pentru
urmãtoarii ani.



Proiecþii de film, vineri
ºi sâmbãtã, în Centrul Vechi
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Peter Jecza este un nume de
prestigioasã referinþã în arta con-
temporanã româneascã. Fundaþia
TRIADE, pe care sculptorul a fon-
dat-o, a instituit, începând cu anul
2009, dupã dispariþia artistului,
programul Memoria Jecza, menit
sã continue cercetarea ºi promo-
varea operei artistului. Expoziþia
„Peter Jecza: Lecþie despre im-
perfecþiune”, organizatã la Mu-
zeul de Artã Craiova, face parte
din acest program ºi îºi propune
sã aducã în sfera dezbaterii criti-
ce semnificaþiile mutaþiei pe care
cercetãrile artistului din anii ’80
le-au adus practicilor sculpturii.

Peter Jecza a studiat în anii
’50, la Liceul de Artã din Târgu
Mureº, cu profesorul Izsak Mar-
ton, continuând la Institutul „Ion
Andreescu” din Cluj, unde viito-
rul sculptor a avut profesori ce-
lebri, precum Romul Ladea, Vir-
gil Fulicea, Kadar Tibor, Kos An-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«Expoziþia „Peter Jecza: Lecþie despre imperfec-
þiune” examineazã modul de depãºire a mimesis-ului,
prin trans-figurare („a da formã materialã imateriali-
tãþii”, dupã expresia artistului), urmãrind totodatã ra-
portul limbajului sculpturii cu celelalte forme de lim-
baj artistic, dimensiunea „muzicalã” a acestuia, în sen-
sul desfãºurãrii sale în timp, apropierea de poezie.

Lucrãrile expuse se impun prin valoarea lor artisti-
cã, intelectualã ºi spiritualã. Departe de a fi simple
exerciþii de virtuozitate, menite doar sã îmbogãþeascã

La Muzeul de Artã Craiova – Palatul „Jean
Mihail” se va deschide vineri, 21 iulie, ora 19.00,
expoziþia de sculpturã „Peter Jecza – Lecþie de-
spre imperfecþiune”, organizatã în parteneriat
cu Fundaþia TRIADE ºi cu sprijinul Galeriei
Jecza. Expoziþia cuprinde lucrãri din colecþiile
Muzeului de Artã Timiºoara, Muzeului Naþio-
nal Secuiesc Sf. Gheorghe, precum ºi din co-

lecþii private (Colecþiile Lecca, Herczeg, Mihu,
Simcelescu, Mesaros, Babusceac, Jecza), ºi va
fi însoþitã de un catalog cu informaþii despre
sculpturile expuse. La vernisaj va fi prezentã
ºi Sorina Jecza-Ianovici, curator al expoziþiei
ºi soþia artistului. Expoziþia „Peter Jecza – Lec-
þie despre imperfecþiune” va putea fi vizitatã pânã
pe data de 3 septembrie 2017.

dras sau Servatius Jeno, ºi desã-
vârºind-o la Timiºoara, oraº în
care artistul a venit dupã absolvi-
re. Lecþia dascãlilor sãi s-a com-
pletat, în mod echilibrat ºi perso-
nal, cu ceea ce oferea marea artã
europeanã, de la modelul dat de
lecþia sintezei Brâncuºi pânã la su-
prarealismul masiv, teluric, al lui
Henry Moore, cu care contactul
a fost copleºitor. În perioada ce a
urmat absolvirii studiilor de artã
(1963-1978), creaþia lui Peter Jec-
za a urmat, constant, un proces
de cãutãri ºi profundã asimilare a
surselor ce l-au marcat.

Potrivit reprezentanþilor muzeu-
lui craiovean, opera pe care ex-
poziþia o propune este rodul aces-
tui îndelung exerciþiu de autode-
finire, „la finele cãruia artistul
ajunge în posesia unui instrumen-
tar de exprimare propriu (mona-
da, ca formã plasticã aptã sã cu-
prindã sensuri multiple)”.

lumea obiectelor
cu noi elemente,
ieºite din talentul
ºi priceperea omeneascã, lucrãrile lui Peter Jecza au,
dimpotrivã, un suport mult mai adânc, sunt înrãdãci-
nate în elanurile abisale ale fiinþei, ele vorbesc despre
enigma existenþei, despre drama condiþiei umane ºi
despre ºansele salvãrii ei. Valori cãrora artistul le-a
dat corp sculptural folosind un limbaj nou, propriu,
încãrcat de sens». (Sorina Jecza-Ianovici)

În Piaþa „Fraþii Buzeºti” din Centrul Vechi al Craio-
vei se va desfãºura vineri, 21 iulie, ºi sâmbãtã, 22
iulie, evenimentul „Urban Movie”, organizat de Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”, cu acces liber pen-
tru public.

«Proiectul s-a nãscut din dorinþa de a oferi craio-
venilor o experienþã specialã prin vizionarea unor pro-
ducþii cinematografice de lungmetraj în aer liber, cre-
ând un nou prilej de socializare. Este vizatã întreaga
comunitate localã sã participe gratuit la acest eveni-
ment, care se doreºte sã aibã un caracter permanent,
în funcþie de preferinþele publicului. Vã invitãm sã trãim
împreunã, într-o atmosferã culturalã, experienþa unei
seri de cinema», se precizeazã într-un comunicat de
presã al instituþiei.

În Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova are loc astãzi, ora 9.30, ceremo-
nia de deschidere a celui de-al 41-lea
congres anual al Academiei Româno-
Americane de Arte ºi ªtiinþe (ARA) /
(American Romanian Academy of Arts
and Science. Evenimentul este gãzduit de
instituþia craioveanã în perioada 19-22
iulie ºi se desfãºoarã sub genericul
„ªtiinþa ºi arta în era modernã”.

Aproximativ 40 de personalitãþi ºtiinþi-
fice de prestigiu – academicieni, profesori
universitari, cercetãtori din domeniile
ºtiinþelor ºi artelor, atât din diaspora, cât
ºi din þarã – ºi-au anunþat participarea la
aceastã reuniune internaþionalã. Potrivit

Personalitãþi din diaspora ºi din þarã,
la deschiderea Congresului ARA

Producþiile cinematografice propuse pentru aceas-
tã perioadã sunt „Chuck Norris vs. Communism”
(regia: Ilinca Cãlugãreanu, 2015) – vineri, începând
cu ora 21.15, ºi „Amintiri din Epoca de Aur” (regia:
Hanno Hofer, Rãzvan Mãrculescu, 2009) – sâmbãtã,
de la ora 21.15.

organizatorilor, la ediþiile anterioare au
participat Eugen Ionesco, George Emil
Palade, Pr. Virgil Gheorghiu, Mircea
Eliade, Octavian Paler ºi mulþi alþi repre-
zentanþi de seamã ai ºtiinþei ºi culturii
româneºti.

Programul congresului de la Craiova
cuprinde sesiuni de conferinþe, lansãri de
carte, expoziþii de picturã, mese rotunde.
Cu prilejul acestui eveniment internaþio-
nal, la Muzeul de Artã din Craiova va avea
loc mâine, 20 iulie, începând cu ora
16.00, un recital extraordinar susþinut de
doi tineri muzicieni: soprana Renata Vari,
de la Opera Românã Craiova, ºi pianistul
Botond Szocs.

Promovând la nivel internaþional
realizãrile oamenilor de ºtiinþã din diaspo-
ra românã ºi nu numai, ARA îºi aduce
contribuþia la stimularea cercetãrii
ºtiinþifice din diverse domenii de activi-
tate. Pentru a-i motiva ºi mai mult pe
oamenii de ºtiinþã ºi culturã, în fiecare
an are loc Congresul ARA – reuniune
ºtiinþificã de nivel internaþional la care
invitaþii îºi prezintã contribuþiile ºi
realizãrile ºtiinþifice în cadrul mai multor
secþiuni. În anul 2015, Congresul ARA
(ediþia a 39-a) a avut loc la Institutul
Naþional de Fizicã Nuclearã din Frascati-
Roma (Italia), iar în 2016 – la Montreal
(Canada).
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Sean Spicer, purtãtorul de cuvânt
al Casei Albe, a afirmat cã democra-
þii ar fi avut înþelegeri secrete cu au-
toritãþile din Ucraina în timpul cam-
paniei prezidenþiale din 2016, reluând
acuzaþiile potrivit cãrora un oficial
democrat s-ar fi întâlnit cu membri
ai personalului diplomatic ucrainean.
Purtãtorul de cuvânt al Casei Albe a
fãcut referire la câteva materiale di-
fuzate de mass-media conservatoa-
re în care se afirmã cã un oficial de-
mocrat ar fi cãutat sã obþinã infor-
maþii compromiþãtoare despre Paul
Manafort, directorul echipei de cam-
panie a lui Donald Trump. Primele
informaþii în acest sens au apãrut într-un arti-
col publicat de site-ul Politico în luna ianuarie.
“În mod evident, în ultimele zile a existat un
interes to mai mare în legãturã cu ceea ce DNC
(Convenþia naþionalã a Partidului Democrat,
n.red) a fãcut în coordonare cu Guvernul ucrai-

Polonia a depus apel
la Curtea Europeanã
de Justiþie împotriva
obligaþiei de a primi
refugiaþi

Polonia a depus un apel
la Curte Europeanã de
Justiþie împotriva obligaþiei
de a primi refugiaþi în baza
schemei de relocare aprobatã
de Uniunea Europeanã, a
anunþat marþi ministrul
polonez de Externe, Witold
Waszczykowski. La 13 iunie,
Comisia Europeanã a lansat
procedurile de infringement
împotriva Cehiei, Ungariei
ºi Poloniei, pentru faptul cã
nu au acceptat refugiaþi în
cadrul planului comun de
relocare a acestora. “Acest
caz a fost contestat la Curtea
Europeanã de Justiþie ºi vom
aºtepta deznodãmântul
acestei decizii. Relocarea ar
fi trebuit sã aibã loc în
perioada 2015 ºi 2017. Dar
nu a fost implementatã
practic de cãtre nimeni.
Uniunea Europeanã nu
deþine un instrument de
pedeapsã într-un asemenea
caz”, a declarat Waszczykow-
ski. ªeful diplomaþiei
poloneze considerã cã
relocarea unor oameni pe
un fond obligatoriu este
“depãºitã ºi inumanã”.
Planul de relocare a 160.000
de refugiaþi din Italia ºi
Grecia în alte þãri europene,
în decurs de doi ani, a fost
aprobat de UE în septembrie
2015, printr-un vot cu
majoritate calificatã. Dar
pânã în prezent au fost
relocate doar 20.000 de
persoane, iar Cehia, Ungaria
ºi Polonia nu au primit
niciun refugiat. Potrivit
cotelor stabilite de UE,
Polonia ar trebui sã pri-
meascã 6.200 de refugiaþi,
în principal din Siria.

Conflicte în Guvernul
de la Londra
din cauza Brexit

Premierul britanic,
Theresa May, a transmis ieri
miniºtrilor cã vor trebui sã
demonstreze unitate ºi
putere în Marea Britanie, a
declarat purtãtorul de
cuvânt al prim-ministrului
de la Londra. Din cauza
conflictelor generate în
presa britanicã între mem-
brii Cabinetului premierului
Theresa May în privinþa
procesului Brexit ºi a cheltu-
ielilor de stat, purtãtorul de
cuvânt al acesteia a comuni-
cat cã “existã o nevoie de a
arãta putere ºi unitate ca
stat, iar acest lucru trebuie
sã fie iniþiat de cãtre mi-
niºtri”. “May a declarat cã
Guvernul ar lua decizii mai
bune dacã colegii ar putea
avea discuþii deschise, dar
este vital ca discuþiile din
cabinet sã rãmânã private”,
a adãugat acesta.

Consiliul Uniunii Europene a
adoptat o serie de concluzii pri-
vind situaþia din Coreea de Nord
ºi a anunþat cã ia în calcul impu-
nerea unor sancþiuni mai dure pen-
tru regimul de la Phenian, care
continuã sã testeze rachete balis-
tice. Potrivit unui comunicat,
structura executivã a UE a con-
damnat testul balistic efectuat de
Coreea de Nord la începutul aces-
tei luni, catalogându-l drept o
“ameninþare gravã la adresa pãcii
ºi securitãþii internaþionale” ºi ce-
rând încetarea acestor acþiuni.
“Coreea de Nord a continuat sã
accelereze programele privind ra-
chetele nucleare ºi balistice, cea
mai recentã fiind lansarea unui
rachete balistice intercontinenta-
le la 4 iulie. Consiliul condamnã
cu fermitate aceste acþiuni, care
submineazã regimul mondial de
neproliferare ºi dezarmare pe care
UE l-a susþinut în mod constant
de zeci de ani. Consiliul îndeam-
nã Coreea de Nord sã respecte
fãrã întârziere, pe deplin ºi necon-
diþionat obligaþiile care îi revin în

Premierul ungar Viktor Orban a declarat
ieri, în cadrul unei conferinþe comune cu
omologul sãu israelian, Benjamin Netanya-
hu, cã Ungaria are toleranþã zero faþã de
antisemitism, iar colaborarea þãrii sale cu
Germania nazistã în cel de-al Doilea Rãz-
boi Mondial a fost un pãcat, relateazã agenþia
MTI. Orban a precizat cã Ungaria a comis
o crimã în perioada celui de-al Doilea Rãz-
boi Mondial, întrucât nu ºi-a protejat cetã-
þenii evrei de Holocaust. Premierul ungar
i-a transmis lui Benjamin Netanyahu cã
“aceste atrocitãþi nu trebuie sã se mai în-
tâmple niciodatã”, iar Ungaria “îºi va pro-
teja toþi cetãþenii”. Aproximativ 550.000 de
evrei din Ungaria au fost uciºi în timpul
Holocaustului. Prezenþa lui Benjamin Ne-
tanyahu la Budapesta este prima vizitã a
unui premier israelian în ultimii 30 de ani.
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nean în încercarea de a conspira”, a declarat
Spicer, care a adãugat cã scopul asocierii era
“sã obþinã demiterea cuiva, lucru care în cele
din urmã nu s-a întâmplat”. Manafort a fost
nevoit sã demisioneze în august 2016 în con-
textul dezvãluirii mai multor detalii ale afaceri-

lor sale cu liderii pro-Kremlin din
Ucraina. Ambasada Ucrainei la Wa-
shington a negat afirmaþiile cã ar fi
“conspirat” cu democraþii împotri-
va echipei de campanie a lui Donald
Trump. Ambasada “nici nu a cola-
borat cu DNC privind opoziþia ºi nici
nu a efectuat vreo acþiune pentru a
submina eforturile de campanie”, se
afirmã într-un comunicat al reprezen-
tanþei diplomatice ucrainene. “Deºi
unii politicieni care nu sunt parte a
Guvernului ucrainean ar putea sã se
fi implicat sau au fãcut declaraþii în
campania electoralã de anul trecut,
Ambasada ºi Guvernul Ucrainei nu

au fãcut acest lucru”, se precizeazã în comuni-
cat. Acuzaþiile reapar în contextul în care Casa
Albã se confruntã cu efectele dezvãluirii faptului
cã fiul lui Donald Trump s-a întâlnit, în iunie
2016, cu avocata rusã Natalia Veselnitskaya ºi
un presupus fost agent secret sovietic.

Viktor Orban, premierul ungar: Colaborarea Ungariei
cu Germania nazistã a fost o greºealã, un pãcat

Viktor Orban i-a mulþumit lui Netanyahu
pentru contribuþia Israelului la securitatea
în Europa. “Ungaria ºi Israelul sunt con-
ºtiente de trecut, dar privesc cãtre viitor,
iar viitorul le aparþine unor astfel de state.
Discuþiile s-au concentrat pe îngrijorãrile
prezentate de comunitatea evreilor ungari”,
a spus Netanyahu. Premierul israelian a
salutat susþinerea Ungariei pentru þara sa
în cadrul forumurilor internaþionale ºi a
precizat cã Ungaria se regãseºte printre
þãrile care luptã împotriva “delegitimizãrii”
Israelului, “o nouã formã de antisemitism”.
O campanie guvernamentalã recentã îm-
potriva miliardarului ungaro-american
George Soros a fost criticatã de cãtre or-
ganizaþiile evreieºti pentru accentele anti-
semite, acuzaþie pe care guvernul Orban a
dezminþit-o.

UE anunþã noi sancþiuni împotriva regimului nord-coreean
temeiul tuturor rezoluþiilor rele-
vante ale Consiliului de Securita-
te al ONU ºi sã se abþinã de la
orice altã acþiune provocatoare
care ar putea spori tensiunile re-
gionale ºi globale”, este poziþia
UE. Pe lângã sancþiunile existen-
te, UE va lua în considerare alte
rãspunsuri la acþiunile regimului de
la Phenian, în coordonare cu aliaþii
ºi cu sprijinul ONU. “Sancþiunile
UE împotriva Coreei de Nord
sunt printre cele mai restrictive.
Consiliul va lua în calcul mai mul-
te rãspunsuri potrivite, dupã o
consultare strânsã cu partenerii
cheie ºi în conformitate cu deci-
ziile Consiliului de Securitate al
ONU, prin intermediul unor noi
mãsuri restrictive autonome. Con-
siliul îºi exprimã îngrijorarea faþã
de activitãþile regimului nord-co-
reean de a colecta fonduri pentru
finanþarea programelor nucleare ºi
balistice. Coreea de Nord trans-
ferã resurse de la investiþiile ne-
cesare pentru dezvoltare, refor-
mã socialã ºi economicã, care ar
aduce beneficii populaþiei în ge-

neral”, este mesajul transmis de
la Bruxelles. Totodatã, Uniunea
Europeanã oferã sprijin pentru
eforturile Coreei de Sud de a ne-
gocia cu vecinii nord-coreeni.
“Consiliul sprijinã rolul important
ºi apelul din partea Coreei de Sud,
de a se angaja într-un dialog cre-
dibil ºi semnificativ, inclusiv prin
mãsuri de consolidare a încrede-

rii, pentru a dezamorsa tensiunea
ºi pentru a permite paºii privind
denuclearizarea completã, verifi-
cabilã ºi ireversibilã a Peninsulei
Coreene. Politica UE privind Co-
reea de Nord combinã presiunea
cu sancþiunile ºi alte mãsuri, pãs-
trând în acelaºi timp deschise ca-
nalele de dialog”, se mai aratã în
comunicatul Consiliului UE.



cuvântul libertãþii / 9miercuri, 19 iulie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

ploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
seninmiercuri 19 iulie - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,5595 ............. 45595
1 lirã sterlinã................................5,1459....................51459

1 dolar SUA.......................3,9476........39476
1 g AUR (preþ în lei)........156,9531.....1569531

Cursul pieþei valutare din 19 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 19 iulie

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

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

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Fratii Karamazov
1969, Rusia, Dramã
22:40 5 minute de istorie cu

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)

TVR 2

07:30 În cãutarea lui Dory
09:10 Brooklyn
11:00 Podul spionilor
13:20 Polul Nord
14:45 Doamna din furgoneta
16:30 Aventures
18:25 Damilola, bãiatul nostru

iubit
20:00 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
21:40 Urzeala tronurilor
22:40 Twin Peaks
23:45 Metropolitan prin excelenþã
01:10 Trãieºte-þi viaþa

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Cei trei muschetari
2011, Franta, SUA, Marea

Britanie, Germania, Acþiune,
Aventuri, Romantic, Dragoste

23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Regatul Dragonilor
2008, China, Acþiune, Dramã,

Istoric, Rãzboi
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Lacul lebedelor 3 (R)
14:00 Safari (R)
16:00 La bloc
18:15 Toba de rock
20:30 Miracolul de la Sf. Ana
23:45 Destine la rãscruce
01:45 Miracolul de la Sf. Ana (R)
04:15 Cine A.
05:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Xtra Night Show

01:00 Lege si ordine: Brigada

specialã

1999, SUA, Crimã, Dramã

02:00 Observator (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Câinele Japonez (R)

2013, România, Dramã

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Haiducii

1966, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Jandarmul ºi extratereºtrii

1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Nunþi de poveste

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989,  SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Da-i bãtaie! Local Kombat

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 FIGHT NIGHT “Drumul

spre America” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Polul Nord

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:20

Polul Nord, casa magicã a lui
Moº Crãciun ºi a doamnei
Crãciun, s-a dezvoltat într-un
oraº imens alimentat de magia
fericirii sãrbãtorilor din întrea-
ga lume. Pe mãsurã ce oame-
nii sunt prea ocupaþi ca sã se
bucure de timpul petrecut
împreunã de sãrbãtori, oraºul
este în pericol. Cine poate
ajuta la salvarea tradiþiilor de
Crãciun?

Cei trei muschetari

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Urmându-ºi visul de a de-
veni muschetar, D'Artagnan
(Logan Lerman) pleacã la
Paris, unde îi gãseºte pe
Athos (Matthew Macfadyen),
Aramis (Luke Evans) ºi Port-
hos (Ray Stevenson) în
slujbe mizere, în cãutarea
unei cauze care sã le spele
numele. În urmã cu trei ani,
dupã ce au furat un proiect
secret dintr-un seif veneþian,
au fost trãdaþi de partenera
lor Milady...

Destine la rãscruce

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  23:45

Filmul ne face martorii
destinelor a patru oameni:
un om de afaceri (Whitaker)
care pariazã cu propria viaþã
pe o cursã de cai; un gang-
ster (Fraser) care prevede
viitorul; un star pop (Gellar)
cade prada unui cap crimi-
nal (Garcia); un doctor (Ba-
con) ce trebuie sã-ºi salveze
dragostea vieþii.

sursa: cinemagia.ro
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JOI - 20 iulie

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

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

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

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
21:10 Prinþul Valiant
1997, Irlanda, Aventuri,

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

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

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

10 (R)

TVR 2

07:25 Doamna din furgonetã
09:10 Damilola, bãiatul nostru iubit
10:40 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
12:10 Micul prinþ
13:55 Bunica
15:15 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
16:40 The Rocky Horror Picture

Show: Sã o luãm de la capãt
18:10 Sushi din East Side
20:00 Doar o rãsuflare
21:10 500 de zile cu Summer
22:50 Afacerea Est
00:20 Misterele Berlinului

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Coana Mare: Aºa tatã,

aºa fiu
2011, SUA, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Stãpânii strãzilor: Ucigaºul

de poliþiºti
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Zdob si Zdub. Concert
aniversar - "20 de veri"

09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Naiv in dragoste (R)
15:00 Lacul lebedelor 3 (R)
16:30 La bloc
18:45 Mary ºi Rhoda
20:30 Furia
22:30 Camarazii
00:30 Furia (R)
02:30 Cine A.M
06:15 Naiv în dragoste (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Xtra Night Show

01:00 Camera Morþii

1996, SUA, Dramã

03:15 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Cei 7 ani de acasã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Haiducii (R)

1966, România, Aventuri

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Rãpirea fecioarelor

1968, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Urmãrit de trecut

2011, SUA, Crimã, Dramã

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Martor ocular (R)

2017, Thriller

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Fete bune (R)

06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 MMA ALL STARS: VIN

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

(R)
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO
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VINERI - 21 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Preþul ucigãtor al ºtirilor
2013, SUA, Documentar
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:10 Ce-ºi doresc femeile
2000, SUA, Comedie, Romantic
22:20 Gala Umorului
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:10 Prinþul Valiant (R)
1997, Irlanda, Aventuri,

Fantastic
01:50 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:30 Pe platourile de filmare
08:00 The Rocky Horror Picture

Show: Sã o luãm de la capãt
09:30 Înnebunit sã fii normal
11:15 Anotimpuri
12:55 Stã sã plouã cu chiftele
14:25 Tata în rãzboi cu... tata
16:00 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
17:35 Filme ºi vedete
18:10 Înnebunit sã fii normal
20:00 Povestea slujitoarei
20:55 Atac de Ziua Naþionalã
22:30 Familia Hollar
00:00 Ash împotriva rãului
01:05 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ochi de vultur
2008, SUA, Dramã, Thriller
22:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 Ochi de vultur (R)
2008, SUA, Dramã, Thriller
02:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi

(R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

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

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Mary ºi Rhoda (R)
14:00 Toba de rock (R)
16:15 La bloc
18:30 Turbo Power Rangers:

Filmul
20:30 Între douã lumi
22:45 Condamnaþi la cinã
00:45 Între douã lumi (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Fiica rãtãcitoare

2006, SUA, Comedie, Dramã

01:30 Zeul artelor culinare

1996, Hong Kong, Acþiune,

Comedie

03:15 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Prieteni  ºi atât
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Rãpirea fecioarelor (R)

1968, România, Aventuri

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Rãzbunarea haiducilor

1968, România, Aventuri

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Secretul lui Bachus

1984, România, Acþiune,
Comedie

23:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

03:15 Neam legat

04:00 Focus 18 (R)

05:00 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

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

sorti Champions League
14:00 Ora exacta in sport

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

sorti Europa League
15:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “Gladiatorii

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

Horror, Mister, Thriller
23:00 Onfruntarea Finala, Badr

Hari - Rico Verhoeven (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comuna Afumaþi, cu sediul în Lo-
calitatea Afumaþi, Str. Principalã, nr.
39, Judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a funcþiei con-
tractuale, vacante, de Inspector de
specialitate, gradul I, la Comparti-
mentul Integrare europeanã. Pen-
tru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii generale, con-
form art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare:
a)are cetãþenia românã, cetãþenie a
altor state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România; b)cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit; c)are
vârsta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d)are capacitate
deplinã de exerciþiu; e)are o stare
de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate;
f)îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnatã definitiv pentru sãvâr-
ºirea unei infracþiuni contra umani-
tãþii, contra statului ori contra auto-
ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sã-
vârºite cu intenþie, care ar face-o in-
compatibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiþiile specifi-
ce necesare în vederea participãrii
la concurs ºi a ocupãrii funcþiei con-
tractuale sunt: -studii universitare

de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în domeniul
fondurilor europene; -vechime în
domeniul fondurilor europene -
minim 3 ani. Concursul se va orga-
niza conform calendarului urmãtor:
-02 august 2017: termenul limitã
pentru depunerea dosarelor; -
10 august 2017, 09.00: proba scri-
sã; -11 august 2017, 10.00: proba in-
terviu. Conform art.6 al Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fonduri publice, pen-
tru înscrierea la concurs candidaþii
vor prezenta un dosar de concurs
care va conþine urmãtoarele docu-
mente: a.cererea de înscriere la con-
curs adresatã conducãtorului au-
toritãþii sau instituþiei publice orga-
nizatoare; b.copia actului de identi-
tate sau orice alt document care
atestã identitatea, potrivit legii, dupã
caz; c.copiile documentelor care sã
ateste nivelul studiilor ºi ale altor
acte care atestã efectuarea unor
specializãri, precum ºi copiile docu-
mentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice ale postului so-
licitate de autoritatea sau instituþia
publicã; d.carnetul de muncã sau,
dupã caz, adeverinþele care atestã
vechimea în muncã, în meserie ºi/
sau în specialitatea functiei, în copie;
e.cazierul judiciar sau o declaraþie pe
propria rãspundere cã nu are ante-
cedente penale care sã-l facã incom-
patibil cu funcþia pentru care candi-
deazã; f.adeverinþã medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate corespun-

zãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni
anterior derulãrii concursului de
cãtre medicul de familie al candida-
tului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate; g.curriculum vitae. Adeve-
rinþa care atestã starea de sãnãtate
conþine, în clar, numãrul, data, nu-
mele emitentului ºi calitatea acestu-
ia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sãnãtãþii. În cazul în care
candidatul depune o declaraþie pe
proprie rãspundere cã nu are ante-
cedente penale, în cazul în care este
declarat admis la selecþia dosarelor,
acesta are obligaþia de a completa
dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pânã
la data desfãºurãrii primei probe a
concursului. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei Comunei Afumaþi,
din Localitatea Afumaþi, Str.Principa-
lã, nr.39, Judeþul Dolj, tel.0251/
318.001, fax.0351/420.220.

Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova, str. Brestei, nr.133, judeþul
Dolj,anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru „PRO-
IECTULUI REGIONAL DE DEZVOL-
TARE A INFRASTRUCTURII DE APÃ
ªI APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ,
IN PERIOADA 2014 – 2020”  în vede-
rea executiei lucrarilor: “Reþele de
apã ºi canalizare în zona Cãlãraºi -
Bechet”,  propus a fi amplasat în lo-
calitãþile Bechet, Dãbuleni, Calaraºi,
Ostroveni. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1,
de luni pânã joi, între orele 0800- 1630

ºi vineri între orele 0800- 1400 ºi la se-
diul Companiei de Apã Oltenia SA,
str. Brestei, nr. 133, de luni pânã vi-
neri între orele 0800 – 1600. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax. 0251/419035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
INFORMARE. Aceastã informa-

re este efectuatã de: Comuna Terpe-
ziþa, adresã str. Principalã, nr. 334,
sat Terpeziþa, Tel. 0251/362009, fax
0251/362168 ce intenþioneazã sã so-
licite de la Administraþia Naþionalã
Apele Române Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu Sistemul de Gospodã-
rire a Apelor Dolj, aviz de gospodãri-
re a apelor/aviz de amplasament
pentru desfãºurare aactivitãþii de…-
. Localizat în ..-.sau pentru realiza-
rea lucrãrilor  de “Construcþie Piaþã-
”amplasate în satulTerpeziþa, comu-
na Terpeziþa, judeþulDolj. Aceastã in-
vestiþie este  nouã. Ca rezultat al pro-
cesului de producþie vor rezulta per-
manent urmãtoarele ape uzate: ....-
.... ce se vor evacua în fosã septicã,-
dupã ce au fost epurate prin decan-
tare.  Aceastã solicitare de aviz este
conformã cu prevederile Legii ape-
lor nr.  107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii su-
plimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri se pot adresa soli-
citantului sau la adresa Gruia Virgil
Daniel, Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.

S.C. NITELA IMPEX SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea „ Realizare
platformã betonatã ºi amplasare cort
pe structurã metalicã, amplasare sta-
þie mobilã alimentare motorinã- in-
trare în legalitate”, ce se desfãºoarã
în Craiova, str. Ionel Teodoreanu nr.
6 (fost Aleea I ªimnic nr. 553). Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9 -14. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la data
de 31.07.2017.

INFORMARE. Aceastã infor-
mare este efectuatã de: Adminis-
traþia Naþionalã Apele Române Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Ape-
lor Dolj, adresã, str. Pelendava, nr.
31, Craiova, Tel. 0251/587549, fax.
0251/587572 ce intenþioneazã sã
realizeze investiþia “Construcþie
Piaþã”, în satul Terpeziþa, comu-
na Terpeziþajud. Dolj. Ca rezultat
al acestei mãsuri se vor produce
urmãtoarele:……-.... .Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare sau care intenþio-
neazã sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului la adresa
menþionatã: Gruia Virgil Daniel,
Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.

Societatea comercialã HE-
LIN’S TRADING S.R.L. anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “AM-
PLASARE CONSTRUCÞIE PRO-
VIZORIE CU DESTINAÞIA SPA-
ÞIU EVENIMENTE, SCHIMBARE
DESTINAÞIE ªI AMENAJARE
HALÃ DEPOZITARE IN SPAÞIU
ANEXÃ EVENIMENTE; OBÞINE-
RE AUTORIZAÞIE DE ACCES LA
D.N. 65”,  propus a fi amplasat în
COMUNA PIELEªTI, SATUL PIE-
LEªTI, STRADA CALEA BUCU-
REªTI (DN 65), NR. 140 / 2, JUDE-
ÞUL DOLJ. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, ºi la sediul HELIN’S
TRADING SRL, comuna GHER-
CEªTI, strada AVIATORILOR, nr.
10, în zilele de luni - joi între orele
8 - 16 ºi vineri între orele 8 - 14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã curãþe-
nie în apartament, de
douã ori pe lunã. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri me-
talice pe orice parte, pe
linie metalicã, la preþuri
minime. Relaþii la te-
lefon: 0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2 bãi,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit 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 Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camesre. Te-
lefon: 0746/498.818.

Staþiunea de Cercetare
Dezvoltare Agricolã

ªimnic- Craiova
cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul

Dolj, scoate la concurs
1 post ACS, Laborator
Ameliorare, Colectiv

ameliorare grâu.
Cererile de înscriere

se depun pânã la data
de 25.07.2017.

Concursul va consta în
proba scrisã ºi interviu
ºi va avea loc în data de
27.07.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/417.534.
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CONSILIUL  JUDEÞEAN  DOLJ

ANUNÞ

Consiliul Judeþean Dolj organizeazÎ în data
de 31.07.2017, ora 1000, licitaþie publicÎ în vede-
rea închirierii unor cabinete libere situate în
Centrul Medical Brazda lui Novac (Craiova, stra-
da General ªtefan Fãlcoianu, nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Dome-
niului Public ºi Privat al Judeþului Dolj din str.
Jieþului  nr. 19, Craiova, începând cu data pu-
blicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliului
Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19, Craiova, pânÎ
la data de 31.07.2017, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avan-
tajoasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon  0351/415.414; 415.415sau la
Serviciul Administrarea Domeniului Public ºi
Privat al Judeþului Dolj.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând teren intravilan
la 10 km de Craiova,
fiind zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând 10 ha pãdure –
100-110 ani, comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Telefon:
0762/992.575.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon:
0251/548.870.

Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE

CUMPÃR GARSO-
NIERÃ plata pe loc la
parter. Telefon: 0761/
355.107.

CUMPÃRÃRI CASE

Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Craio-
va plata pe loc. Tele-
fon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni ( Extin-
dere). Telefon: 0772/
250.886.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni.Telefon:
0741/ 186.100.
Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã ca-
napele, birou ºi alte-
le. Urgent. Telefon:
0741/072.812.

Vând cutie metalicã
pentru armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând frigider ZIL puþin
folosit, maºinã de spã-
lat Alba Lux cu încãlzi-
re apã, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon:
0351/464.563.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Telefon:
0758/454.216.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând masã metalicã
140/70/75 cm – 150  lei,
polizor electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei, epilator
HOMEDICS ELOS
LASER epilare definiti-
vã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFI-
ªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTE-

LOR TEHNICE ALE CADASTRULUI.

Unitatea administrativ – teritorialã
Oraºul Dãbuleni, din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sectoare-
le cadastrale nr.4, începând cu data de
24.07.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Dãbuleni, con-
form art.14 alin (1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/ 1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documente-
lor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþiona-
le de Cadastru ºi Publicitate imobiliarã.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 19 iulie 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pom-
pã Kama de udat
grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi
de 2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/
kg. cruce albã scrisã
1200/400- 80 lei, covor
persan 200/800 bine
întreþinut – 100 lei, te-
levizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
S.C.C. CALAFAT cu se-
diul în Calafat, judeþul
Dolj strada Ciupercenii
Vechi nr.22, vinde prin
licitaþie publicã deschi-
sã, cu strigare, spaþiu
comercial situat la par-
terul blocului din locali-
tatea Moþãþei. Licitaþia
va avea loc pe data der
3 august 2017 la sediul
societãþii ora 11.00. În
caz de neadjudecare, li-
citaþia rãmâne deschisã
în fiecare zi de joi, la
aceiaºi orã pânã la ad-
judecare. Relaþii la se-
diul societãþii.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

PIERDERI
IULMISS ONE SRL
declarã pierdut cer-
tificat constatator
punct de lucru, Cra-
iova, str. Grigore Ple-
ºoianu Nr.3B,Com-
plex Oltenia Sucpi
stand 960, judeþul
Dolj. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Consternaþi de
aflarea veºtii de-
cesului prietenu-
lui de-o viaþã,
distinsul prof.
MARIN BUDICÃ,
familia ªtefan ºi
Rodica Tunsoiu
î m p ã r t ã º e º t e
sincer durerea
familiei îndoliate!
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Calancea – Ieºenii au avut trei
ocazii mari, dar Calancea n-a fost
solicitat la niciuna: Danale a tras în
afara porþii, în prima reprizã, iar în
debutul pãrþii secunde mingea a
ºters transversala la un ºut-centrare
ºi Danu Spãtaru a fost ezitant la o
minge periculoasã în 6 metri.

Dimitrov – Postul de fundaº
dreapta este probabil singurul nea-
coperit la Universitatea. Bulgarul are
determinare incredibilã ºi n-a fãcut
un meci slab, dar este evident cã nu
se ridicã la nivelul coechipierilor.
Mãcar de-ar înceta cu fazele în care
urcã aiurea ºi pierde mingea, lãsând
descoperit flancul, fiindcã oricum nu
vine cu centrãri de calitate. Nici re-
zerva sa, Vlãdoiu, nu oferã multe
speranþe pentru acest post.

Barthe – Bulgarul are plasament,
dar trateazã superficial multe faze.
A apãrut ºi de vreo douã ori în ca-
reu advers, dar cu execuþii jalnice.
Sã sperãm cã nu se mai “acciden-
ta” atât de des.

Kelic –  Fundaºul a evoluat mult
faþã de perioadã în care a venit la
Craiova, dominã “spaþiul aerian” ºi
nu se complicã pe jos, ºtie cã nu
are calitãþile necesare.

Briceag – Nici el nu a fost în
acest joc la nivelul scontat. Spe-
ram cã îºi continuã evoluþiile ºi
ascensiunea de anul trecut, pentru
a ajunge la echipa naþionalã.

Zlatinski – Meci bun al bulga-

Meciul cu Milan, tun financiarMeciul cu Milan, tun financiarMeciul cu Milan, tun financiarMeciul cu Milan, tun financiarMeciul cu Milan, tun financiar
ºi de imagine pentru ªtiinþaºi de imagine pentru ªtiinþaºi de imagine pentru ªtiinþaºi de imagine pentru ªtiinþaºi de imagine pentru ªtiinþa

Liga I, prima etapã

„U” Craiova – CSMP Iaºi 2-0
Au marcat: Bãluþã 42, Gustavo 50.

Chiajna – ACS Poli 0-1
A marcat: Bârnoi 50.

Juventus – Dinamo 0-3
Au marcat: Rivaldinho 32, Nascimento 66, Nedelcearu 90.

Astra – Sepsi 1-0
A marcat: Marquinhos 50.
FCSB – FC Voluntari 2-1

Au marcat: Budescu 34 – pen., Man 90 / Ad. Bãlan 55.
Viitorul – Gaz Metan 3-0

Au marcat: Chiþu 31, Cr. Ganea 36, Þucudean 62.
FC Botoºani – CFR Cluj 1-1

Au marcat: Burcã 31 / Hoban 10.

Peste 250.000 de euro va încasa Universitatea
din bilete ºi televizare, dincolo de alte beneficii

ale tragerii la sorþi din Europa League

Partida ªtiinþei cu AC Milan este
un câºtig pe toate planurile pentru
gruparea din Bãnie. Indiscutabil, ca
imagine beneficiul este imens, fi-
indcã Milan nu este numai una din-
tre cele mai titrate echipe din lume,
un colos, un brand uriaº, însã toc-
mai în vara aceasta a ºocat în mer-
cato, aruncând pe piaþã cea mai
mare sumã cheltuitã vreodatã de
un club într-o perioadã de transfe-
ruri. ªi nici mãcar nu s-a încheiat
aceasta, chinezii fiind hotãrâþi sã
dea ºi alte lovituri de zeci de mili-
oane de euro ºi sã se îndrepte spre
400 de milioane de euro cheltuiþi
într-o varã fierbinte pe „San Siro”.
Nu doar privirile românilor, ci ºi
cele ale Europei sau chiar ale ma-
pamondului vor fi þintite asupra
Universitãþii Craiova, tocmai la re-
venirea ei în cupele europene. Va
fi o experienþã formidabilã ºi pen-
tru jucãtorii ªtiinþei, care vor avea
ocazia sã-ºi mãsoare forþele cu ju-
cãtori de top, aflaþi în mare vogã,
majoritatea fiind achiziþionaþi re-
cent de „Diavoli”. Din pãcate, par-
tida nu se va putea disputa în Bã-
nie, pe noul „Ion Oblemenco”, ci
la Severin, unde numãrul maxim

de bilete puse în vânzare este de
asproximativ 18.000. Dintre aces-
tea, circa 6.500 sunt la cele douã
peluze, cea a galeriei ªtiinþei, unde
preþul este de 35 de lei, ºi cealaltã,
unde costã 50 de lei biletul, 5.800
de bilete la tribuna a II-a, la preþul
de 65 de lei, 4.700 la tribuna I, la
preþul de 80 de lei ºi 1.000 de bi-
lete la tribuna zero, la preþul de
200 de lei. Mai mult ca sigur, me-
ciul se va disputa cu casa închi-
sã, iar acest lucru va însemna un
câºtig de peste 150.000 de euro
pentru clubul din Bãnie, care-ºi
poate completa bugetul ºi prin
vânzarea drepturilor TV pentru
acest meci. Ieri s-au pus în vân-
zare biletele, dar numai pentru
abonaþi. Numai cã în urma presi-
unilor solicitanþilor care nu aveau
abonamente s-au vândut peste
3.000 de tichete, în condiþiile în
care numãrul abonaþilor nu depã-
ºeºte 1.000. De astãzi, sunt bilete
pentru oricine, la casele de bilete
de la Sala Polivalentã, între orele
10-19. Ar trebui sã se punã în vân-
zare ºi sâmbãtã, la Severin, dar
este greu de crezut cã vor mai
rãmâne bilete pãnã atunci.

„Diavolii” au pierdut ieri
cu Dortmund

Adversara ªtiinþei din Europa
League a pierdut cu 3-1 meciul
amical jucat împotriva Borussiei
Dortmund, la International Cham-
pions Cup, în China, la Guanghzou.
Nemþii au controlat jocul, iar tur-
cul Nuri Sahin a deschis scorul,

Aubameyang a majorat diferenþa
datoritã unui penalty obþinut de
Pulisici. Pentru AC Milan a redus
din diferenþã  columbianul Carlos
Bacca, care l-a învins pe Weiden-
feller cu un ºut de la distanþã. În
partea a doua, gabonezul Aubame-
yang a mai punctat o dat pentru
trupa lui Peter Bosz. La turneul In-
ternational Champions Cup din Asia

mai participã ºi Arsenal, Lyon, Ba-
yern ºi Inter.

Vicenzo Montella a folosit un sis-
tem 4-3-3, cu: Storari - Abate (65
Gomez), Paletta (46 Musacchio),
Zapata (90 Gabbia), Rodriguez (64
Antonelli) - Kessie (90 Zanellato),
Mauri, Bonaventura (65 Sosa) -
Borini (90 Crociata), Bacca (65
Cutrone), Niang (46 Calhanoglu).

Alb-albaºtrii sub lupã
rului, a avut ºi acea execuþie, din
loviturã liberã, când a nimerit trans-
versala. Mulþescu îi cerea sã joace
mai pe poartã, sã verticalizeze per-
manent, acum coboarã mai mult
pentru a prelua acþiunile de la sto-
peri ºi joacã apoi în bandã.

Screciu – Confirmã. Nu trebu-
ie scos din echipã chiar dacã mai
greºeºete uneori. La calitãþile sale
ºi vârsta pe care o are poate de-
veni un jucãtor de calibru, gen
Cristi Chivu. Inexplicabile cram-
pele din final de meci.

Gustavo – Bun ºutul de 2-0,
“ºiret plin” în colþul scurt. A con-
tribuit ºi la faza primului gol. Cu
tot respectul pentru realizãrile sale,
nu are stofã de primul “11”, pare
forþat. Soluþia idealã pare sã fie cu
Ivan în locul lui Gustavo ºi Mihai
Roman – vârf.

Bancu – Nu a fost unul dintre
meciurile bune ale sale, dar s-a
achitat de sarcinile defensive, iar
la finalizare a apãrut în repriza se-
cundã, ratând din 6 metri. Aºtep-
tãm mai mult de la el.

Bãluþã – A fost cel mai bun de
pe teren. E bine cã îºi continuã
progresul ºi cu Mangia, el fiind un
jucãtor “câºtigat” de Mulþescu.
Apare mai mult la finalizare în ro-
lul în care-l foloseºte italianul, un
fel de al doilea vârf. Incredibil, dar
a lovit de 3 ori mingea cu capul
din careul advers, o datã a marcat,

o datã a trimis în transversalã ºi o
datã portarul a scos de la vinclu.
Bunã pentru imagine decizia de a-i
atribui numãrul 10. El va prelua ºi
banderola de la Ivan ºi probabil va
fi ultimul sezon al sãu în Bãnie, fi-
indcã atât valoarea, cât ºi tradiþia
vânzãrii cãpitanilor (Vãtãjelu ºi
Ivan) îl recomandã pentru a se
transfera peste hotare.

Ivan – Acum ºtim cã se afla la
ultimul sãu meci pentru Craiova.
Controversat în presã, Andrei a
fost iubit de suporteri, aºa cum ºi
el a iubit ºi iubeºte Universitatea.
Andrei nu a început bine, dar de la
el au plecat primele faze periculoa-
se. A centrat la primul gol ºi a ratat
acea mare ocazie în partea secun-
dã, dar dupã ce a fost înlocuit,
Craiova nu ºi-a mai creat nicio
ocazie de gol. Sã sperãm cã atacul
ªtiinþei nu va rãmâne pustiu dupã
plecarea cãpitanului.

Roman – Nu a arãtat cã ar cores-
punde nici ca ºi condiþie fizicã ºi nici
nu este integrat în sistemul de joc.
Se vede însã cã ºtie jocul cu spatele
la poartã ºi se poate bate pentru min-
gile înalte. Este alt tip de jucãtor faþã
de Ivan, este un pivot, rãmâne de
vãzut dacã echipa ºtie sã-l joace,
deoarece ceilalþi atacanþi de acest gen
nu s-au pliat pe stilul echipei, res-
pectiv: Curelea, Rambe sau Fajic.

Bãrbuþ – Nu a apucat sã arate
mare lucru, deºi s-a zbãtut în dreap-

ta, însã echipa era mai preocupatã
pe final sã paseze ºi sã conserve
rezultatul decât sã-ºi mãreascã
avantajul. A avut o ocazie sã-ºi eta-
leze viteza, dar a fost prins din urmã
de o alunecare. Va avea mai multe
ºanse o datã cu plecarea lui Ivan.

Burlacu – A intrat în ultimul mi-

nut, ºi atunci doar pentru cã s-a
accidentat Screciu ºi era nevoie de
jucãtor under 21 pe teren, fiindcã
ºi Ivan fusese schimbat. ªi el va
avea mai multe ºanse de a juca dupã
plecarea lui Ivan, mai ales cã este ºi
jucãtor „under”. Oricum, pare în
formã, cel puþin la antrenamente.
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