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Academicianul Ion Aurel Pop,
profesor universitar, istoric, cu
notabilã vizibilitate, rector al
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca, recenzeazã, inspi-
rat, în „Cotidianul”, cu experti-
za etalatã, în „Istoria Transilva-
niei” (Ed. ªcoala Ardeleanã,
2016), cartea „Ion I. C. Brãtia-
nu – inginer constructor ºi om
de stat” (Ed. Vremea, 2017) scri-
sã de fostul ministru al Lucrãri-
lor Publice, Nicolae ªt. Noica,
lansatã marþi la BNR.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pentru cã Popescu vine me-

reu pe trei cãrãri acasã, nevastã-

sa, a-nceput sã calce alãturi.
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Federaþia Naþionalã de Au-

tomobilism este interesatã de
a prinde Craiova în circuitul
naþional de raliuri, studiindu-
se posibilitatea ca o etapã sã
se desfãºoare ºi aici. Atuul ora-
ºului nostru l-ar reprezenta
configuraþia strãzilor din zona
centralã, având ca principal
punct de atracþie pasajul sub-
teran care se preteazã pentru
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Consiliul Judeþean (CJ) Dolj intenþioneazã sã alo-
ce 6.000 de lei pentru recompensarea elevilor care au
obþinut rezultate deosebite la examenul de Bacalau-
reat, anul acesta, a anunþat ieri, preºedintele CJ, Ion
Prioteasa. Proiectul de hotãrâre a fost votat în unani-
mitate de consilierii judeþeni ºi în plus, s-a venit ºi  cu
un  amendament – pe viitor vor fi recompensaþi ºi
elevii de nota 10 la Evaluarea Naþionalã.

„Performanþa în educaþie trebuie rãsplãtitã. Con-
siliul Judeþean îi sprijinã ºi în acest an pe elevii care
au învãþat carte ºi care au adus prestigiu învãþãmân-

tului doljean, prin rezultatele deosebite înregistrate
la examenul de Bacalaureat. Vorbim despre patru
elevi cu nota 10. Ne-am propus sã alocãm 6.000 de lei
pentru a rãsplãti aceste rezultate remarcabile, adicã
fiecare elev va fi premiat cu câte 1.500 de lei. Craiova
este astãzi un puternic centru ºcolar, graþie unui ma-
nagement foarte bun al conducerii Inspectoratului ªco-
lar Judeþean, dar ºi al bunei pregãtiri a cadrelor di-
dactice. Din acest punct de vedere, Doljul se poziþio-
neazã în topul judeþelor din România. Nu întâmplã-
tor, colegiile din Craiova sunt unele dintre cele mai

importante centre de învãþãmânt preuniversitar din
România, bucurându-se de recunoaºtere ºi apreciere
atât pe plan naþional, cât ºi internaþional. Ne propu-
nem ca, prin premierea elevilor cu performanþe, sã
stimulãm generaþiile care vin din urmã ºi care trebu-
ie sã ºtie cã toate eforturile depuse pentru a obþine
rezultate bune la învãþãturã nu trec neobservate, cã
ele sunt remarcate, apreciate ºi, iatã, sunt ºi recom-
pensate”, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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O nouã sursã

de încasãri la

bugetul de stat:

Guvernul vrea sã

creascã impozitarea

pentru un milion

de angajaþi

part-time
Guvernul vrea sã creascã

impozitarea pentru un milion
de angajaþi cu contracte de
muncã în regim part-time,
începând cu luna august, aºa
cum sunt impozitate con-
tractele de muncã cu normã
întreagã ºi cu salariul minim
pe economie. Motivul: existã
companii care angajeazã
oameni pe contracte cu
normã parþialã pentru a evita
plata unor taxe, dar care în
realitate folosesc forþa de
muncã cu program full-time,
informeazã Ziarul Financiar.

„Statul, prin ANAF ºi prin
ITM, are instrumente prin
care sã îi identifice pe cei
care nu respectã legea, iar
taxarea tuturor celor care
folosesc angajaþi part-time,
inclusiv a celor care o folo-
sesc legal, este abuzivã. Este
incorect, este o mãsurã a
neputinþei organelor de
control de a-i putea sancþio-
na pe acei operatori care nu
respectã legislaþia în dome-
niul muncii part-time“, a
spus Dragoº Petrescu, antre-
prenorul care controleazã
reþeaua de restaurante City
Grill.

Potrivit unui calcul al ZF,
încasãrile la bugetul de stat
odatã cu majorarea taxãrii
contractelor în regim part
time ar putea creºte cu valori
cuprinse între 2,5 ºi 7,6
miliarde de lei pe an.
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Ministrul de Externe al Japoniei,
Nobuo Kishi, a arãtat, ieri, în timpul
întrevederii pe care a avut-o cu Klaus
Iohannis, cã, pentru þara sa, Româ-
nia este un partener important, cu o
creºtere economicã solidã, care o face
atractivã pentru mediul de afaceri ja-
ponez.

„Agenda de discuþii a inclus un
schimb de vederi asupra stadiului ºi
perspectivelor de consolidare a par-
teneriatului dintre România ºi Japo-
nia, cu accent pe dinamizarea con-
tactelor politice de nivel ºi a coope-
rãrii economice, respectiv asupra
aprofundãrii schimburilor culturale ºi
inter-umane. Preºedintele Klaus Io-
hannis a exprimat dorinþa României de apro-
fundare a relaþiilor excelente, de parteneriat,
dintre cele douã state, precum ºi pentru inten-
sificarea contactelor politice de nivel. La rân-
dul sãu, Ministrul de Stat pentru Afaceri Exter-
ne Nobuo Kishi a arãtat cã, pentru Japonia,
România este un partener important, a cãrui
relevanþã strategicã a crescut în ultimii ani,
având în acelaºi timp o creºtere economicã
solidã, care o face atractivã pentru mediul de
afaceri japonez. Înaltul oficial a subliniat cã Ja-
ponia doreºte extinderea ºi întãrirea cooperãrii
cu România”, se aratã într-un comunicat de
presã remis MEDIAFAX.

Potrivit Administraþiei Prezidenþiale, Klaus
Iohannis a încurajat realizarea de noi investiþii

Codul Administrativ ar urma sã
ajungã în Parlament în septembrie,
a declarat, ieri, ministrul Dezvol-
tãrii Regionale, Sevil Shhaideh, ea
menþionând cã nu renunþã la pre-
vederea potrivit cãreia persoanele
care au avut o condamnare penalã
pot deveni membri de guvern.

„Proiectul Codului administra-
tiv... Cred cã nu a existat un Gu-
vern de zece ani încoace care sã
nu ºi-l propunã. El a fost în dezba-
tere anul trecut în octombrie 2016
pe site-ul ministerului. Începând cu
2017 s-au organizat peste 30 de
întâlniri, dezbateri, discuþii cu toa-
te grupurile interesate în domeniu.
Dupã tot ce am obþinut ca ºi ob-
servaþii pe subiect au fost induse
în proiectul de cod publicat în dez-
batere ºi circuit interministerial în
iulie 2017, el astãzi îºi parcurge
circuitul interministerial. Chiar am
solicitat tuturor miniºtrilor dacã
mai au observaþii sã le transmitã
ca sã putem sã le putem include”,
a declarat viceprim-ministru Sevil
Shhaideh, ministrul dezvoltãrii re-
gionale, administraþiei publice ºi
fondurilor europene.

Shhaideh a spus cã în ceea ce
priveºte calendarul de adoptare,
proiectul ar trebui sã “intre în pri-
ma sãptãmânã atunci când vom
avea Parlamentul dupã vacanþa
parlamentarã în dezbaterea parla-
mentarã. Noi preconizãm, proba-
bil, prima sãptãmânã din septem-
brie Guvernul sã trimitã proiectul
de lege cãtre Parlament”.

„În acest moment, proiectul are
aceastã observaþie ºi cred cã am ºi
explicat de foarte multe ori ºi prin

Nobuo Kishi, ministrul de Externe al Japoniei: RomâniaNobuo Kishi, ministrul de Externe al Japoniei: RomâniaNobuo Kishi, ministrul de Externe al Japoniei: RomâniaNobuo Kishi, ministrul de Externe al Japoniei: RomâniaNobuo Kishi, ministrul de Externe al Japoniei: România
este atractivã pentru mediul de afaceri japonezeste atractivã pentru mediul de afaceri japonezeste atractivã pentru mediul de afaceri japonezeste atractivã pentru mediul de afaceri japonezeste atractivã pentru mediul de afaceri japonez

japoneze în þara noastrã, a cãrei economie are
un potenþial mare, inclusiv prin valorificarea
oportunitãþilor sporite de cooperare economi-
cã ce se deschid în relaþia României cu Japo-
nia în contextul finalizãrii negocierilor Acor-
dului de Parteneriat Economic ºi a Acordului
de Parteneriat Strategic UE-Japonia, cu oca-
zia Summitului UE-Japonia din 6 iulie 2017.
Preºedintele Klaus Iohannis a salutat finaliza-
rea celor douã Acorduri ºi a subliniat susþine-
rea pe care ambele state o acordã valorilor
comerþului liber.

De asemenea, preºedintele României ºi mi-
nistrul de stat Nobuo Kishi au avut un schimb
de vederi asupra ”evoluþiilor preocupante” din
Peninsula Coreeanã. „Preºedintele Iohannis a

reiterat poziþia fermã a României pri-
vind acþiunile Coreei de Nord care
sunt de naturã sã încalce rezoluþiile
relevante ale Consiliului de Securitate
ONU”, se mai menþioneazã în comu-
nicatul Administraþiei Prezidenþiale.

Companiile japoneze din Marea
Britanie ºi-ar putea reloca

afacerile în România
Companiile japoneze din Marea

Britanie vor sã-ºi mute, în contex-
tul Brexit, afacerile în România da-
toritã creºterii economice înregis-
trate de þara noastrã, dar cer Gu-
vernului sã asigure un mediu eco-

nomic predictibil, au declarat miercuri pentru
MEDIAFAX surse guvernamentale.

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit, ieri, la
Palatul Victoria, cu ministrul de Externe al Ja-
poniei, Nobuo Kishi. Premierul român i-a trans-
mis, prin intermediul ºefului diplomaþiei nipo-
ne, o invitaþie omologului sãu, Shinzo Abe, de a
vizita România în perioada urmãtoare.

Nobuo Kishi i-ar fi spus premierului român,
potrivit unor surse guvernamentale, cã, în con-
textul Brexit, firmele japoneze din Marea Bri-
tanie vor sã-ºi reloce afacerile în þara noastrã,
atrase de creºterea economicã înregistratã în
ultima perioadã, însã au cerut autoritãþilor de
la Bucureºti asigurarea unui mediu economic
predictibil.

Guvernul va trimite Codul Administrativ în Parlament
comunicat de presã de ce a inter-
venit aceastã modificare. În anul
2016, fãrã nicio legãturã cu ceea
ce s-a vehiculat în spaþiul public,
din partea celor care au lucrat ºi
cu expertizã în domeniu, respec-
tiv Consiliul Legislativ, cel care se
pronunþã pe forma actelor norma-
tive, a solicitat grupului de lucru
condus la acea vreme de cancela-
ria primului ministru de la acea vre-
me pentru vigoarea normei inclu-
derea acestei excepþii. Cred cã ºi
domnul ministru al Justiþiei a ex-
plicat în mod foarte corect ºi foarte
bine fundamentat pentru ce trebu-
ie sã rãmânã cu aceastã excepþie.
Dacã Parlamentul va considera în
dezbateri, în ceea ce înseamnã ex-
perþi constituþionali, în justiþie, în
domeniul acesta cã aceastã excepþie
trebuie eliminatã, aceasta va fi de-
cizia comisiilor de specialitate”.

Persoanele care au avut o con-
damnare penalã pot deveni membri
ai guvernului în cazul în care a in-
tervenit reabilitarea lor. Prevederea
apare în proiectul de lege a Codu-
lui Administrativ, pus în dezbatere
publicã, recent, de Ministerul Dez-
voltãrii, ºi care modificã legea 90/
2001 care interzicea condamnaþi-
lor penal sã intre în guvern. Aceasta
figura, însã, ºi într-o variantã an-
terioarã a proiectului, pusã în dez-
batere în noiembrie 2016, în tim-
pul guvernãrii Cioloº.

„Proiectul de act normativ pri-
vind Codul Administrativ a fost
elaborat ºi introdus în dezbatere
publicã la data de 8 noiembrie
2016, cu douã luni înainte de ve-
nirea la guvernare a actualei coa-

liþii politice. La acea datã, proiec-
tul Codului Administrativ, propus
ºi angajat de fostul cabinet con-
dus de domnul prim-ministru Da-
cian Cioloº, conþinea în aceeaºi
formã ºi articolul privind amen-
darea Legii 90/2001 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea Guvernu-
lui României ºi a ministerelor. Prin
urmare, introducerea acestei pre-
vederi nu reprezintã o iniþiativã a
actualei Coaliþii de guvernare”, se
aratã într-un comunicat al Minis-
terului Dezvoltãrii.

Proiectul Codului Administra-
tiv a fost elaborat ºi introdus în
dezbatere publicã de guvernul Cio-
loº, conþinând în aceeaºi formã ºi
articolul privind amendarea Legii
90/2001, care nu reprezintã o ini-
þiativã a actualei Coaliþii, se aratã

într-un comunicat al Ministerului
Dezvoltãrii Regionale.

Potrivit sursei citate, introdu-
cerea la acea datã a prevederilor
legate de amendarea Legii 90/
2001 a fost motivatã de necesi-
tatea de actualizare a legislaþiei
privind administraþia publicã cen-
tralã ºi localã în acord cu juris-
prudenþa Curþii Constituþionale
din ultimii ani ºi corelarea cu alte
acte normative cu incidenþã în
administraþia publicã.

Vicepremierul Sevil Shhaideh,
ministru al Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondu-
rilor Europene, a declarat ºi în
luna aprilie, la Focºani, cã în ma-
ximum douã sãptãmâni din acel
moment, va fi depus la Parlament
codul administrativ.
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Zilnic, mii de pacienþi din spitalele din
România au nevoie de transfuzii de sân-
ge sau de preparate sangvine pentru a
supravieþui. Cu toate acestea, de cele mai
multe ori ne gândim sã donãm sânge doar
atunci când cineva drag are nevoie sau
când auzim despre o situaþie limitã. De
fapt, nevoia de sânge este una constan-
tã. Produsele sanguine pot fi stocate un
numãr limitat de zile ºi, mai mult, bolna-
vii cu afecþiuni grave ºi imunitate scã-
zutã (cei cu leucemie, copiii) au nevoie
de sânge de la donatori fideli (cei care
doneazã de cel puþin 2 ori pe an).

„Populaþia trebuie sã ºtie
ce înseamnã donarea de sânge”

„Am dorit neapãrat sã facem aceastã
campanie pentru  a explica oamenilor cât
este de important sã donãm sânge atât

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Craiova organizeazã,
timp de aproape douã sãptãmâni, pânã la finele acestei luni, o

amplã campanie de donare de sânge, dar ºi de promovare ºi con-
ºtientizare a importanþei acestui „medicament”. Autocarul ºi

personalul medical se vor afla în toatã aceastã perioadã pe esplana-
da Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, în încercarea

de a sensibiliza cât mai multã lume în vederea donãrii de sânge.

pentru aproapele nostru aflat în nevoie,
dar ºi pentru propria sãnãtate. Donarea
de sânge este beneficã ºi pentru dona-
tor. Dacã donezi îþi împrospãtezi sânge-
le ºi îþi creºti imunitatea. De asemenea,
donarea de sânge scade cu 30% riscul
de paralizie ºi de accident vascular. Un
plus? În urma donãrii de sânge, rezis-
tenþa ta la traumatisme creºte, astfel cã,
dacã vei suferi un accident, organismul
se va reface mai uºor, fiind deja obiº-
nuit cu pierderea de sânge ºi înlocuirea
lui. Acþiunea propriu-zisã de donare de
sânge va avea loc doar pe parcursul a
douã zile: joi, 20 iulie, ºi într-o altã zi,
pe care o vom a anunþa-o din timp, sãp-
tãmâna viitoare. În restul perioadei, an-
gajaþii Centrului vor face o amplã cam-
panie de promovare ºi conºtientizare. Po-
pulaþia trebuie sã ºtie ce înseamnã do-

narea de sânge, unde poþi sã donezi ºi cât
este ea de vitalã. În cadrul campaniilor noas-
tre promovãm donarea de sânge benevolã,
ca gest responsabil, altruist, independent de
interese materiale, care contribuie la creº-

terea siguranþei sistemului transfuzional”,
a subliniat  prof. univ. dr. Adriana Turcu-
leanu, managerul Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Craiova.

MARGA BULUGEAN

Campionatul naþional de raliuri,
care se deruleazã sub sigla Fede-
raþiei Naþionale de Automobilism,
se desfãºoarã pe mai multe etape,
fiind gãzduit alternativ în mai mul-
te oraºe din þarã, printre care Bra-
ºov, Sibiu, Arad ºi Cluj. Autoritãþi-
le locale au anunþat cã aceastã
competiþie pe patru roþi, una deo-
sebit de spectaculoasã, ar putea sã
debuteze ºi în Craiova, organiza-
torii fiind interesaþi de ne include
pe harta oraºelor gazdã, chiar din
acest an. «Am putea avea chiar de
anul acesta o competiþie de tip ra-
liu în Craiova. Este o lucrare între

Craiova ar putea gãzdui
un raliu în zona centralã
Federaþia Naþionalã de Automobi-

lism este interesatã de a prinde Cra-
iova în circuitul naþional de raliuri,
studiindu-se posibilitatea ca o etapã sã
se desfãºoare ºi aici. Atuul oraºului

nostru l-ar reprezenta configuraþia
strãzilor din zona centralã, având ca
principal punct de atracþie pasajul sub-
teran care se preteazã pentru o astfel
de competiþie.

Primãria Craiova, Fundaþia „Mihai
Leu” ºi Federaþia Naþionalã de Au-
tomobilism. Competiþia este con-
sacratã ºi se desfãºoarã în oraºele
din nordul þãrii, în Arad, Braºov,
Sibiu, iar organizatorii au venit cu
propunerea ºi spre Craiova anul
acesta», a anunþat proiectul prima-
rul Mihail Genoiu.

Se cautã soluþia de organizare
Municipalitatea craioveanã este

deschisã la un astfel de proiect, iar
funcþionarii studiazã acum forma
juridicã de organizare a raliului,
dupã care propunerea în sine va fi

supusã ºi votului consiliului local,
care va avea ultimul cuvânt de
spus. „Deocamdatã, nu avem sta-
bilit, luãm informaþii despre forma
juridicã sub care se lucreazã în
celelalte oraºe din þarã. Vom face
o ºedinþã de CL ºi vom supune
aprobãrii acest demers ºi abia dupã
aceea se va stabili traseul raliului”,
a menþionat primarul. Autoritãþile
iau în calcul ºi faptul cã, odatã in-
trat în acest circuit, oraºul nu mai
poate fi retras de pe lista gazdelor,
urmând sã manifeste aceeaºi des-
chidere ºi pentru alte etape de cam-
pionat, la fel cum se întâmplã ºi în
celelalte zone ale þãrii care ºi-au
asumat statutul de locaþie-gazdã.

Competiþia se va desfãºura
în centrul oraºului

Deºi nu se cunoaºte cu maxi-
mã precizie care va fi traseul ra-
liului, se pare cã aici toate cursele
se vor derula chiar în zona centra-
lã a oraºului, pe sistemul de orga-
nizare a raliului de la Monte Carlo.
„Nu am idee, dar am înþeles cã lu-
crul care i-a atras pe ei foarte mult
la Craiova ºi au luat hotãrârea sã
ne propunã acest lucru este pasa-
jul subteran. Va fi un concept de
raliuri în centrul oraºului pe siste-
mul Monte Carlo, cu douã zile in-
tense de activitãþi legate de aceas-
tã competiþie, o paradã a maºini-
lor, prezentãri diverse ºi raliul în
sine”, a dezvãluit primarul Craio-
vei. Dacã va fi gãzduit ºi la Craio-
va, perioada de desfãºurare ar

urma sã fie mijlocul lunii septem-
brie. Atunci zona centralã ar urma
sã aibã restricþii sau sã fie închisã
cu totul, temporar, în funcþie de
cum vor solicita organizatorii.

O oportunitate de promovare
a Craiovei

Pe lângã show-ul în sine cu care
vine, competiþia este privitã de au-
toritãþi ºi ca un bun prilej de pro-
movare a imaginii Craiovei, toate
zona centralã a municipiului fiind
arãtatã pe mijloacele media. „Pen-
tru mine, acest raliu este important
pentru cã se vor transmite în per-
manenþã imagini în direct din toatã
zona centralã a Craiovei, este un
lucru care ne bagã ºi pe noi puþin
în acest circuit al raliurilor. Eveni-
mentul va fi preluat de tot ce în-

seamnã media la nivel naþional, une-
le în direct, altele ca informaþie ºi
este un mijloc de a pune în valoare
centrul Craiovei”, a explicat Mihail
Genoiu. În plus, municipalitatea
este de pãrere ºi cã automobilismul
este un sport care va prinde la cra-
ioveni, care ar pãrea cã sunt cei
mari iubitori de maºini din þarã.

„Este un sport care considerãm
noi cã este foarte iubit în Craio-
va, având în vedere cã aici existã
cel mai mare numãr de automo-
bile pe cap de locuitor din þarã”,
este de pãrere primarul Craiovei.
Cam în aceeaºi perioadã, luna sep-
tembrie, Craiova fi gazda unui alt
eveniment inedit, organizat tot în
premierã, fiind vorba de un festi-
val de muzicã de jazz.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Preºedintele de onoare al Sindi-
catului Naþional al Agenþilor de Po-
liþiei, Iulian Surugiu, a spus cã an-
gajaþii din cadrul ministerului Justi-
þiei au salarii mai mari ºi mai multe
sporuri decât poliþiºtii, cei care de
fapt le fac munca.

“Nu v-aþi gândit cã ar fi mai bine
pentru toatã Poliþia Românã sã daþi
aceste centre Ministerului Justiþiei?
În toate þãrile europene, chiar ºi pes-
te ocean, aºa se întâmplã. Poliþistul
face un proces verbal ºi îl predã la
Ministerul Justiþiei. Nu credeþi cã cei
de la Ministerul Justiþiei au mult mai
multe sporuri ºi salarii mai mari de-
cât poliþiºtii, iar noi facem munca
lor. Propunerea noastrã ar fi ca po-
liþistul, dupã ce prinde infractorul,
sã îl predea ministerului Justiþiei, iar
oamenii ãºtia care lucreazã în cen-
trele de reþinere sã beneficieze ºi ei
de sporurile de care beneficiazã mi-
nisterul Justiþiei. Este discriminare.
Lucreazã în aceleaºi condiþii”, a de-
clarat Iulian Surugiu, preºedintele de
onoare al Sindicatului Naþional al
Agenþilor de Poliþie.

Propunerea a fost fãcutã, mier-
curi, la dezbaterea proiectului unui
ordin al ministrului Afacerilor In-
terne pentru aprobarea regulamen-
tului de organizare ºi funcþionare a
centrelor de reþinere ºi arestare pre-
ventivã.

ªeful Serviciului Coordonare
Centre de Reþinere ºi Arestare Pre-
ventivã al Inspectoratul General al
Poliþiei Române (IGPR), Claudiu
Iaru, a declarat cã aceastã propu-
nere vizeazã modificarea politicii
execuþional penale ºi nu þine doar
de competenþa Poliþiei Române sau
a Ministerului Afacerilor Interne,
astfel cã trebuie dialog cu Ministe-
rul Justiþiei.

“Propunerea formulatã de sindi-
cat vizeazã modificarea politicii exe-
cuþional penale ºi nu este doar com-
petenþa Poliþiei Române sau a Mi-
nisterului Afacerilor Interne sã an-
tameze aceastã propunere. Trebuie
un dialog ºi cu Ministerul Justiþiei”,
a declarat Iaru.

La rândul lui, preºedintele Sindi-
catului Europol, Cosmin Andreica,
a acuzat condiþiile în care poliþiºtii
din aceste centre îºi desfãºoarã ac-

Centrele de arest preventivCentrele de arest preventivCentrele de arest preventivCentrele de arest preventivCentrele de arest preventiv
ar putea trece la Ministerul Justiþieiar putea trece la Ministerul Justiþieiar putea trece la Ministerul Justiþieiar putea trece la Ministerul Justiþieiar putea trece la Ministerul Justiþiei

Preºedintele de onoare al Sindicatului Naþional al
Agenþilor de Poliþie, Iulian Surugiu, a propus, ieri, la o
dezbatere de la ministerul de Interne (MAI), mutarea
centrelor de reþinere ºi arestare preventivã din admi-
nistrarea MAI în administrarea Ministerului Justiþiei.

tivitatea, precizând cã de multe ori
condiþiile din celule sunt mai bune
decât cele ale angajaþilor Ministeru-
lui de Interne, care “respirã acelaºi
aer cu ºobolanii”.

“Un poliþist de la arest poate sã
fie considerat, în primul rând, la fel
ca orice persoanã care se aflã în
detenþie, el când merge la serviciu
îºi ispãºeºte o pedeapsã. Stã închis
la fel ca cel care este deþinut, de
multe ori condiþiile din celule sunt
mai bune decât condiþiile în care
colegii îºi desfãºoarã activitatea. Ne
referim la sistemele de ventilaþie, la
igienizarea spaþiilor, la spaþiile nece-
sare pentru desfãºurarea activitãþi-
lor. Sunt birouri de un metru pãtrat
unde stau în picioare ºi scriu. Sunt
spaþii improprii unde mãnâncã, nu
de puþin ori au arãtat imagini cu
ºobolanii din centrele respective.
Respirã acelaºi aer cu ºobolanii. Prin
acest regulament, au fost stabilite o
serie de obligaþii fãrã a exista su-
portul logistic. Poliþiºtii de la centru
trebuie sã meargã cu cei care nu au
documente, sã le facã documente
de identitate, sã le dea bani de drum,
când sunt eliberaþi din arest ºi mul-
te alte obligaþii care nu sunt susþi-
nute din punct de vedere logistic”,
a spus Cosmin Andreica.

Preºedintele Sindicatului Europol
a precizat cã, la ora actualã, nu exis-
tã centru în România care sã res-
pecte toate normele sanitar veteri-
nare ºi de sãnãtate publicã pentru a
putea funcþiona.

“Colegii de la ANP, care lucrea-
zã în aceleaºi condiþii, beneficiazã
de nenumãrate alte drepturi salaria-
le. Diferenþa poate ajunge ºi pânã la
40%. Pe aceleaºi atribuþii, pe ace-
eaºi fiºã a postului, doar cã ei sunt
din zona ministerului Justiþiei. Un
salariul la centrul de arest, vorbim
de 2.500 de lei în condiþiile în care
colegii de la ANP au salariu care
porneºte de la 3.500 de lei”, a com-
pletat Andreica.

La nivelul Poliþiei Române sunt
organizate ºi funcþioneazã 51 de
centre de reþinere ºi arestare pre-
ventivã, din care 11 funcþioneazã la
nivelul Poliþiei Capitalei ºi un numãr
de 40 de centre la nivelul unitãþilor
teritoriale. (Mediafax)

Un echipaj de siguranþã publi-
cã din cadrul Poliþiei Filiaºi l-a de-
pistat marþi, în jurul orei 6.30, pe
T. Victor,  în vârstã de 62 de ani,
din comuna Melineºti,  în
timp ce conducea pe raza
oraºului Filiaºi, un moped
marca Piaggio, neînmatri-
culat ºi fãrã a poseda per-
mis de conducere valabil
pentru nicio categorie de
autovehicule. În acest
sens, poliþiºtii au întocmit
pe numele bãrbatului do-
sar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunilor de
conducerea pe drumurile
publice a unui vehicul ne-

Urmãritã internaþional,Urmãritã internaþional,Urmãritã internaþional,Urmãritã internaþional,Urmãritã internaþional,
depistatã pe Aeroportul Gatwick,depistatã pe Aeroportul Gatwick,depistatã pe Aeroportul Gatwick,depistatã pe Aeroportul Gatwick,depistatã pe Aeroportul Gatwick,

din Marea Britaniedin Marea Britaniedin Marea Britaniedin Marea Britaniedin Marea Britanie
O tânãrã de 19 ani de la Centrul

de Plasament Casa Cãlimãneºti din
Craiova, care dispãruse în luna
martie a.c., a fost depistatã pe Ae-
roportul Internaþional Gatwick, din
Marea Britanie.

În data de 17 iulie a.c., în urma
mãsurilor specifice întreprinse de
poliþiºtii din cadrul IPJ Dolj – Ser-
viciul de Investigaþii Criminale –
Compartimentul Urmãriri, cu spri-
jinul Biroului Sirene din cadrul Cen-
trului de Cooperare Poliþieneascã
Internaþionalã ºi în colaborare cu
autoritãþile judiciare din Marea Bri-
tanie, a fost depistatã M. Georgia-
na, de 19 ani, din Craiova, în in-
cinta Aeroportului Internaþional
Gatwick, din Marea Britanie, care
intenþiona sã cãlãtoreascã cãtre
Dublin cu un zbor care însã a fost
anulat. Tânãra a cooperat cu or-
ganele de poliþie ºi fost de acord

sã declare adresa la care locuieºte.
Persoana în cauzã, la data de 9

martie a.c., a plecat voluntar din
Centrul de Plasament Casa Cãlimã-
neºti Craiova din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, fãrã a mai

reveni, urmare a acestui fapt fiind
pusã în urmãrire naþionalã ºi inter-
naþionalã. Aceste aspecte au fost
comunicate D.G.A.S.P.C. Dolj,
instituþie la care tânãra figura ca
persoanã asistatã social.

RADU ILICEANU

A ajuns la spital în urma unui accidentA ajuns la spital în urma unui accidentA ajuns la spital în urma unui accidentA ajuns la spital în urma unui accidentA ajuns la spital în urma unui accident
de circulaþiede circulaþiede circulaþiede circulaþiede circulaþie

În urma unui accident uºor de
circulaþie ce a avut loc în Craiova,
un conducãtor auto a fost trans-
portat la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã din Craiova pentru a primi
îngrijiri medicale. Întrucât a fost
vorba de o vãtãmare corporalã
uºoarã, pacientul nu a rãmas in-
ternat în spital.

Poliþiºtii au constatat cã P. ªte-
fan, în vârstã de 69 ani, din comu-
na Robãneºti posesor al permisului
de conducere valabil, a condus
autoturismul personal, pe strada
„Vasile Alecsandri” cãtre strada
„Gilortului” ºi la intersecþia cu stra-
da „Buciumului”, nu a acordat prio-
ritate de trecere. Acesta a intrat în
coliziune cu autoturismul marca
Dacia Dokker, proprietatea unei
societãþi comerciale ºi condus de
P. Alexandru ªtefãniþã, de 24 ani,
din comuna Drãnic, posesor al per-

misului de conducere valabil, care
circula pe strada „Buciumului” cã-
tre strada „Dezrobirii”. Acesta din
urmã a fost proiectat într-un alt auto
care se afla staþionat pe marginea
strãzii „Buciumului”.  În urma ac-
cidentului a rezultat vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a lui P. ªtefan, care a
fost transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova în

vederea acordãrii de îngrijiri medi-
cale, însã nu a rãmas internat în
spital. În urma testãrii cu aparatul
alcooltest, poliþiºtii rutieri au stabilit
cã cei doi conducãtori auto nu se
aflau sub influenþa bãuturilor alco-
olice. În cauzã a fost întocmit do-
sar de cercetare penalã pentru vã-
tãmare corporalã din culpã.

RADU ILICEANU

Dosar penal pentru conducereDosar penal pentru conducereDosar penal pentru conducereDosar penal pentru conducereDosar penal pentru conducere
fãrã permis pe drumurile publicefãrã permis pe drumurile publicefãrã permis pe drumurile publicefãrã permis pe drumurile publicefãrã permis pe drumurile publice

înmatriculat ºi fãrã a poseda per-
mis de conducere. Tot marþi, în
jurul orei 14.45, lucrãtorii Postu-
lui de Poliþie Ciupercenii Noi,

aflându-se în exercitarea atribu-
þiunilor de serviciu, l-au depistat
pe D. Marius, în vârstã de 26 ani,
din localitate, conducând pe DJ

553A un autoturism, pro-
prietate personalã, înmatri-
culat în strãinãtate, fãrã a
poseda permis de condu-
cere valabil pentru nicio
categorie de vehicule. În
cauzã poliþiºtii au întocmit
pe numele tânãrului dosar
penal sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de condu-
cere pe drumurile publice
a unui vehicul fãrã a pose-
da permis de conducere.

RADU ILICEANU
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MIRCEA CANÞÃR

Academicianul Ion Aurel Pop, pro-
fesor universitar, istoric, cu notabilã
vizibilitate, rector al Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, re-
cenzeazã, inspirat, în „Cotidianul”, cu
expertiza etalatã, în „Istoria Transil-
vaniei” (Ed. ªcoala Ardeleanã, 2016),
cartea „Ion I. C. Brãtianu – inginer
constructor ºi om de stat” (Ed. Vre-
mea, 2017) scrisã de fostul ministru
al Lucrãrilor Publice, Nicolae ªt. Noi-
ca, lansatã marþi la BNR. Autorul cãr-
þii menþionate, erudit, dotat cu meto-
dã, rigoare ºi simþul istoriei, are me-
ritul de a ne demonstra prin documen-
te, cã nu se poate face politicã mare
fãrã o meserie cât de micã, fãrã o spe-
cialitate, fãrã o profesie temeinicã,
slujitã cu devotament. Documentat
exhaustiv, ne reaminteºte savuroasa
replicã a „constructorului de þarã” Ion
I. C. Brãtianu, datã lui Nicolae Iorga
la interpelarea ce reverbereazã în
timp: „Ce poate sã înveþe un istoric
de la un inginer”. Rãspunsul,  de

acum, antologic: „Mãsura, domnule
profesor”. Fiindcã „oamenii, ca ºi
þara, oricât de spirituali, de vivace ºi
de culþi ar fi fost, aveau nevoie de
mãsurã în toate, de muncã stãruitoa-
re, de specializãri temeinice ºi de legi
bune”. Autorul circumscrie lucrarea
sa momentului istoric de referinþã de
anul viitor – centenarul Marii Unirii
– ºi relateazã cã, înainte de moarte,
Ion Brãtianu îºi responsabilizeazã fiul
cel mare astfel: „Mã voi rãsuci în
mormânt dacã voi, fiii mei, nu între-
giþi þara”. Deºi pot exista unele re-
zerve, pentru faptul cã Ion I. C. Brã-
tianu a fost ºi ministru de Interne,
din 12 martie 1907, autorul opineazã
astfel: „Coloana de marmurã numitã
Ion I. C. Brãtianu meritã o reconsi-
derare ºi o reaºezare în luminã”. De
netãgãduit, Ion I. C. Brãtianu – sau
Ionel Brãtianu, cum i se mai spunea
– este unul dintre „constructorii Ro-
mâniei Mari”. Ceea ce trebuia spus
se demonstreazã. Dar, fiindcã istoria

noastrã este din nefericire atât de în-
volburatã, cu atât de multe meandre,
momente teribile de eroism, de cum-
pãnã, de ºansã, cum ne încredinþa
Petre P. Carp, fiindcã destinul a decis
în favoarea românilor la finele primu-
lui rãzboi mondial, dar ºi de neºansã,
nu putem oculta un adevãr, de altfel
dezvoltat de Mircea Maliþa ºi Dinu C.
Giurescu în „Zid de pace, turnuri de
frãþie” (Ed. Compania, 2011). ªi refe-
ririle acestora vizeazã „momentul
Petru Groza” ºi rolul acestuia în rea-
lipirea Transilvaniei. În 1945, þara era
sub ocupaþia trupelor sovietice. ªi
când spuneai Uniunea Sovieticã, spu-
neai... Stalin. Mai clar, recuperarea
Transilvaniei þinea de acesta. Petru
Groza ºtia cã Iuliu Maniu se iluziona
cu venirea americanilor. Evitã el în-
suºi sã accepte funcþia de prim-minis-
tru, dacã Stalin personal nu îi confir-
mã cã Transilvania va reveni Româ-
niei. Pamfil Ripoºanu, fost secretar
general al prim-ministrului, va po-

vesti mult mai târziu despre contac-
tele între Iuliu Maniu ºi Petru Groza.
ªi dacã liderul þãrãnist va refuza „sã
vinã” cu acesta, adicã sã intre într-un
„guvern Groza” cu un ministru sau
doi – doleanþã repetatã de puterile oc-
cidentale în Comisia de armistiþiu –
rãspunsul sãu, reþinut, a fost „Nu pot
sã fac ca tine. Nu vreau ca urmaºii mei
ºi generaþiile viitoare sã mã bleste-
me pentru cã m-am alãturat comuniº-
tilor”. La care Petru Groza i-ar fi re-
plicat: „Dacã prin gestul meu Tran-
silvania revine României, nu-mi pasã
dacã neam de neamul meu ºi toþi cei
care vin dupã mine mã vor blestema
sau nu”. Documentele de arhivã con-
semneazã contactele, nu puþine, între
Iuliu Maniu ºi Petru Groza în acele
zile. La 6 martie 1945 s-a format gu-
vernul Groza, Regele a semnat, fap-
tul era împlinit. Una dintre primele
consecinþe: restabilirea administraþiei
româneºti în Ardealul de Nord. Româ-
nia reintra în vechile hotare vestice.

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte, în intervalul 18 iulie - 15
august 2017, expoziþia de artã plasticã cu titlul
“Culori din vacanþe”. Expoziþia este alcãtuitã din
picturi realizate de artista Maria Antoneta Oltei.

Publicul este invitat sã admire peisaje ºi
ansambluri florale prin care Maria Antoneta

Oltei, îndrumatã de artistul plastic Cristian
Volcinschi, încearcã sã transmitã stãri ºi emoþii
trãtite în diverse împrejurãri.

Expoziþia va putea fi vizitatã în cadrul
Galeriei „Aman”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

În cadrul unei întâlniri cu pre-
sa, prof.  Monica Leontina Sunã
, inspector general al Inspectora-
tului ªcolar judeþean Dolj a fãcut
cunoscute datele statistice referi-
toare la ultimele douã examene de
importanþã naþionalã – titularizare
ºi ocuparea funcþiilor de director
ºi director adjunct.

«La titularizare s-au afiºat, aºa
cum s-a vãzut, rezultatele prelimi-
narii. Din 1.028 de candidaþi, au

Respectarea metodologiei merge bine
la desfãºurarea concursurilor naþionale, în Dolj

Ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, con-
ducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
a fãcut cunoscute primele rezultate obþinute
la examenul de titularizare ºi la cel pentru di-
rector, respectiv director adjunct în învãþã-

mântul preuniversitar din Dolj. Sunt date în-
curajatoare, iar pentru ultima secþiune amin-
titã, condiþiile de desfãºurare au fost cuprin-
se în metodologie, ceea ce a atras ºi aprecie-
rea reprezentanþilor forurilor diriguitoare.

fost prezenþi 751. Au fost patru
centre de examinare ºi, pânã acum
(ieri – n.r.), au fost depuse 128 de
contestaþii. Sub nota 5,00 sunt 167
de medii. Cea mai mare concuren-
þã a fost în învãþãmântul preºcolar
ºi primar. Sunt 36 de posturi titu-
larizabile, cele mai multe (18) la
Liceul de Arte „Marin Sorescu”.
Pe 25 iulie va avea loc afiºarea fi-
nalã a rezultatelor, iar repartizarea
va avea loc pe 27 iulie, în ºedinþã

publicã», a precizat Monica Sunã.

Programare ºi aprecieri
pentru concursul de directori

Tot atât de important este ºi exa-
menul de ocupare a funcþiilor de di-
rector, respectiv director adjunct în
unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar, rãmase vacante dupã sesiu-
nea din toamna trecutã. «Dupã cum
am mai precizat, sunt 44 de posturi
de director ºi 18 de director ad-
junct. În urma rezultatelor obþinute
la proba scrisã, avem un procentaj
de promovabilitate de 92. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj ºi-a ela-
borat o strategie, conform metodo-
logiei, pentru susþinerea probelor de
„interviu”ºi de susþinere a CV-ului,
cu o duratã maximã de 30 de mi-

nute pentru prezentarea lucrãrilor,
care sunt bazate pe probleme de le-
gislaþie. De asemenea, pot sã spun
cã în fiecare zi, conform graficului
de desfãºurare a probelor orale,
vom prezenta situaþia. Am plãcerea
sã am lângã mine pe  reprezentanta
Ministerului Educaþiei Naþionale,
prof. Tatiana Tutunaru,  cea care
ne va monitoriza pe întreaga desfã-
ºurare a concursului», a mai men-
þionat Monica Sunã.

Cu o oarecare emoþie, Tatiana
Tutunaru, ne-a declarat: «Sunt for-
te mulþumitã de ceea ce am vãzut
la Craiova. Totul a fost bine pus la
punct, iar organizarea a fost foar-
te bunã. Am mers la „Odobleja”,
unde s-a desfãºurat concursul, ºi
impresiile sunt foarte bune, respec-

tându-se metodologia de examen».
De astãzi încep probele orale, des-
fãºurate, în fiecare zi, conform
programãrii. Astãzi, la Comisia nr.
1 sunt cuprinºi candidaþii pentru
Grãdiniþele cu Program Prelungit
„Elena Farago” ºi „Phoenix”, pre-
cum ºi cei care au optat pentru
ªcolile Gimnaziale din Cerãt, Ur-
zicuþa, Goicea, Catane ºi Filiaºi, la
care se alãturã ªcoala Gimnazialã
nr.1din Bãileºti.Mâine vin, la Co-
misia nr.2,  cei care candideazã la
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Tudor Vladimirescu” din Craio-
va ºi cadrele didactice care vor sã
ocupe o funcþie de conducerea
ºcolilor din comunele Tãlpaº, Sca-
eºti, Sãlcuþa, Teslui.

CRISTI PÃTRU
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Alocarea financiarã stabilitã pen-
tru sesiunea din acest an aferentã
submãsurii (sM) 6.3 este de 100
milioane de euro. Depunerea proiec-
telor se face în limita a 200% din
alocarea pentru sesiune. Pânã în pre-
zent au fost depuse on-line 2.152 de
cereri de finanþare în valoare totalã
nerambursabilã de peste 32,2 de
milioane de euro. Dintre acestea, 676
de cereri de finanþare au fost depuse
pentru zonã montanã.

La nivelul Oficiului Judeþean
pentru Finanþarea Investiþiilor Ru-
rale Dolj au fost depuse, pânã în
prezent, 687 de proiecte. Pe sub-
mãsura 4.1 Investiþii în exploataþii
agricole – zootehnie – a fost de-
pus un proiect; pentru „Ferme de
familie” – 15 proiecte ºi pentru
„Vegetal” – 111 proiecte.  Pentru
mãsura 6.1, în Dolj au fost depuse
cele mai multe proiecte: 490! Pe
locul trei, cu 70 de proiecte, dacã
ar fi sã facem un clasament, se si-
tueazã submãsura 6.3 a cãrei sesi-
une de depunere a cererilor de fi-
nanþare tocmai s-a prelungit.

Punctajul este uºor de atins,
spun autoritãþile

„Autoritatea de Management
pentru PNDR a decis prelungirea
sesiunii de depunere a cererilor de
finanþare cu o lunã pentru a asigu-
ra o ºansã ºi celor care nu au reu-
ºit din motive independente de ei
sã termine de întocmit documen-
taþia pentru depunere pânã la
aceastã datã. De asemenea, faptul
cã aceastã submãsurã încã dispu-
ne de fonduri, iar punctajul este

Banii pentru fermele mici, 100% nerambursabili!

Sesiunea de primire a proiectelor pentruSesiunea de primire a proiectelor pentruSesiunea de primire a proiectelor pentruSesiunea de primire a proiectelor pentruSesiunea de primire a proiectelor pentru
dezvoltarea fermelor mici se prelungeºtedezvoltarea fermelor mici se prelungeºtedezvoltarea fermelor mici se prelungeºtedezvoltarea fermelor mici se prelungeºtedezvoltarea fermelor mici se prelungeºte

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale anunþã
prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanþare
aferentã submãsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici” din cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel,
depunerea proiectelor pentru investiþii în ferme mici se
poate face pânã la data de 31 august 2017, ora 16.00.
Pânã în prezent, la nivelul Doljului au fost depuse 70 de
proiecte pe aceastã submãsurã. Dar numãrul total al
proiectelor de finanþare a investiþiilor rurale urcã la 687,
acoperind o paleta diversã de activitãþi agricole.

unul uºor de atins, va permite mai
multor fermieri mici sã obþinã o
finanþare care sã le asigure un start
bun spre o exploataþie agricolã mai
puternicã, care sã acceseze în vii-
tor sprijin financiar mult mai con-
sistent”, a declarat Adrian-Ionuþ
Chesnoiu, directorul general al
AFIR.

Sprijinul acordat prin PNDR
2020 pentru dezvoltarea fermelor
mici este 100% nerambursabil ºi
este în valoare de 15.000 de euro
pentru un proiect. Pragul de cali-
tate lunar, stabilit pentru perioada
de depunere 1 – 31 august 2017
este de 15 puncte.

Modalitatea de depunere a cere-
rilor de finanþare este cea on-line pe
pagina oficialã a Agenþiei, www.a-
fir.info. Toþi cei interesaþi sã depu-
nã proiecte pentru dezvoltarea fer-
melor mici, prin sM 6.3, pot con-
sulta gratuit Ghidul solicitantului ºi
anexele aferente pe site-ul AFIR, la
secþiunea „Investiþii PNDR”.

Întâlniri de lucru la Craiova,
cu conducerea AFIR

Sã precizãm cã directorul ge-
neral al Agenþiei pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale, Adrian-Ionuþ
Chesnoiu, a participat vineri, 14
iulie 2017, la Craiova, la o serie de
întâlniri de lucru, alãturi de Secre-
tarul de stat din cadrul Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, Alexandru Potor.

„Atât la nivelul MADR, cât ºi în
cadrul AFIR, existã o permanentã
preocupare pentru a realiza proce-
duri de lucru mai simple, mai uºor

de pus în practicã, dar în acelaºi
timp care sã respecte legislaþia na-
þionalã ºi regulamentele europene
în vigoare”, a menþionat Secreta-

rul de stat al MADR, Alexandru
Potor, în deschiderea întâlnirii cu
beneficiarii PNDR din Dolj.

În cadrul evenimentului progra-
mat au avut loc mai multe întâlniri

de lucru cu beneficiarii publici ºi
privaþi ai Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020
(PNDR 2020). Reprezentanþii le-

gali ai proiectelor au prezentat pro-
blemele pe care le-au întâlnit în
implementarea proiectelor finanþate
de AFIR în vederea soluþionãrii
acestora, dar ºi pentru evitarea
apariþiei altor blocaje.

Beneficiarii PNDR cer
simplificarea procedurilor

„Ne aflãm aici pentru a purta un
dialog deschis ºi util, în primul
rând, cu beneficiarii Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã pen-
tru a identifica probleme concre-
te, întâlnite în implementarea pro-
iectelor ºi pentru a gãsi cele mai
bune rezolvãri la aceste situaþii care
pot produce întârzieri în absorbþia
fondurilor europene. De asemenea,
în cursul zilei, vom avea întâlniri
ºi cu reprezentanþii altor instituþii
de la nivelul judeþului Dolj, impli-
cate în derularea fondurilor euro-
pene. Vom lucra împreunã cu dân-
ºii pentru a diminua povara admi-
nistrativã ºi pentru a realiza un flux

procedural mai eficient pentru be-
neficiarii PNDR, pentru cei care
doresc sã investeascã în diversele
sectoare din agriculturã ºi mediul
rural”, a declarat, la acea datã, di-
rectorul general al AFIR.

Alãturi de oficialii MADR ºi
AFIR, la discuþii au luat parte ºi
Directorul General Adjunct al Cen-
trului Regional pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale (CRFIR) 4 Sud
– Vest, Dorel Stãicuþ. Reprezen-
tanþii MADR ºi AFIR au rãspuns
întrebãrilor venite din partea celor
prezenþi ºi au clarificat anumite
aspecte legate de procedurile de
lucru ºi de legislaþia specificã im-
plementãrii PNDR 2020.

Gradul de absorbþie
trebuie crescut

Dezbaterea a continuat la sediul
CRFIR 4 Craiova cu întreaga con-
ducere a Centrului Regional, dar ºi
cu directorii Oficiilor Judeþene din
regiunea Olteniei (judeþele Dolj, Olt,
Gorj, Vâlcea, Mehedinþi). Tema
discuþiilor a reprezentat-o analiza
implementãrii PNDR în Regiunea
4 Sud – Vest dar ºi identificarea
modalitãþii de eficientizare a fluxu-
lui procedural în vederea atingerii
obiectivelor propuse pentru anul în
curs ºi pentru obþinerea unui grad
de absorbþie cât mai ridicat a fon-
durilor europene derulate prin
PNDR 2020.

„Activitatea AFIR vizeazã creº-
terea calitãþii vieþii concetãþenilor
noºtri care locuiesc în mediul ru-
ral. Toate programele noastre sunt
dedicate lor, beneficiarilor direcþi
sau indirecþi ai muncii noastre.
Pentru a le reda încrederea în sis-
temul de gestionare a fondurilor
europene, vã rog sã conºtientizaþi
cã beneficiarii fondurilor europe-
ne pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã sunt, în primul rând, parte-
nerii noºtri”, a precizat Chesnoiu
în cadrul întâlnirii cu reprezentan-
þii AFIR din teritoriu.
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Fondurile BEI vor acoperi con-
tribuþia bugetului de stat care co-
finanþeazã investiþiile prioritare în
domeniul transportului în cadrul
Programului Operaþional Infras-
tructurã Mare 2014-2020 (POIM).
Locaþia proiectelor va varia, dar
majoritatea va fi implementatã în
regiunile mai puþin dezvoltate din
România ºi / sau pe axele priorita-
re TEN-T. Investiþiile vor benefi-
cia de subvenþii europene ºi se vor
concentra pe promovarea trans-
portului sustenabil ºi pe eliminarea
blocajelor din infrastructurile che-
ie din reþea. Se va pune accent ºi
pe dezvoltarea sistemelor de trans-
port multiple ºi pe reducerea im-
pactului nociv al transportului asu-
pra mediului înconjurãtor.

„Împrumutul BEI va sprijini
investiþiile strategice de infrastruc-
turã de transport care sunt impor-

BEI acordã un împrumut
de un miliard de euro

Banca Europeanã de Investiþii (BEI)
acordã un împrumut de un miliard de
euro pentru cofinanþarea proiectelor
prioritare de infrastructurã de trans-
port cu Fonduri Structurale ºi de Inves-

tiþii (EFSI) în valoare totalã de 6,8 mi-
liarde de euro. Aceste proiecte urmeazã
sã fie implementate pe întreg teritoriul
României în perioada de programare
UE 2014-2020.

tante pentru creºterea mobilitãþii,
siguranþei ºi interconectivitãþii în
România ºi pentru consolidarea
competitivitãþii þãrii. Acest proiect
reprezintã un bun exemplu al coo-
perãrii BEI cu economia româ-
neascã, cãreia BEI îi oferã servi-
cii de finanþare ºi consultanþã ac-
cesibile pe termen lung, accelerând
absorbþia granturilor UE ºi stimu-
lând creºterea ºi ocuparea forþei de
muncã ºi îmbunãtãþirea vieþii co-
tidiene a cetãþenilor”, a subliniat
Andrew McDowell, vicepreºedin-
te al Bãncii Europene de Investiþii.

„La fel de important
este ºi impactul
pozitiv al conexiuni-
lor mai rapide”

Finanþarea BEI se acordã sub
forma unui împrumut pentru pro-

grame structurale (SPL), care
permite atât finanþarea proiecte-
lor mari de infrastructurã, cât ºi
a unor scheme mai mici, care, din
cauza dimensiunilor lor limitate, nu
ar putea beneficia de finanþare di-
rectã de cãtre BEI.„Dezvoltarea
reþelei strategice de transport din
România va fi beneficã comerþu-
lui ºi turismului ºi va alimenta di-
rect economia realã, dar, la fel de
important este ºi impactul pozi-
tiv al conexiunilor mai rapide,
drumurilor mai sigure ºi sisteme-
lor de transport mai sustenabile
în viaþa de zi cu zi a cetãþenilor,
de aceea mã bucur cã fondurile
politicii de coeziune ºi resursele
BEI sunt reunite pentru a asigura
o conectivitate mai bunã în Ro-
mânia”, a precizat Comisarul eu-
ropean pentru politica regiona-
lã, Corina Creþu.

România
a beneficiat deja
de alte patru
facilitãþi similare

Iniþiativa de asistenþã tehni-
cã JASPERS (asistenþã comu-
nã pentru sprijinirea proiectelor
în regiunile europene – furnizatã
în comun de BEI ºi Comisia Eu-
ropeanã) a contribuit la pregã-
tirea unor strategii de dezvolta-
re pe termen lung care stau la
baza selectãrii proiectelor care
urmeazã a fi implementate cu
fonduri din acest împrumut,
verificând astfel ºi asigurând

calitatea consistentã a proiec-
telor care urmeazã a fi efectua-
te. „România a beneficiat deja
de alte patru facilitãþi simila-
re: douã facilitãþi legate de pe-
rioada anterioarã de programa-
re UE, în valoare de 1,3 mili-
arde de euro, ºi alte douã pen-
tru perioada de programare cu-
rentã, în valoare de 660 mili-
oane de euro, care acoperã pro-
iectele de mediu din cadrul
Programului Operaþional In-
frastructurã Mare, Programul
Operaþional Competitivitate ºi
Programul Operaþional Capital
Uman…”, Ionuþ Misa, Minis-
trul Finanþelor Publice.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

11 firme s-au aºezat deja la SC
High-Tech Industry Parc Craiova
SA, iar numãrul solicitãrilor con-
tinuã, ceea înseamnã cã ºi numã-
rul locurilor de muncã în judeþul
nostru va creºte. Ieri, consilierii
judeþeni au mandatat împuternici-
tul judeþului Dolj pentru a aproba
în adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor rectificarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli pe anul
2017 ºi suma pentru care se face
asigurarea de rãspundere profesi-
onalã a administratorilor.

Cu aceastã ocazie, Dan Daºo-
veanu, directorul general al High-
Tech Industry Parc, a vorbit de-

spre proiectele vor implica aceas-
tã societate pe viitor. “Din luna
august vom începe efectiv lucrã-
rile de infrastructurã : apã, cana-
lizare, gaze, luminã. Obþinerea
avizelor ºi autorizaþilor a durat
mai bine de doi ani de zile. A fost
un demers destul de dificil. Acum
am intrat în linie dreaptã. Lucrãm
împreunã cu Direcþia Fondurilor
Europene din cadrul Consiliul Ju-
deþean Dolj ºi la documentaþia
necesarã deschiderii unui incuba-
tor de afaceri. Toate aceste de-
mersuri urmãresc crearea de noi
locuri de muncã”, a subliniat Dan
Daºoveanu.

Fundaþia Euro-
peanã “Mihai
Eminescu” din
Craiova a solicitat
Consiliului Judeþean
Dolj sprijin finan-
ciar în vederea
organizãrii celei de-
a V-a ediþii a Festi-
valului Mondial de
Poezie „Mihai
Eminescu”, care se
va desfãºura la
Craiova în perioada
17-20 septembrie
2017.  Acest eveni-
ment de anvergurã
internaþionalã va
reuni ºi de data
aceasta poeþi din
peste 40 de þãri.

«Consiliul Jude-
þean Dolj va aloca
din bugetul propriu
judeþean, capitolul
67.02 “Culturã,
recreere ºi religie”,
suma de 10 mii lei
în vederea acoperi-
rii unor cheltuieli ocazionale
de promovare a acþiunilor
celei de-a V-a ediþii a Festi-
valului Mondial de Poezie
“Mihai Eminescu”. Propun
astfel spre aprobare proto-

10 mii de lei pentru susþinerea
Festivalului Mondial de Poezie

„Mihai Eminescu”

colul de cooperare dintre
Consiliul Judeþean Dolj ºi
Fundaþia Europeanã “Mihai
Eminescu” Craiova. Consi-
der cã este un festival de o
importanþã deosebitã, de

fiecare data
dupã acest
eveniment
judeþul nostru,
regiunea Olteniei
a apãrut în
presa strãinã, s-
a vorbit ºi s-a
scris despre noi
la superlati-
ve…», a spus
Ion Prioteasa,
preºedintele
Consiliului
Judeþean Dolj.

Proiectul a
fost imediat
supus votului ºi
a trecut cu
unanimitate,
aleºii judeþeni
apreciind acest
eveniment ca
unul de amploare
ºi mare impact la
nivelul imaginii
regiunii noastre
ºi nu numai.
Câteva cuvinte

despre manifestarea culturalã
au fost adresate ºi de cãtre
preºedintele Fundaþiei, prof.
univ. dr. Ion Deaconescu,
prezent ieri, la ºedinþa ordi-
narã a CJ Dolj.
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Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul era origi-
nar din TesbaGalaadului ºi a activat ca pro-
fet în regatul lui Israel în secolul IX înainte
de Hristos, în vremea domniei lui Ahab, un
rege imoral ºi netrebnic care sãvârºise atâ-
tea fapte rele înaintea ochilor Domnului  în-
cât întrecuse în fãrãdelegi pe „toþi cei ce au
fost înaintea lui” (III Regi, 16,30). Acest
rege îºi luase de soþie pe Isabela, o femeie
pãgânã care l-a atras la rãtãcirea idoleascã,
îndemnându-l sã renunþe la cinstirea adevã-
ratului Dumnezeu ºi sã îmbrãþiºeze credinþa
popoarelor pãgâne care se închinau zeului
Baal ºi zeiþei Astartea. Rãutatea atinsese apo-
geul în clipa când regele a înãlþat altare ºi
temple acestor zeitãþi, silind poporul sã pã-
rãseascã slujirea lui Dumnezeu ºi sã se în-
chine lui Baal ºi Astartei ºi sã le aducã jertfe.

Sfântul Mare Prooroc Ilie a venit în faþa
regelui Ahab mustrându-l cu îndrãznealã ºi
ameninþându-l cu pedeapsa lui Dumnezeu
pentru nebunia ºi idolatria în care atrãsese
tot poporul. „Viu este Domnul Dumnezeul
lui Israel înaintea Cãruia slujesc eu; în aceºti
ani nu va fi rouã, nici ploaie decât numai
când voi zice eu” ( III Regi, 17, 1). Din
clipa aceea cerul s-a încuiat ºi s-a fãcut se-
cetã mare încât nici o picãturã de ploaie sau
de rouã n-a picat de sus pe pãmânt timp de
trei ani ºi jumãtate ºi poporul îndura foa-
mea, lipsa ºi sãrãcia. În acest timp, Sfântul
Ilie s-a ascuns de mânia regelui lângã un
pârâu numit Cherit unde, prin mila lui Dum-
nezeu, un corb îi aducea de mâncare carne
ºi pâine. Dupã ce pârâul a secat din pricina
secetei, Sfântul s-a adãpostit în casa unei
vãduve  din Sarepta Sidonului, unde Dom-

Sfântul Proroc Ilie TSfântul Proroc Ilie TSfântul Proroc Ilie TSfântul Proroc Ilie TSfântul Proroc Ilie Tesviteanulesviteanulesviteanulesviteanulesviteanul
nul a avut grijã de ei pe toatã durata foame-
tei. Ba mai mult, Sfântul Ilie a sãvârºit aici o
mare minune, înviind pe fiul acestei vãduve.

 În cel de-al treilea an al secetei, Domnul
i-a poruncit Sfântului Ilie sã se înfãþiºeze îna-
intea regelui Ahab ºi sã-l combatã în mod
public pentru necredinþa ºi idolatria sa.
Aceasta este a doua oarã când profetul îl
înfruntã în mod deschis ºi categoric zicân-
du-i: „Tu ºi casa tatãlui tãu eºti cel ce aduci
nenorociri peste Israel pentru cã aþi pãrãsit
poruncile Domnului ºi mergeþi dupã baali.
Trimite dar acum ºi adunã la mine în mun-
tele Carmel tot Israelul dimpreunã cu cei
450 de prooroci ai lui Baal ºi cu cei 400 de
prooroci ai Aºerei care mãnâncã la masa
Isabelei” (III Regi XVIII, 17-19). La po-
runca profetului s-a adunat pe Carmel mul-
þime mare de popor împreunã cu cãpeteniile
lui Israel ºi slujitorii lui idoleºti. Momentul
era hotãrâtor ºi soarta urma sã fie pecetlui-
tã. Fiii lui Israel trebuiau sã aleagã din douã
variante una singurã: sã practice cultul lui
Baal sau sã se întoarcã la slujirea adevãratu-
lui Dumnezeu. Numai un semn dumneze-
iesc mai putea scoate la luminã adevãrul.
„Daþi-ne doi viþei, a zis Ilie cãtre popor; ei
sã-ºi aleagã unul, sã-l taie bucãþi ºi sã-l punã
pe lemne, dar foc sã nu facã, iar eu voi tãia
bucãþi pe celãlalt viþel ºi-l voi pune pe lem-
ne ºi foc nu voi face. Apoi voi sã chemaþi
numele dumnezeului vostru, iar eu voi che-
ma numele Domnului Dumnezeului meu. ªi
Dumnezeul care va rãspunde cu foc, acela
este Dumnezeu. ªi a rãspuns tot poporul:
‹‹Bine ai grãit!››” (III Regi XVIII 22-24).
Propunerea a fost acceptatã în unanimitate

ºi preoþii lui Baal s-au confor-
mat deciziei Sfântului Ilie. O zi
întreagã s-au rugat, s-au frã-
mântat ºi s-au agitat peste mã-
surã, încât, „se înþepau dupã
obiceiul lor cu sãbii ºi cu lãnci
pânã ce curgea sânge. Dar n-
a fost nici glas, nici rãspuns,
nici auzire. Atunci a zis Ilie
Tesviteanul cãtre proorocii lui
Baal: ‹‹Daþi-vã acum la o
parte ca sã-mi sãvârºesc ºi eu
jertfa mea! ››” (III Regi, XVI-
II, 28-29). Mai întâi a luat 12
pietre dupã numãrul celor 12
seminþii ale lui Israel, a zidit din
pietrele acestea jertfelnic în nu-
mele Domnului, a pus pe el
lemne ºi a aºezat deasupra lor
viþelul cel junghiat. Apoi, a tur-
nat apã din belºug, ºi, cãzând
în genunchi, s-a rugat cu stã-
ruinþã zicând: „Auzi-mã,
Doamne, auzi-mã, ca sã cu-
noascã poporul acesta cã Tu,
Doamne eºti Dumnezeu ºi cã
Tu le întorci inima la Tine.”
(III Regi XVIII, 37). Rugãciunea a fost as-
cultatã ºi din înãlþimea cerului „s-a pogorât
foc de la Domnul ºi a mistuit arderea de tot
ºi lemnele ºi pietrele ºi þãrâna ºi a mistuit ºi
toatã apa care era în ºanþ” (III Regi XVIII,
38), iar poporul, copleºit de mãreþia acestei
minuni, a cãzut cu faþa la pãmânt, slãvind pe
Dumnezeu. Acum toþi s-au convins cã Dum-
nezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevãrat,
iar închinarea la idoli este o ficþiune ºi o înºe-

lãciune. Din cartea a IV-a Regi, capitolul doi,
aflãm ca prorocul Ilie dupã ce a lãsat ca urmaº
pe Elisei, a fost luat de un car de foc ºi înãlþat
la cer, fãrã a trece prin moarte. Aceasta, pe
de o parte ca rãspuns la modul în care el a
vieþuit, iar pe de altã parte pentru cã el va
reveni la sfârºitul lumii ca un al doilea Înain-
temergãtor al Mântuitorului  pentru a vesti a
doua venire a lui Hristos.Amin!

 Preot LIVIU SÃNDOI

Muzeul Olteniei îi aºteaptã pe copii la o
întâlnire cu Istoria în cadrul noului modul
al proiectului cultural estival „Matineu
muzeal de vacanþã”, care se va derula în
sala de conferinþe a Secþiei de Istorie-Ar-

Programul estival „ART in the PARK”
al municipalitãþii craiovene ºi împlinirea,
la 20 iulie a.c., a 74 de ani de la naºterea
lui Adrian Pãunescu prilejuiesc, la sfârºi-
tul acestei sãptãmâni, mai multe eveni-

Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Craiova ºi revista „Ramuri”,
în calitate de editor, vor organiza
mâine, 21 iulie, lansarea volumului de
poeme intitulat „Cânturi semite”, al
autorului Constantin Urucu. În cadrul
evenimentului vor vorbi despre carte
ºi autor Dan Cristea – director al re-
vistei „Luceafãrul de dimineaþa”, Ga-
briel Coºoveanu – preºedinte al Filia-
lei Craiova a U.S.R., ºi prof. Marian
Barbu. Evenimentul se va desfãºura
la Muzeul de Arta din Craiova, înce-
pând cu ora 12.00.

MAGDA BRATU

Istoria, învãþatã distractiv la atelierele
organizate de Muzeul Olteniei

În perioada vacanþei de varã, Secþia de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei propune un alt fel de a învãþa istoria – mai
atractiv ºi mai distractiv pentru copii. Astãzi, începând cu ora

13.00, în sala de conferinþe a instituþiei se deschide a III-a
ediþie a proiectului cultural „Matineu muzeal de vacanþã”, în
cadrul cãruia, pe parcursul lunilor iulie ºi august, aceºtia se

vor putea delecta cu filme istorice ºi nu numai.

heologie (strada „Madona Dudu” nr. 14).
Reprezentanþii instituþiei spun cã atelie-
rele care urmeazã sã aibã loc pânã la
sfârºit de august sunt un mod distractiv
de a învãþa noþiuni de istorie prin inter-
mediul filmelor ºi discuþiilor interactive
cu specialiºtii muzeului, axându-se, în
acelaºi timp, pe dezvoltarea creativitãþii,
ingeniozitãþii ºi spiritului de observaþie al
celor mici.

„Cel mai greu lucru la proiectele in-
teractive derulate la Muzeul Olteniei este
sã þinem timpul în frâu! Nu simþim când
încep ºi când se terminã orele, zilele din
sãptãmânã, dedicate celor mici!”, afir-
mã muzeografii Secþiei de Istorie-Arheo-
logie. În cadrul acestui modul, copiii vor
avea ocazia sã cunoascã personaje isto-
rice importante pentru istoria româneas-
cã, aspecte ºi obiceiuri de viaþã deosebit
de interesante prin aspectul ºi modul de
evoluþie istoricã.

Astãzi, de la ora 13.00, cei mici pot
viziona filmele istorice „Dacii în timpul
lui Decebal”, „Rãzboaiele daco-roma-
ne” ºi poveºti româneºti – „Povestea por-
cului”. Tot pentru ei, reprezentanþii mu-

zeului au pregãtit o întâlnire cu lumea fil-
mului muzical american din anii ‘60, unde
personaje principale vor fi Mary Poppins,
domnul Banks etc.

MAGDA BRATU

Concerte folk ºi rock
la Teatrul de Varã din parc

mente la Teatrul de Varã din
Parcul „Nicolae Romanes-
cu”. Astfel, sâmbãtã, 22 iu-
lie, începând cu ora 21.00,
aici va avea loc un concert
susþinut de Mãdãlina Amon,
Generaþia Folk ºi alþi artiºti,
în cadrul  programului
„Craiova, My Love – Adri-
an Pãunescu 74”, derulat
de Casa de Culturã a Stu-
denþilor din Craiova, în par-
teneriat cu Primãria Craio-
va ºi Generaþia Folk. Cra-
iovenii sunt aºteptaþi la Te-
atrul de Varã ºi duminicã,

23 iulie, de la aceeaºi orã, la un concert
rock and cover, cu Overbeat & Spleet,
Mihaela Dobre ºi Maria Cioabã. Accesul
publicului spectator va fi liber.

MAGDA BRATU
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O comisie a Parlamen-
tului britanic a subliniat,
ieri, cã Brexit reprezintã
o provocare fundamenta-
lã pentru viitorul Regatu-
lui Unit din cauza renun-
þãrii la legislaþia comuni-
tarã care a contribuit la
dezvoltarea Marii Britanii.
„Impactul Brexit asupra
viitorului Regatului Unit
va fi profund ºi impredic-
tibil. În acest moment,
politica internã este des-
tul de toxicã”, a declarat
Michael Jay, membru al
Comisiei UE din Camera
Lorzilor ºi fost ºef al ser-
viciului diplomatic brita-
nic. Raportul comisiei din
Camera Lorzilor pe tema
Brexit aratã cã supremaþia legislaþiei comuni-
tare ºi interpretarea normelor de cãtre Curtea
Europeanã de Justiþie au asigurat coerenþa
standardelor juridice ºi de reglementare în in-
teriorul Marii Britanii. „Prin urmare, Brexit va
reprezenta o provocare fundamentalã pentru

ªeful Statului Major al Armatei
Franþei a demisionat
în urma neînþelegerilor
cu preºedintele Emmanuel
Macron

Generalul Pierre de Villiers, ºeful Sta-
tului Major al Armatei Franþei a demisi-
onat, la doar câteva zile dupã o disputã
publicã cu preºedintele Emmanuel Ma-
cron în legãturã cu planurile de reduce-
re a bugetului alocat forþelor militare.
Într-un comunicat emis de generalul
francez, acesta afirmã cã nu mai poate
garanta robusteþea forþelor armate în
condiþiile constrângerilor financiare pro-
puse. „În circumstanþele actuale mã vãd
incapabil sã garantez robusteþea forþe-
lor de apãrare pe care le consider nece-
sare pentru asigurarea protecþiei Fran-
þei ºi poporului francez”, afirmã de Vil-
liers. Drept rezultatul, generalul a anun-
þat cã a prezentat demisia sa preºedin-
telui Macron care a acceptat-o. „Dacã
ºeful Statului Major ºi preºedintele sunt
pe poziþii opuse într-o privinþã, ºeful
Statului Major este cel care pleacã”, a
declarat Macron, care în calitate de pre-
ºedinte este ºi comandantul suprem al
forþelor armate franceze. Potrivit unor
surse parlamentare citate de cotidianul
Le Monde, generalul Pierre de Villiers a
protestat violent faþã de reducerea bu-
getului apãrãrii cu 850 de milioane de
euro, în condiþiile în care Franþa s-a an-
gajat sã aloce 2% din PIB pentru apãra-
re pânã în 2025. În data de 12 iulie, Pier-
re de Villiers ar fi avut o reacþie agresivã
faþã de decizia Administraþiei Macron,
într-o audiere cu uºile închise în comi-
sia de Apãrare din Adunarea Naþiona-
lã. La 13 iulie, Emmanuel Macron a re-
plicat ºi le-a transmis ºefilor din armatã:
„Eu sunt liderul vostru. Pentru mine
este nedemnã spãlarea hainelor mur-
dare în public. Nu am nevoie de nicio
presiune, de niciun comentariu”. În data
de 14 iulie, generalul Pierre de Villiers a
publicat un mesaj pe contul de Face-
book. „Încrederea este o virtute vie, care
are nevoie de angajamente. Trebuie sã
fie hrãnitã zilnic, pentru a da naºtere
unei supuneri active, unde adeziunea
prevaleazã asupra constrângerii”, a
spus acesta, într-o postare intitulatã „În-
credere”.

Mai multe state arabe cer
Qatarului sã punã în aplicare
ºase principii privind
combaterea terorismului

Grupul de patru state arabe care au
impus sancþiuni la adresa Qatarului cer
autoritãþilor de la Doha sã punã în apli-
care ºase principii pentru combaterea
extremismului ºi terorismului, afirmând
cã ar fi un pas major în soluþionarea
crizei din zona Golfului Persic. Arabia
Sauditã, Emiratele Arabe Unite, Egiptul
ºi Bahrainul au impus sancþiuni Qata-
rului, acuzând aceastã þarã cã ar susþi-
ne terorismul ºi ar avea relaþii bune cu
Iranul. Arabia Sauditã, un stat majoritar
sunnit, ºi Iranul, preponderent ºiit, sunt
adversari regionali. Abdallah Al-Mo-
uallim, ambasadorul Arabiei Saudite la
ONU a declarat cã cele patru state ara-
be s-au angajat sã respecte o serie de
ºase principii convenite la reuniunea
de la Cairo a miniºtrilor de Externe din
aceste þãri ºi sperã cã autoritãþile din
Qatar vor fi de acord sã le aplice. Princi-
piile includ un angajament de a comba-
te extremismul ºi terorismul, de a pre-
veni finanþarea teroriºtilor ºi de a elimi-
na locurile de refugiu ale acestor gru-
pãri, dar ºi de a stopa discursurile care
incitã la urã ºi violenþã. Oficialul saudit a
mai afirmat cã „ar trebui sã fie uºor pen-
tru Qatar sã accepte” cele ºase principii,
adãugând cã statele arabe vor monitori-
za implementarea acestor dispoziþii.

Procurorul special Robert Muel-
ler este de acord ca Donald Trump
jr., fiul cel mare al preºedintelui SUA,
ºi Paul Manafort, fost coordonator
al echipei de campanie a lui Trump,
sã fie audiaþi public în comisiile de
anchetã ale Senatului, a declarat se-
natorul democrat Dianne Feinstein,
potrivit CNN. Robert Mueller este
procurorul special care a fost numit
sã coordoneze anchetele privind pri-
vind presupusele ingerinþe ruse în
timpul campaniei prezidenþiale din
SUA. Autoritãþile americane au lan-
sat o investigaþie pentru a afla rolul
pe care l-a avut Kremlinul ºi activis-
tul de lobby Rinat Akhmetshin, sus-
pectat cã ar fi agent secret rus, la
întrevederea cu Donald Trump jr. ºi
alþi membri ai fostei echipe de cam-
panie a preºedintelui Donald Trump,
inclusiv Paul Manafort. Un oficial
american a declarat, potrivit site-ului
Politico.com, cã Rinat Akhmetshin
este considerat agent al serviciilor de
securitate ruse. Anchetatorii încear-
cã sã afle cu exactitate rolul cetãþea-
nului ruso-american la întrevederea
desfãºuratã în Turnul Trump din
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sistemul constituþional din Marea Britanie”, se
precizeazã în raport. Totodatã, raportul subli-
niazã cã despãrþirea de UE va genera instabili-
tãþi interne, iar nevoile Scoþiei nu vor fi reflec-
tate în negocierile pe care le va duce Guvernul
de la Londra. În plus, votul de anul trecut din

Marea Britanie pe tema Brexit a
scos la suprafaþã tensiunile din in-
teriorul Marii Britanii, Anglia ºi Þara
Galilor votând pentru pãrãsirea blo-
cului comunitar, în timp ce Scoþia
ºi Irlanda de Nord au votat pentru
rãmânerea în UE. Acest aspect a re-
înoit cererile naþionaliºtilor scoþieni
pentru dobândirea independenþei,
iar Guvernele Irlandei de Nord ºi
Þãrii Galilor s-au plâns de faptul cã
Guvernul de la Londra nu le-a im-
plicat în pregãtirile negocierilor pen-
tru Brexit. Negociatori din partea
Marii Britanii ºi a Uniunii Europene
s-au întâlnit la începutul acestei sãp-
tãmâni, la Bruxelles, pentru o nouã
rundã de discuþii privind Brexit, iar
ambele pãrþi s-au angajat sã abor-
deze în profunzime subiectele esen-
þiale. Cele douã pãrþi se vor con-

centra pe trei domenii cheie: drepturile cetãþe-
nilor, cererea UE ca Marea Britanie sã plãteas-
cã aproximativ 60 de miliarde de euro pentru
a acoperi angajamentele bugetare în curs de
desfãºurare ºi situaþia mãrfurilor britanice pe
pieþele UE dupã Brexit.

Donald Trump jr. ºi Paul Manafort, coordonator
al echipei de campanie, audiaþi public în Senat

New York în iunie 2016. Biroul Fe-
deral pentru Investigaþii, Senatul
SUA ºi Camera Reprezentanþilor au
declanºat anchete în cazul ingerin-
þelor Rusiei în campania electoralã
ºi al presupuselor contacte între
apropiaþi ai preºedintelui Donald
Trump ºi oficiali ruºi. Avocata rusã
Natalia Veselniþkaia, cea care s-a în-
tâlnit cu Donald Trump Jr. dupã ce
tatãl acestuia a câºtigat nominaliza-
rea Partidului Republican la alegerile
prezidenþiale americane din 2016, a
declarat miercuri cã este pregãtitã sã
depunã mãrturie în faþa Congresu-
lui. Anterior, Veselniþkaia a precizat
cã este un avocat privat, care nu are
nicio legãturã cu Kremlinul, ºi cã nu
a obþinut niciodatã informaþii com-
promiþãtoare despre Hillary Clinton.
„Sunt pregãtitã sã clarific situaþia din
spatele acestei isterii în masã... dar
numai prin intermediul avocaþilor sau
dacã depun mãrturie în Senatul
SUA”, a spus Veselniþkaia. La 11 iu-
lie, Donald Trump jr., fiul cel mare
al preºedintelui SUA Donald Trump,
a publicat email-uri prin care con-
firmã cã a discutat, în campania elec-

toralã pentru prezidenþiale, cu un
avocat rus care susþinea cã deþine
informaþii compromiþãtoare despre
candidatul democrat Hillary Clinton.
Întrevederea dintre Donald Trump
Jr. ºi Natalia Veselniþkaia a avut loc
la 9 iunie 2016, în Turnul Trump
din New York. Trump Jr. susþine cã
i-a chemat la întâlnire ºi pe Jared
Kushner, soþul surorii sale Ivanka
Trump, ºi pe Paul Manafort, care
era atunci ºeful campaniei preziden-
þiale. „Femeia a afirmat cã are infor-
maþii potrivit cãrora persoane apro-
piate de Rusia finanþeazã Comitetul
Naþional Democrat ºi o sprijinã pe
doamna Clinton. Afirmaþiile ei au fost
vagi, ambigue ºi lipsite de sens. Nu
s-a furnizat ºi nici mãcar nu s-au
oferit niciun fel de detalii sau infor-
maþii ca susþinere. A devenit evident
în curând cã ea nu avea niciun fel
de informaþii relevante”, a spus
Trump Jr. Într-un interviu pentru
Russia Today, Natalia Veselniþkaia
susþine cã scandalul întâlnirii sale
cu Donald Trump Jr. a fost orches-
trat de cãtre William Browder, lob-
byist pentru Legea Magniþki (pen-

tru tragere la rãspundere în privin-
þa drepturilor omului). „Nu pot de-
cât sã presupun cã situaþia actualã,
care a fost încãlzitã timp de zece
zile, este o poveste foarte bine or-
chestratã de cãtre un anumit mani-
pulator - domnul Browder. Este
unul dintre cei mai mari experþi în
domeniul manipulãrii în mass-me-
dia”, a spus Veselniþkaia. Avocata
rusã considerã cã Browder, care
este fondatorul companiei de inves-
tiþii Hermitage Capital, a derulat o
campanie de dezinformare ca rãz-
bunare pentru înfrângerea pe care
a suferit-o în 2013 într-o instanþã
americanã, în faþa unei echipe de
avocaþi din care fãcea parte ºi Na-
talia Veselniþkaia. Natalia Veselniþkaia
a mai precizat cã întâlnirea ei cu
Donald Trump Jr. a vizat comba-
terea activitãþilor de lobby desfãºu-
rate de cãtre William Browder în
SUA ºi nu a avut nicio legãturã cu
alegerile prezidenþiale. „Am obosit
deja sã vorbesc despre asta, dar se
pare cã nimeni nu vrea sã audã.
Aceasta a fost povestea pe care i-
am adus-o lui Donald Trump Jr.
Voiam sã ºtie cã Browder, o per-
soanã care a renunþat la cetãþenia
americanã, încearcã sã manipuleze
oamenii din Congres. Dacã Sena-
tul vrea sã audã adevãrata poveste,
sunt fericitã sã vorbesc ºi sã îm-
pãrtãºesc tot ce voiam sã-i spun
domnului Trump. Voi împãrtãºi tot
ce ºtiu despre aceastã situaþie în
care milioane de dolari au intrat în
þara mea, apoi miliarde au plecat - ºi
nimeni nu a plãtit taxe”, a spus Ve-
selniþkaia. Avocata rusã a subliniat
cã se teme pentru siguranþa familiei
sale ºi are informaþii cã Browder a
spionat-o, apoi a împãrtãºit detaliile
ei personale cu reprezentanþi ai De-
partamentului de Stat american.
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METEO

În mare parte
seninjoi 20 iulie - max: 33°C - min: 18°C

$
1 EURO ........................... 4,5680 ............. 45680
1 lirã sterlinã................................5,1595....................51595

1 dolar SUA.......................3,9617........39617
1 g AUR (preþ în lei)........157,9213.....1579213

Cursul pieþei valutare din 20 iulie 2017 - anunþat de BNR
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500 de zile cu Summer

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:10

500 Days of Summer este
povestea lui Summer ºi relaþia
ei cu Tom. Summer nu crede
în dragoste adevãratã, în
suflete pereche ºi bãrbatul
potrivit. Tom în schimb este
un romantic incurabil care nu
renunþã la ea nici în ruptul
capului. Tot ceea ce face el
are ca scop "trezirea" la reali-
tate a lui Summer, ca sã se
convingã singurã cã existã...

Coana Mare:
Aºa tatã, aºa fiu

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Malcolm Turner, agentul FBI
de top care obiºnuieºte sã se
deghizeze într-o femeie corpo-
lentã ºi simpaticã pentru a-ºi
soluþiona cazurile este trimis
într-o nouã misiune aventu-
roasã, numai cã de aceastã
datã este însoþit de cãtre fiul
lui vitreg pe nume Trent. Dupã
ce bãiatul în vârstã de 17 ani
este martorul involuntar al
unei crime ºi devine þinta
infractorilor ce au comis-o...

Furia

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Paul Maguire (Nicolas Cage)
duce o viaþã de infractor
alãturi de tovarãºii sãi, Kane
(Max Ryan) ºi Doherty (Mi-
chael McGrady), pânã într-o
noapte când furã banii unui
mafiot rus care-i iese în cale
tocmai când se ducea la ºeful
lui sã-i ducã niºte bani. Cap-
tura e mult prea mare ca sã-I
lase indiferenþi, aºa cã alege
sã fugã cu banii...

sursa: cinemagia.ro

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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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Comunei Dobroteºti,

judeþul Dolj, organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioa-
dã nedeterminatã a funcþiei publice
de execuþie, vacante, de referent de
specialitate, clasa II, gradul asistent,
Compartiment contabilitate-finan-
ciar. Candidatii trebuie sa indepli-
neasca conditiile generale prevazu-
te de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici
r2, cu modificarile si completarile ul-
terioare.Conditiile specifice necesa-
re in vederea participarii la concurs
si a ocuparii functiei publice sunt: -
studii superioare de scurta durata,
absolvite cu diploma in domeniu
economic - vechime in specialitatea
studiilor necesare exercitarii functiei
publice - minim 8 luni. Concursul se
va organiza la sediul Primariei Do-
brotesti, judetul Dolj, conform calen-
darului urmator; - 28 august 2017, ora
10:00 proba scrisa -  29 august 2017,
ora 10:00 proba interviu. Dosarele de
inscriere la concurs trebuie sa con-
tina in mod obligatoriu, documente-
le prevazute de art. 49, alin (1) din
H.G. nr.  611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi dez-
voltarea carierei funcþionarilor pu-
blici, modificatã ºi completatã de
H.G. nr. 1173/2008: · copia actului de
identitate; · formularul de înscriere,
conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/
2008, modificatã; · copiile diplome-
lor de studii ºi ale altor acte care ates-
tã efectuarea unor specializãri; · co-
pia carnetului de muncã sau, dupã
caz, sau adeverinþã care sã ateste
vechimea în muncã ºi, dupã caz, în
specialitate- numãr pagini; · cazie-
rul judiciar (acesta poate fi înlocuit
cu o declaraþie pe proprie rãspun-
dere, cu obligaþia de a completa do-
sarul de concurs cu originalul docu-
mentului pe tot parcursul desfãºu-
rãrii concursului, dar nu mai târziu
de 5 zile lucrãtoare de la data la care
a fost declarat admis în urma selec-
þiei dosarelor, sub sancþiunea nee-

miterii actului administrativ de numi-
re). · adeverinþã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate corespunzãtoare; ·
declaraþia pe propria rãspundere sau
adeverinþa care sã ateste cã nu a
desfãºurat activitãþi de poliþie politi-
cã. Copiile de pe actele prevãzute mai
sus se prezintã însoþite de documen-
tele originale, care se certificã pentru
conformitatea cu originalul de cãtre
secretariatul comisiei de concurs, sau
în copii legalizate. Dosarele de inscrie-
re la concurs e vor depune in termen
de 20 de zile de la publicarea anuntu-
lui in monitorul oficial, la sediul Pri-
mariei Dobrotesti. Relatii suplimenta-
re  privind conditiile specifice si bi-
bliografia de concurs se pot obtine
de la sediul Primariei Comunei Dobro-
testi, judetul Dolj, telefon/fax
0251378034,  sau acesand pagina ofi-
ciala a Primariei Dobrotesti.

Stãnescu Constantin Doru ºi
Stãnescu Ionela pentru SC Euroge-
netic SRL reprez.Creþan Ionuþ Cos-
min, aduc la cunoºtinþa publicului
decizia etapei de încadrare a APM
Dolj, în procedura de reglementare
conform HG1076/2004: Planul „Ela-
borare P.U.D. ºi obþinere avize pen-
tru construire staþie distribuþie car-
buranþi auto ºi amplasare totem”, -
jud. Dolj, mun. Craiova, Aleea 4 Sim-
nic (demolat 80), nr.12, nu necesitã
evaluare de mediu ºi nici evaluare
adecvatã, urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare se
poate consulta în zilele de luni-joi
între orele 08.00-14.30 ºi vineri între
orele 08.00-12,00 la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1, Craiova ºi pe site-
ul APM Dolj: http://apmdj.anpm.ro.
Propunerile de reconsiderare a de-
ciziei se vor transmite în scris în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media, zilnic
la sediul APM Dolj, (fax: 0251.419.035,
e–mail: office@apmdj.anpm.ro).

ANEXA Nr. 1a): INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
Administraþia Naþionalã Apele Româ-
ne Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
adresã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova,
Tel. 0251/587549, fax. 0251/587572 ce
intenþioneazã sã realizeze investiþia
“Construcþie Piaþã”, în satul Terpeziþa,
comuna Terpeziþajud. Dolj. Ca rezultat
al acestei mãsuri se vor produce ur-
mãtoarele:……-.... . Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare sau care intenþioneazã sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului la adre-
sa menþionatã: Gruia Virgil Daniel, Tel.
0764629995, dupã data de 15.07.2017.

ANEXA Nr. 1b): INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de:
Comuna Terpeziþa, adresã str. Princi-
palã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce intenþionea-
zã sã solicite de la Administraþia Naþio-
nalã Apele Române Administraþia Ba-
zinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospo-
dãrire a Apelor Dolj, aviz de gospodã-
rire a apelor/aviz de amplasament pen-
tru desfãºurare aactivitãþii de…-. Lo-
calizat în ..-.sau pentru realizarea lu-
crãrilor  de “Construcþie Piaþã”ampla-
sate în satulTerpeziþa, comuna Terpe-
ziþa, judeþulDolj. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de pro-
ducþie vor rezulta permanent urmãtoa-
rele ape uzate: ....-.... ce se vor evacua
în fosã septicã,dupã ce au fost epura-
te prin decantare.  Aceastã solicitare
de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr.  107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitantu-
lui sau la adresa Gruia Virgil Daniel,
Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.
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Anunþul tãu!
Grãdiniþa cu Program Prelungit

„Voiniceii”, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Colonel Scarlat Demetria-
de, nr.10, judeþul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea: -1 post tem-
porar vacant contractual de îngrijitor
copii, conform HG286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 16.08.2017, ora 13.00;
-Proba practicã în data de 18.08.2017,
ora 13.00; -Proba interviu în data de
21.08.2017, ora 13.00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -
studii: medii; -vechime: minim 5 ani; -
activitate/ voluntariat în activitãþi cu
copiii; -fãrã cazier judiciar. Candidaþii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Gradiniþei cu P.P.„Voiniceii”. Relaþii su-
plimentare la sediul: Craiova, str.Co-
lonel Scarlat Demetriade, nr.10, per-
soanã de contact: Cilibiu Lavinia Na-
dia, telefon: 0766.627.833, tel./fax:
0253.554.166, E-mail: gradinita32_cra-
iova@yahoo.com

Unitatea administrativ-teritoria-
lã Cioroiaºi din judeþul Dolj anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr 20, începând cu data de
25.07.2017 pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Primãriei Cioroiaºi , conform
art 14 alin. (1) ºi (2) din Lege cadas-
trului ºi a publicitãþii imobiliare nr 7/
1997, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ MUN-
CITORI NECALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. Telefon: 0770/
626.077.

Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

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

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

Confecþionez porþi metali-
ce, garduri metalice pe ori-
ce parte, pe linie metalicã,
la preþuri minime. Relaþii la
telefon: 0764/683.122.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu ve-
dere trilateralã, 2 bãi, 2
balcoane, decomandat -
zona 1 Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

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

CASE
D+P-6 camere, 2 bãi, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept credit pri-
ma casã. Telefon: 0769/
360.741.

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

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu aparta-
ment minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racordare la
reþeaua publicã de ali-
mentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.

Admiterea la Facultatea de Mecanicã

Facultatea de Mecanicã organizeazã în perioada 10.07.2017- 24.07.2017 admiterea la
urmãtoarele specializãri:
 Autovehicule Rutiere: 110 locuri, din care 72 la buget;
 Tehnologia Construcþiilor de Maºini: 90 locuri, din care 50 la buget;
 Ingineria Transporturilor ºi a Traficului: 60 locuri, din care 38 la buget;
 Construcþii Civile, Industriale ºi Agricole: 60 locuri, din care 29* la buget (* 1 loc

rromi);
 Inginerie Economicã în domeniul Mecanic: 50 locuri, din care 24 la buget;
 Inginerie Economicã Industrialã (Drobeta):50 locuri, din care 29 la buget;
 Navigaþie,Transport Maritim ºi Fluvial (Drobeta): 30 locuri, din care 25* la buget

(*1 loc rromi);
 ªtiinþa Materialelor (Drobeta): 30 locuri, din care 20 la buget;
 Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie (Drobeta): 50 locuri, din care 23 la buget.
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria automotive, insti-

tute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã, ingi-
nerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistatã de profil (CAD-
CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii, de logisticã); uni-
tãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R.,
metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc.
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Admitere la Facultatea de ªtiinþe

Facultatea de ªtiinþe din cadrul Universitãþii din Craiova (UCV) organizeazã înscrieri pen-
tru anul universitar 2017/2018, în perioada 10-21 iulie. Admiterea se face pe baza mediei
obþinute la bacalaureat.

Biochimie tehnologicã: 25 de locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Chimie: 15 de locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Chimie farmaceuticã: 20 de locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã informaticã: 20 de locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã medicalã: 40 de locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã
Informaticã: 123 de locuri la buget, 1 loc rromi buget, 30 de locuri cu taxã
Matematicã: 20 de locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã
Matematicã informaticã: 24 de locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Chimia mediului: 20 de locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Geografia turismului: 28 de locuri la buget, 1 loc rromi buget, 50 de locuri cu taxã
Geografie: 28 de locuri la buget ºi 50 de locuri cu taxã
Studenþii îºi pot depune dosarele pânã 21 iulie.
Carierã în peste 50 de domenii
Absolvirea acestei facultãþi le oferã studenþilor numeroase oportunitãþi de carierã. Aceºtia

pot lucra cu uºurinþã în învãþãmânt, în IT, în laboratoare de cercetare aplicatã din cadrul
armatei, poliþiei, unitãþilor industriale ºi muzeelor, în managementul turismului, în urbanism
ºi arhitecturã, cadastru ºi cartografie, meteorologie, hidrologie, topografie, inginerie meca-
nicã, dezvoltãri de afaceri în internet, comunicaþii Wireless, specializare în aparate electro-
medicale, în programare, în analiza datelor, în bãnci ºi multe altele.

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

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

Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

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

Vând 9992 mp în apropie-
re Gara Pieleºti Fabrica Q
Fort ºi Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.

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

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

Vând teren intravilan
Câcea 6030 mp, des-
chidere 30 m la asfalt,
utilitãþi, cadastru. Preþ
negociabi l .  Telefon:
0767/263.391.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ
plata pe loc la parter. Te-
lefon: 0761/355.107.

CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi baie
la casã în Craiova plata
pe loc. Telefon: 0758/
270.906; 0761/355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni (Extindere). Te-
lefon: 0772/250.886.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.

Vând ieftin dormitor (pat
dublu) douã canapele,
birou ºi altele. Urgent. Te-
lefon: 0741/072.812.

Vând cutie metalicã pen-
tru armã de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.

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

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator 12V
nou, pickup Tesla cu boxe
ºi dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã diversã
Telefon: 0251/427.583.

Vând frigider ZIL puþin fo-
losit, maºinã de spãlat
Alba Lux cu încãlzire apã,
maºinã de cusut Ileana.
Telefon: 0351/464.563.

Vând TV Color Orion ief-
tin ºi urgent. Telefon: 0758/
454.216.

Vând douãsprezece
(12) taburele din pal me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.

Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.

Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, poli-
zor electric nou - 100 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.

Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut
PAFF. Telefon: 0747/
674.714.

Vând gropi la Cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.



14 / cuvântul libertãþii joi, 20 iulie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 20 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:

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.

CREZI ÎN TINE, CREZI ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA!

În perioada 10. 07 - 27.07, Universitatea din Craiova organizeazã admiterea pentru
anul universitar 2017-2018.

Oferta educaþionalã pentru 2017-2018 Universitãþii din Craiova totalizeazã 2864 lo-
curi la licenþã-buget (din care 33 de locuri sunt destinate candidaþilor de etnire
rromã) ºi 1650 locuri-buget la master (din care 14 sunt destinate candidaþilor
de etnire rromã). Candidaþii au la dispoziþie ºi 2917 locuri (la taxã) pentru studii de
licenþã.

Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 55 domenii de licenþã, iar la
nivel de master, oferã pregãtire în 42 de domenii.

FACULTATEA DE AGRONOMIE: 162 locuri (buget) ºi 223 locuri taxã
FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE  ªI  ELECTRONI-

CÃ: 313 de locuri la buget ºi 102 de locuri taxã.
FACULTATEA DE DREPT: 235 de locuri  la buget ºi 432 de locuri la taxã.
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR: 463

de locuri la buget ºi 522 de locuri la taxã
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT: 105 locuri la buget ºi 315

locuri la taxã
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ: 154 locuri la buget ºi 126 locuri la taxã
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ: 252 locuri la buget ºi 63 locuri

la taxã
FACULTATEA DE LITERE: 310 locuri la buget ºi 327 locuri la taxã
FACULTATEA DE MECANICÃ: 310 locuri la buget ºi 230 locuri la taxã
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ: 70 locuri la buget ºi 90 locuri

la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE : 365 locuri la buget ºi 162 locuri la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE: 125 locuri la buget ºi 325 locuri la taxã

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova
pune la dispoziþie studenþilor o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de ultimã genera-
þie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic ºi cu cel academic
internaþional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai
bine de 200 de universitãþi din lume.

În 2017, Universitatea din Craiova organizeazã centre de admitere ºi în teritoriu, în
judeþele Olt, Gorj ºi Mehedinþi.

Toate informaþiile despre admitere pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.-
com/user/UniversitateCraiova

Vând loc de veci – gropi
fãcute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.

Vând maºinã cusut elec-
tricã 200 lei, epilator HO-
MEDICS ELOS LASER
epilare definitivã 800 lei.
Telefon: 0751/136.216.

Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare cor-
nier de 70cm lungi de
2,80m. Telefon: 0770/
303.445.

Vând aparat foto video
SAMSUNG + acumulatori
200 lei DVD portabil,
adaptor auto 200 lei. Te-
lefon: 0751/136.216.

Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi,
frigider. Telefon: 0735/
445.339.

Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiu-
vele duble în 2 canate, toc
aerisire baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând 3 canistre tablã, ca-
lorifer electric nou 11 ele-
menþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/558.572.

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 fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru
apã normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon: 0767/
153.551.

Vând bicicletã copii 2-6
ani, expresor cafea – 80
lei,cadru bicicletã 30 lei.
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.

Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon: 0745/
589.825.

Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, como-
dã, 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, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

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

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

MATRIMONIALE
Domn comportament
agreabil 61 ani doresc
cunoºtinþã doamnã, plã-
cutã vârstã medie. Telefon:
0748/ 542.454.

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

PIERDERI
S.C. TEOSILVA SRL
anunþã pierderea docu-
mentelor contabile aferen-
te lunii iunie 2017. Se de-
clarã nule.

Pierdut legitimaþie de stu-
dent eliberatã de Univer-
sitatea din Craiova, fa-
cultatea de Horticulturã
secþia Peisagisticã pe
numele Afronie Mihai.
Se declarã nulã.
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1. Dinamo 1 1 0 0 3-0 3
2. Viitorul 1 1 0 0 3-0 3
3. Craiova 1 1 0 0 2-0 3
4. ACS Poli 1 1 0 0 1-0 3
5. Astra 1 1 0 0 1-0 3
6. FCSB 1 1 0 0 2-1 3

......................................................................................
7. CFR Cluj 1 0 1 0 1-1 1
8. Botoºani 1 0 1 0 1-1 1
9. Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
10. Sepsi 1 0 0 1 0-1 0
11. Chiajna 1 0 0 1 0-1 0
12. CSMP Iaºi 1 0 0 1 0-2 0
13. Mediaº 1 0 0 1 0-3 0
14. Juventus 1 0 0 1 0-3 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Etapa viitoare
Sepsi – Juventus, vineri, ora 18.30
ACS Poli – FCSB, vineri, ora 21

„U” Craiova – Concordia, sâmbãtã, ora 18.30
CFR Cluj – Viitorul, sâmbãtã, ora 21

CSMP Iaºi – Gaz Metan, duminicã, ora 18.30
Dinamo – FC Botoºani, duminicã, ora 21

FC Voluntari – Astra, luni, ora 21

Antrenorul lui AC Milan spune cã pãtrunderea în grupele
Europa League este primul obiectiv al „diavolilor”

Dupã amicalul din China, pier-
dut cu 3-1 în faþa Borussiei Dort-
mund, antrenorul lui AC Milan, Vi-
cenzo Montella, a anunþat cã prin-
cipalul obiectiv este pregãtirea pri-
mului meci oficial al sezonului, cel
de la Severin, cu Universitatea Cra-
iova, de pe 27 iulie. „Nu conteazã
atât de mult rezultatele din amica-
le. Oricum, puteam sã egalãm la 2
în meciul cu Dortmund. Se vede
cã ne lipsesc anumiþi jucãtori, dar
avem timp sã reglãm aceste pro-
bleme. Urmãtorul amical va fi cu
Bayern Munchen, pânã atunci mai
avem antrenamente aici în China,
dar sunt deja concentrat pe meciul
de pe 27 iulie, cu Craiova. Ne an-
trenãm numai în perspectiva aces-
tui joc, deºi ºtim cã nu vom fi la
capacitate maximã. Jucãm pe 3
fronturi anul acesta, dar primul

obiectiv este sã pãtrundem în gru-
pele Europa League, abia apoi ne
vom focusa pe campionat ºi pe
Cupa Italiei. Ca sistem de joc, ju-
cãtorii pe care-i avem ne permi-
tem sã abordãm diferite aºezãri, iar
dupã sosirea lui Bonucci putem
juca cu 3 fundaºi, dar nu putem
spune cu siguranþã de pe acum.
Ni se vor alãtura Bonucci, Andre
Silva, Conti, Biglia (ieri, n.r.) ºi vom
vedea la ce nivel de pregãtire se
aflã. În acest moment, Kessie este
cel mai bine pregãtit fizic, de ace-
ea l-am ºi folosit 90 de minute în
meciul cu Dortmund”.

Fundaºul Luca Antonelii a adã-
ugat: „Lucrãm mult la posesie ºi
la faza defensivã, suntem pe ca-
lea cea bunã, deºi mai avem mult
de lucru. Acum ne concentrãm
la meciul cu Bayern Munchen,

dar trebuie sã fim
pregãtiþi pentru jo-
cul din Europa
League, contra
Craiovei”.

Site-ul lui Milan
îi aminteºte pe
Mangia, Rossi

ºi Vagenin

Iatã cum prezin-
tã site-ul oficial al
lui AC Milan adver-
sarul din Europa
League, Universita-
tea Craiova: „Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova este adversarul
nostru în turul 3 preliminar al Eu-
ropa League, într-o dublã manºã,
turul fiind pe 27 iulie, iar returul pe
3 august, când fanii milanezi vor
avea prilejul de a vedea primul meci
pe San Siro din acest sezon. Dar
sã ne cunoaºtem adversarul: clu-
bul din Craiova a fost înfiinþat pe 5

septembrie 1948. În ultimii 3 ani a
terminat pe locurile: 5 (2015), 8
(2016), 5 (2017). De ºtiut cã ad-
versarii noºtri sunt pregãtiþi de
Devis Mangia. Antrenorul italian
care a preluat Universitatea în vara
aceasta a stat pe banca lui Paler-
mo ºi a pregãtit naþionala de tine-
ret a Italiei, cu care a jucat finala
Europeanului din 2013. Tânãra

echipã formatã din jucãtori inter-
naþionali under 19 ºi under 21 îl
are în componenþã pe Fausto
Rossi, un italian care provinde de
la Vicenza, din Serie B, acesta fi-
ind coleg cu Gustavo Vagenin, care
a evoluat în Lega Pro, la Salernita-
na ºi Messina. Meciul se va juca
pe stadionul „Municipal” din Dro-
beta Turnu Severin”.

Concordia Chiajna are un nou
antrenor, dupã demisia lui Dan
Alexa, survenitã chiar în urma
meciului de debut. Cristian Tã-
nase, preºedintele clubului, a op-
tat pentru numirea lui Leo Gro-
zavu, dar primarul Mircea Minea,
cel care a fondat clubul ºi care îl
finanþeazã indirect, l-a adus pe
Vasile Miriuþã. Astfel, Tãnase s-a
înfuriat ºi a plecat în concediu.
Miriuþã a fost pozat semnând
contractul cu Concordia, dar ac-
tele nu au fost semnate ºi de re-
prezentantul clubului. Practic,

Miriuþã s-a înþeles asupra con-
tractului ºi a semnat cu o persoa-
nã, Mircea Minea, care n-are nicio
funcþie oficialã la echipa din Liga
1. Concordia Chiajna este un club
cu dublã comandã. Cea oficialã e
la Tãnase, care are ºtampila, drept
de semnãturã ºi rãspunde în faþa
legii. Cea neoficialã este la prima-
rul Minea, care dã afarã ºi insta-
leazã antrenori, jucãtori etc. Cei
doi au intrat însã în conflict. Noul
antrenor adus de primar, Miriuþã,
nu poate fi angajat oficial pânã nu
semneazã preºedintele. Care a ple-

cat ºi nimeni nu ºtie unde este.
Echipa a pierdut primul meci al
sezonului, 0-1 acasã, cu Timiºoa-
ra, sâmbãtã joacã al doilea meci,
în deplasare, la Craiova, iar pre-
ºedintele lipseºte, iar Miriuþã n-are
dreptul legal sã se prezinte nici la
antrenamente, nici sã stea pe ban-
cã la meciuri. Fostul antrenor de
la CFR Cluj vrea sã aducã la Chiaj-
na 4 jucãtori: atacantul Paul Ba-
tin, fundaºul dreapta Feussi, care
a mai fost la Chiajna, croatul Dino
Spehar ºi stoperul Andrei Marc,
fost la Sanliufaspor.

Chiajna l-a adus pe MiriuþãChiajna l-a adus pe MiriuþãChiajna l-a adus pe MiriuþãChiajna l-a adus pe MiriuþãChiajna l-a adus pe Miriuþã
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Goanã dupã bilete în Bãnie!
Universitatea a pus în

vânzare eºarfe ºi fanioane
emise special pentru
meciul istoric cu AC Milan

Oltenii au nãvãlit la casele de
bilete pentru a fi prezenþi la reve-
nirea Craiovei în cupele europe-
ne dupã 17 ani ºi pentru a vedea
una dintre cele mai titrate echipe
din lume ºi formaþia care a de-
marat cea mai costisitoare cam-
panie de transferuri din toate tim-

purile, AC Milan. Pe 27 iulie, de
la ora 21, ªtiinþa întâlneºte „Dia-
volul milanez” pe stadionul „Mu-
nicipal” din Drobeta Turnu Se-
verin. 18.000 de bilete s-au pus
în vânzare pentru acest meci, din-
tre care aproximativ 1.200 vor fi
rezervate fanilor oaspeþi. Preþu-

rile sunt: 35 de lei la peluza gale-
riei Craiovei, 50 de lei la peluza a
II-a, 65 de lei la tribuna a II-a,
80 de lei la tribuna I, 200 de lei la
tribuna zero. 3.000 de bilete s-au
vândut în prima zi, rezervatã ex-
clusiv abonaþilor clubului Univer-
sitatea Craiova, iar de ieri dimi-
neaþã s-au format cozi permanen-
te la casele de la Sala Polivalen-
tã, fiind ºanse ca tichetele sã fie
epuizate pânã la începutul aces-
tui week-end. Clubul din Bãnie a
pus în vânzare eºarfe ºi fanioane
speciale cu ocazia acestui meci
istoric. Reþeta financiarã se anun-
þã una bunã. Din bilete, materiale
promoþionale ºi vânzarea dreptu-
rilor TV la meciul cu AC Milan,
clubul din Bãnie sperã sã obþinã
peste 300.000 de euro.
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