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OFF-uri de GABRIEL
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- Popescu a absolvit medicina,

dar nu vrea sã profeseze la þarã,

vrea în altã þarã.

Primãria Craiova predã în
administrare noile corpuri
de clãdiri cãtre spitalul Fi-
lantropia, procedura de re-
cepþie a lucrãrilor fiind în-
cheiatã încã de sãptãmâna
trecutã. În decurs de o lunã,
urmeazã sã se obþinã autori-
zaþia medicalã de funcþiona-
re din partea Ministerului
Sãnãtãþii ºi sã fie mutate acolo
trei secþii medicale – Medi-
calã 1, Medicalã 2 ºi Fiziote-
rapie. Autoritãþile locale au
explicat cã transferul apara-
turii ºi al pacienþilor se vor
face treptat, astfel
încât sã nu fie afec-
tatã în nici un fel ac-
tivitatea medicalã.
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Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump ºi media americanã!rump ºi media americanã!rump ºi media americanã!rump ºi media americanã!rump ºi media americanã!
Puþine sunt publicaþiile ºi canalele de

televiziune din þara sa cu care Donald Trump
nu are „bãtaie de cap”. Este adevãrat, spre
deosebire de predecesorii sãi, nu le rãmâ-
ne dator. Cu New York Times a ajuns de pil-
dã la episodul 12.485. Sâmbãtã a acuzat co-
tidianul menþionat de a fi fãcut sã eºueze o
tentativã de ucidere a ºefului grupului Sta-
tul Islamic (Daech) Abou Bakr al Baghdadi.
Donald Trump a fãcut referire la o declara-
þie a generalului american Tony Thomas,
de vineri, într-o conferinþã la Aspen (Colo-
rado), în cursul cãreia a afirmat cã forþele
speciale americane erau „foarte aproape”
de ºeful Statului Islamic, în 2015, dar l-au
pierdut, dupã scurgerea unor informaþii în
presã. New York Times publicase, în iunie
2015, un articol potrivit cãruia forþele ame-

ricane aveau în posesie multe date ce deta-
liau maniera pentru care ºeful Statului Is-
lamic rãmânea invizibil. Articolul evoca fap-
tul cã ºefii jihadiºti utilizau femeile lor pen-
tru schimbul de mesaje între ei. New York
Times a cerut, sâmbãtã, Casei Albe clarifi-
carea situaþiei, precizând cã Pentagonul nu
a avut nicio obiecþie în legãturã cu acel ar-
ticol. Dar New York Times, alãturi de CNN
ºi Washington Post, face parte din þintele
preferate ale preºedintelui american. Cu
toate acestea, sãptãmâna trecutã, Donald
Trump a acordat un lung interviu celor de
la New York Times. Ministrul american al
apãrãrii estimase, vineri, cã Abou Bakr al
Baghdadi este „în continuare în viaþã” în
pofida numeroaselor semnale privind moar-
tea sa. La 16 iunie a.c., ministerul rus al

Apãrãrii anunþase uciderea lui Abou Bakr
al Baghdadi, încã de la finele lunii mai, în
cursul bombardamentului efectuat de avi-
aþie, vizând o reuniune a înalþilor lideri ji-
hadiºti, în apropiere de Raqa, în Siria. Pur-
tãtorul de cuvânt al coaliþiei internaþionale
antijihadiste nu a putut confirma informa-
þia. Dupã un zbor de recunoaºtere al unei
drone, avioane SU-34 ºi SU-35, au efec-
tuat lovituri la 28 mai, ora 00:35 ºi 00:45
(la Moscova), fiind uciºi înalþi conducãtori
ai S.I., mai exact 30 de ºefi ºi 300 de lup-
tãtori. Sã revenim: în februarie a.c., la o
lunã dupã sosirea la Casa Albã, Donald
Trump trata media care îl detestã „ca duº-
mani ai poporului american”. De atunci
prea multe nu s-au schimbat în relaþiile
dintre „pãrþi”.

Preºedintele Sindicatului Poliþiºtilor ºi al Personalului Contractual (SNPPC),
Dumitru Coarnã, a declarat, pentru MEDIAFAX, cã, þinând cont de efectivele
actuale, nu se poate face patrularea cu doi oameni, aºa cum a cerut premierul
Tudose, fiind nevoie de 20.000 de oameni angajaþi la nivel naþional. “Din
punct de vedere al efectivelor actuale ºi dacã þinem în fiinþã aceleaºi unitãþi de
poliþie, nu este posibil. În mediul rural, ºi poliþiile de transporturi feroviar ºi
naval, cu certitudine nu este posibil. Acum funcþionãm în mediul rural ºi în
poliþiile de transporturi feroviar ºi naval 80 la sutã pe sistem de avarie, cu un
singur om pe schimb. Schimbul doi ºi trei de regulã este asigurat de un singur
poliþist, din lipsã de efective”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preºedintele
Sindicatului Naþional al Poliþiºtilor ºi al Personalului Contractual (SNPPC),
Dumitru Coarnã.

Sindicalistul a precizat cã sunt douã modalitãþi pentru ca patrularea sã nu
se mai facã cu un singur om: ori se restrâng posturile de poliþie teritoriale, ceea
ce înseamnã închiderea unora dintre acestea, ori se angajeazã oameni. “Pen-
tru viitor trebuie diminuat deficitul de personal. Pe noi ne-a chemat doamna
ministru luni la o discuþie pe tema asta. Ar trebui o reanalizã a acestor posturi
de poliþie din rural ºi o comasare a lor cu un anumit grafic de patrulare unde sã
formezi din minim doi poliþiºti tura de serviciu. Sã cooptãm ºi Jandarmeria, mã
gândesc la o acþiune comunã cu Jandarmeria, sã ne ajute în mediul rural.
Soluþia clarã, optimã este de angajare de oameni. Noi cârpim, folosim tertipuri
de termen scurt ca sã încercãm sã rezolvãm, dar nu þine, nu sunt oameni. În
momentul ãsta, cu 20.000 de oameni la nivel de þarã cred cã putem sã respirãm
cât de cât uºuraþi ºi sã formãm aceste patrule în rural, în poliþie transporturi,
ordine publicã. 20.000 de oameni ca sã funcþionãm cu doi poliþiºti pe turã”, a
mai spus, pentru MEDIAFAX, Dumitru Coarnã.

Ministrul Sãnãtãþii,

Florian Bodog, aflã sãptãmâna

aceasta dacã va fi remaniat
Premierul Mihai Tudose va de-

cide sãptãmâna aceasta dacã îl
remaniazã pe Florian Bodog de
la ºefia Ministerului Sãnãtãþii,
dupã ce acesta îi va prezenta ra-
portul privind informarea privind
importanþa vaccinãrii copiilor, au
declarat pentru MEDIAFAX sur-
se guvernamentale. „În funcþie de
cum va arãta raportul (pe cam-
pania de informare privind vac-
cinarea copiilor – n.r.), premierul
va decide dacã ministrul Sãnãtã-
þii va fi remaniat sau nu”, au de-
clarat pentru MEDIAFAX surse
guvernamentale.

La ultima ºedinþã de Executiv,
premierul Mihai Tudose l-a apos-
trofat pe secretarul de stat din Mi-
nisterul Sãnãtãþii, Rareº Triºcã:
„Astãzi vom stabili în domeniul
Sãnãtãþii douã comitete intermi-
nisteriale, unul pentru spitalele re-
gionale ºi unul pentru Institutul
Cantacuzino. Nu daþi din cap
foarte amplu, domnule secretar de
stat, pentru cã nu sunt foarte de
acord cu ce aþi scris ºi s-ar putea
sã plecaþi acasã înapoi”, a spus
Mihai Tudose.

Pe 13 iulie, premierul Mihai
Tudose i-a dat termen ministrului
Sãnãtãþii sã punã la punct un pro-
cedeu prin care românii sã fie in-
formaþi despre importanþa vacci-
nãrii copiilor. Solicitarea vine în
contextul în care în momentul de
faþã existã 180.000 de copii ne-
vaccinaþi de rujeolã.

„Am o statisticã: 180.000 de
copii nevaccinaþi de rujeolã ºi
80.000 nevaccinaþi la poliomieli-
tã. Aºa e?”, a fost întrebarea pre-
mierului pentru ministrul Florian
Bodog, la începutul ultimei ºedinþe
de Guvern la care acesta a partici-
pat. Ministrul i-a confirmat cifre-
le, motiv pentru care Tudose i-a dat
o sãptãmânã lui Bodog sã vinã cu
un plan de informare a populaþiei.
„Sãptãmâna viitoare sã stabiliþi un
procedeu prin care sã înþeleagã ro-
mânii cã trebuie sã fie vaccinaþi
copiii. Vaccinuri avem, dar nu reu-
ºim sã ajungem la destinatar”, a
transmis premierul.

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) are, pentru prima datã în cei 27 de
ani de la revoluþie, un preºedinte femeie. Mi-

Schimbare la vârful ANAF: Pentru prima oarã
în ultimii 27 de ani, Fiscul are un preºedinte femeie

rela Cãlugãreanu este noua preºedintã a Agen-
þiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF),
iar mandatul ei este unul extrem de complicat:
trebuie sã aducã la buget, în cea a mai rãmas
din an, cel puþin 20 de miliarde de lei peste
încasãrile de anul trecut întrucât bugetul este
construit pe un plus de venituri de 31 de mili-
arde de lei, iar la cinci luni veniturile în plus
erau de doar 7 miliarde de lei, potrivit Ziarului
Financiar. Mirela Cãlugãreanu a fost, pânã la
numirea în fruntea ANAF, director executiv
Colectare în cadrul Direcþiei Generale Regio-
nale a Finanþelor Publice Bucureºti.

Cele ºase miliarde de lei „lipsã” din bugetul
consolidat i-au fost fatale ºefului Fiscului nu-
mit în funcþie în ianuarie. Premierul l-a demis
pe Bogdan Stan, preºedintele ANAF – consi-
derat un apropiat al lui Liviu Dragnea, ºeful
PSD –, fãrã sã mai aºtepte luna de rãgaz pe
care i-o promisese cu ceva zile în urmã, îna-
inte de a-ºi demonstra eficienþa. „Premierul a
aºteptat douã sãptãmâni mãsuri concrete în
domeniul disciplinei financiare, reorganizarea
ANAF, precum ºi un imbold în domeniul va-
mal. Nu au venit”, au explicat pentru Media-
fax surse guvernamentale.

Premierul Mihai Tudose se întâlneºte astãzi cu reprezentanþii
Sindicatului Naþional al Agenþilor de Poliþie

Premierul Mihai Tudose se
va întâlni astãzi, la ora 11.00,
cu reprezentanþii Sindicatului
Naþional al Agenþilor de Poli-
þie,  pentru a discuta despre
drepturile ºi obligaþiile poliþiº-
tilor astfel încât sã fie evitate
situaþiile similare celei de la Su-
ceava. El a anunþat, sâmbãtã, cã
patrulele nu vor mai fi nicioda-
tã asigurate de un singur poli-
þist, afirmând cã a discutat cu
ministrul Afacerilor Interne,
Carmen Dan, dupã ce poliþis-
tul Sorin Vezeteu a fost omo-
rât, joi noaptea, în gara Bur-
dujeni din Suceava de un tânãr
de 24 de ani.

„Gradul de periculozitate al
acelei munci de a patrula de
unul singur este înfiorãtor. ªi
nu patruleazã în locuri liniºtite,
ci patruleazã în cele în care
existã potenþial negativ. Patru-
lele nu vor mai fi niciodatã asi-
gurate de un singur om. Îºi
pune viaþa în pericol absolut
gratuit”, a declarat sâmbãtã
Mihai Tudose.

Preºedintele Klaus Iohannis
a semnat, sâmbãtã, decretul de
decorare post-mortem a subin-
spectorului de poliþie Vezeteu
Dumitru Constantin-Sorin. „În
semn de înaltã apreciere pen-
tru devotamentul ºi profesio-
nalismul de care a dat dovadã
în slujba legii, îndeplinindu-ºi
datoria cu preþul sacrificiului

suprem, Preºedintele Ro-
mâniei, Klaus Iohannis, a
conferit post-mortem Or-
dinul Naþional „Pentru Me-
r i t”  în  grad  de  Cavaler
subinspectorului de poliþie
Vezeteu Dumitru Constan-
tin-Sorin”, informeazã Ad-
ministraþia Prezidenþialã
într-un comunicat de pre-
sã remis MEDIAFAX. Po-
trivit sursei citate, decora-
rea a fost fãcutã la propu-
nerea Ministrului Afaceri-
lor Interne, Carmen Dan.

Sorin Vezeteu, poliþist de la
Transporturi Feroviare, a fost
omorât, joi noaptea, în gara din
Suceava, de un tânãr de 24 de
ani. Poliþistul a murit sub o
ploaie de lovituri, aplicate cu
arma albã de cãtre ucigaº, oa-
menii legii precizând cã pe cor-
pul victimei au fost gãsite în jur
de 40 de lovituri. Agresorul, un
tânãr de 24 de ani, din comuna
Valea Moldovei, ºi-a recunoscut
fapta imediat dupã comiterea ei
ºi le-a spus poliþiºtilor de la faþa
locului cã nu regretã nimic. El
a fost arestat pentru o perioadã
de 30 de zile.

Potrivit declaraþiilor ministru-
lui Afacerilor Interne, Sorin Ve-
zeteu se afla în turã cu cel pu-
þin încã un poliþist, însã, în mo-
mentul atacului, era singur, ce-
lãlalt poliþist fiind la o distanþã
de 100-150 de metri de el.
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Recepþia între constructorul SC
Recon ºi Primãria Craiova, în ca-
litate de beneficiar al lucrãrilor, fi-
ind încheiatã, se trece la pasul ur-
mãtor: predarea clãdirilor cãtre
spital. Pe ordinea de zi a ºedinþei
ordinare a CLM de joi, se aflã un
proiect de hotãrâre prin care se
propune darea în administrare a
corpurilor de clãdire cãtre Spitalul

Filantropia. „Datoritã faptului cã,
potrivit actului încheiat de Comi-
sia de recepþie, toate lucrãrile de
construcþii, echipamente ºi dotã-
rile acestui obiectiv au fost finali-
zate ºi recepþionate, investiþia
,,Amenajare clãdire pavilion pen-
tru secþii aferente Spitalului Filan-
tropia” (P.T.+Ex) ºi ,,Împrejmuire
parþialã teren (laturile de Nord, Est
ºi Sud)” se poate transmite în ve-
derea administrãrii ºi exploatãrii de
cãtre Spitalul Clinic Municipal Fi-
lantropia”, se aratã în raportul pro-
iectului de hotãrâre.

Conducerea spitalului
va solicita autorizaþia

de funcþionare
Dupã ce propunerea va fi vota-

tã de consilieri, se va putea face,
efectiv, operaþiunea de predarea a
clãdirilor. În documentaþie se men-
þioneazã cã darea în administrare
se va face printr-un proces-verbal
care va fi încheiat între cele douã
pãrþi, Primãria Craiova ºi condu-
cerea Spitalului Filantropia. Prima-
rul Mihail Genoiu va fi împuterni-
cit sã semneze acest proces de pre-
dare-primire a bunurilor, care vor

Noua aripã a spitalului Filantropia,Noua aripã a spitalului Filantropia,Noua aripã a spitalului Filantropia,Noua aripã a spitalului Filantropia,Noua aripã a spitalului Filantropia,
preluatã de la Primãriepreluatã de la Primãriepreluatã de la Primãriepreluatã de la Primãriepreluatã de la Primãrie

Primãria Craiova predã în adminis-
trare noile corpuri de clãdiri cãtre spi-
talul Filantropia, procedura de recep-
þie a lucrãrilor fiind încheiatã încã de
sãptãmâna trecutã. În decurs de o lunã,
urmeazã sã se obþinã autorizaþia medi-
calã de funcþionare din partea Minis-

terului Sãnãtãþii ºi sã fie mutate acolo
trei secþii medicale – Medicalã 1, Me-
dicalã 2 ºi Fizioterapie. Autoritãþile
locale au explicat cã transferul apara-
turii ºi al pacienþilor se vor face trep-
tat, astfel încât sã nu fie afectatã în nici
un fel activitatea medicalã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

fi evidenþiate în douã anexe ce fac
parte integrantã din proiectul de
hotãrâre. Pe site-ul municipalitãþii,
la secþiunea dedicatã Consiliului
Local, sunt publicate toate proiec-
tele de hotãrâre ce urmeazã a fi
discutate în ºedinþa de joi, prin ur-
mare ºi acest proiect, însã nu ºi
anexele respective. Dupã ce va
primi în administrare clãdirile, con-

ducerea spitalului Filantropia este
îndreptãþitã sã facã demersurile
pentru obþinerea autorizaþiei de
funcþionare din partea Ministeru-
lui Sãnãtãþii.

Scheletul a fost expertizat
de autoritãþi

Noul sediu de spital a fost con-
struit de municipalitate cu bani de
la bugetul local, pe un amplasa-
ment care fusese abandonat încã
din 1992. Scheletul aparþinea iniþi-
al Spitalului de Boli Infecþioase, fi-
ind ridicat acolo în ideea de a se
construi o secþie medicalã în care
sã fie trataþi bolnavi infestaþi cu
HIV. Au fost ridicate doar funda-
þiile, apoi proiectul nu a mai fost
continuat. Foarte mulþi ani, ºanti-
erul a fost abandonat. În anul
2014, municipalitatea a venit cu
propunerea de a construi acolo.
Pentru a putea merge mai departe,
autoritãþile au preluat mai întâi în
administrare pavilionul extern de la
spitalul de Boli Infecþioase, apoi s-
a comandat o expertizã tehnicã
pentru a se vedea dacã structura
de rezistenþã mai poate fi folositã,
expertizã care a fost realizatã de

SC Concept SRL Craiova ºi vota-
tã apoi de consilierii municipali, în
februarie 2015.

Recomandarea expertului:
o altã locaþie pentru instalaþiile

de climatizare
Au fost analizate toate cele pa-

tru corpuri de clãdire ºi s-a constat

cã acestea au fost ridicate în de-
cursul a trei ani, 1991-1993, având
la bazã un proiect elaborat de SC
Procon SRL Craiova. Toate cele
patru imobile au fost proiectate sã

aibã aliniament la stradã ºi cu o
structurã asemãnãtoare – subsol,
parter ºi trei etaje. Clãdirile trebuia
sã comunice între ele, fiind legate
prin coridoare de trecere. Exper-
tul a recomandat sã se pãstreze
aceastã structurã ºi sã fie fãcute
consolidãri suplimentare. De ase-
menea, a fãcut o obiecþie expresã
în ceea ce priveºte amplasarea in-
stalaþiei de climatizare. Având o
greutate mare, care a fost apreciatã
la 6 tone, expertul a propus auto-
ritãþilor sã nu instaleze aparatele de
rãcire a saloanelor pe partea supe-
rioarã a clãdirilor, ci pe terasa arti-
culaþiilor dintre corpuri.

O investiþie de 33 milioane
de lei

În toamna lui 2015, Primãria
Craiova a scos la licitaþie lucrarea,
care a fost adjudecatã de o aso-
ciere de mai multe firme, al cãrui
lider a fost SC Recon SRL din Cra-
iova. La începutul lunii noiembrie
2015, autoritãþile au semnat con-
tractul de execuþie cu acest con-
structor pentru o valoare adjude-
catã de 33,61 milioane de lei (fu-
sese estimatã la 36 milioane de lei).
Termenul de execuþie a fost stabi-
lit la 24 de luni, însã SC Recon a
promis cã va încerca sã îl termine
cu ºase luni mai devreme, în mar-
tie 2017. În linii mari, firma exe-
cutantã s-a þinut de acest termen,
la sfârºitul primãverii spitalul fiind
aproape terminat. La mijlocul lunii

mai, ministrul Sãnãtãþii, Florian
Bodog, alãturi de fostul primar, mi-
nistrul Lia Olguþa Vasilescu, au in-
spectat lucrãrile ºi s-a arãtat mul-
þumit de infrastructura sanitarã
construitã de municipalitate.

Spitalul Filantropia
are probleme locative

Reamintim cã autoritãþile loca-
le, în speþã fostul primar Olguþa
Vasilescu, au luat decizia de a se
amenaja acest nou spital dupã ce
s-a constatat cã Spitalul Filantro-
pia are probleme din ce în ce mai
mari cu sediul sãu. Autoritãþile au
pornit, la vremea respectivã, o
campanie de reabilitare a spitale-
lor din subordine, ocazie cu care
s-a constatat cã imobilele în care
funcþioneazã acum Filantropia
sunt foarte vechi ºi nu pot su-
porta nici mãcar lucrãrile de in-
tervenþii, care le-ar afecta ºi mai
mult rezistenþa. Pe de altã parte,
spitalul a pierdut câteva corpuri
– cele de lângã fosta Curte de
Apel –, care au fost revendicate
de fostul proprietar, în speþã de
Casa Judeþeanã de Pensii. Aceas-
ta, la rândul ei, trebuie sã se mute
din locaþia în care funcþioneazã
în prezent întrucât clãdirea a fost
revendicatã ºi ea de urmaºii foº-
tilor proprietari, familia Gaespel,
care a deþinut acolo un magazin
de prezentare al utilajelor agricole
pe care le produceau în fabrica
proprie.
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Poliþiºtii Secþiei 3 Poliþie Craio-
va au documentat activitatea in-
fracþionalã a inculpatului R. Adi, în
vârstã 24 de ani, din comuna Co-
ºoveni, privind comiterea a douã
infracþiuni de furt calificat, con-
stând în sustragerea a doi acumu-

Mandat de executare aMandat de executare aMandat de executare aMandat de executare aMandat de executare a
pedepsei cu închisoareapedepsei cu închisoareapedepsei cu închisoareapedepsei cu închisoareapedepsei cu închisoarea
Poliþiºti din cadrul S.I.C. – Com-

partimentul Urmãriri au pus în exe-
cutare un mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea emis de
Judecãtoria Slobozia în data de 21
iulie, împotriva Mariei S., de 60 ani,
din municipiul Craiova, aceasta fi-
ind depistatã pe raza localitãþii de
domiciliu. Cea în cauzã a fost în-

carceratã în Penitenciarul Craiova,
având de executat o pedeapsã cu
închisoarea de 9 ani pentru comi-
terea infracþiunilor de abuz în ser-
viciu, instigare la fals intelectual,
ºantaj, înºelãciune, organizare de
activitãþi transfuzionale în vederea
obþinerii de avantaje materiale prin
valorificarea sângelui.

Acþiune în scopul preveniriiAcþiune în scopul preveniriiAcþiune în scopul preveniriiAcþiune în scopul preveniriiAcþiune în scopul prevenirii
ºi combaterii excesului de vitezãºi combaterii excesului de vitezãºi combaterii excesului de vitezãºi combaterii excesului de vitezãºi combaterii excesului de vitezã
În ziua de 21 iulie, între orele

15.00 – 19.00, efective din cadrul
Serviciului Rutier, Biroului Rutier
Craiova ºi din cadrul formaþiuni-
lor rutiere din cadrul poliþiilor mu-
nicipale ºi orãºeneºti, au organi-
zat o acþiune pe principalele dru-
muri naþionale ºi judeþene, în sco-
pul prevenirii ºi combaterii exce-
sului de vitezã. În aceastã acþiune

au fost angrenaþi 45 de poliþiºti,
care au aplicat 78 de sancþiuni
contravenþionale (44 pentru vite-
zã peste limita legal admisã, 34 de
sancþiuni pentru alte abateri). Va-
loarea totalã a sancþiunilor aplica-
te a fost de 22.620 lei. Totodatã
au fost reþinute 7 permise de con-
ducere , din care 6 pentru vitezã
excesivã.

Dosar penal pe numele unui minorDosar penal pe numele unui minorDosar penal pe numele unui minorDosar penal pe numele unui minorDosar penal pe numele unui minor
de 15 ani pentru conducere fãrã permisde 15 ani pentru conducere fãrã permisde 15 ani pentru conducere fãrã permisde 15 ani pentru conducere fãrã permisde 15 ani pentru conducere fãrã permis

În seara zilei de vineri, 21 iulie
a.c., în jurul orei 23.20, o patru-
lã de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 6 Poliþie Craiova, în timp
ce executa activitãþi specifice pe
strada Fragilor din localitate, a
oprit pentru control un moped,
de culoare gri, condus de D. R.N,
de 15 ani, din Craiova. În urma
verificãrilor efectuate în bazele de
date, s-a stabilit cã tânãrul nu po-
sedã permis de conducere vala-
bil pentru nicio categorie de ve-
hicule. Poliþiºtii au întocmit pe
numele persoanei în cauzã dosar
penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de conducere pe dru-
murile publice a unui vehicul fãrã
a poseda permis de conducere.

Oprit de poliþiºti Oprit de poliþiºti Oprit de poliþiºti Oprit de poliþiºti Oprit de poliþiºti dupã o urmãriredupã o urmãriredupã o urmãriredupã o urmãriredupã o urmãrire
pe strãzile Craioveipe strãzile Craioveipe strãzile Craioveipe strãzile Craioveipe strãzile Craiovei

Pentru cã nu a oprit la semnalele poliþiºtilor, un ºofer
craiovean a fost blocat în trafic de un echipaj mobil al
Biroului Rutier Craiova.

În data de 21 iulie, în jurul orei
19.40, un echipaj mobil din cadrul
Biroului Rutier Craiova, exercitân-
du-ºi atribuþiile de serviciu pe Ca-
lea Severinului din Craiova, a efec-
tuat semnal regulamentar de opri-
re unui autoturism, conducãtorul
acestuia neoprind la semnalele po-

liþiºtilor. Astfel, echipajul de poliþie
a pornit în urmãrirea autoturismu-
lui respectiv, reuºind blocarea
acestuia în trafic în scurt timp,
constatând cã la volan se afla S.
Mihai, în vârstã de 43 de ani, din
Craiova, iar în urma testãrii aces-
tuia cu aparatul alcooltest a rezul-

tat o concentraþie de 1,21 mg/l al-
cool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma verificã-
rilor efectuate de poliþiºti în bazele
de date, a rezultat faptul cã per-
soana în cauzã avea suspendatã
exercitarea dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice.
În acest sens, poliþiºtii l-au con-
dus pe bãrbat la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova pentru
recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliþiºtii rutieri au întocmit pe
numele bãrbatului un dosar de
cercetare penalã pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de conducerea

unui vehicul pe drumurile publi-
ce având permisul suspendat, res-
pectiv conducere sub influenþa
alcoolului.

Urmãrit internaþional extrãdat

O escortã formatã din poliþiºti
din cadrul C.C.P.I. ºi I.P.J. Dolj –
Serviciul de Investigaþii Crimina-
le l-a preluat din Spania pe  P. Ma-
rius, în vârstã de 53 ani, din co-
muna Bârca, persoanã care a fost
extrãdatã în baza mandatului de
executare a pedepsei cu închisoa-
rea nr. 131/15.01.2016, emis de
Judecãtoria Segarcea, pentru co-
miterea la data de 19.10.2014 a
infracþiunilor de conducere pe

drumurile publice a unui vehicul
fãrã permis de conducere, ºi con-
ducere unui vehicul sub influenþa
alcoolului, bãrbatul fiind condam-
nat la pedeapsa de 3 ani ºi 2 luni
de închisoare. Persoana în cauzã
a fost predatã unei escorte din
cadrul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor ºi încarcerat în Pe-
nitenciarul Rahova. Acesta era
urmãrit atât la nivel naþional, cât
ºi la nivel internaþional.

Mandat de arestare preventivã
pentru furturi din autoturisme

latori auto de la douã autoturisme
parcate pe bulevardul „Decebal”
din Craiova, dosarul cauzei fiind
prezentat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, cu propune-
re de arestare preventivã a persoa-
nei în cauzã. Unitatea de Parchet

ºi-a însuºit propunerea fãcutã, pro-
movând-o cãtre Judecãtoria Cra-
iova, care a emis mandat de ares-
tare preventivã pe numele inculpa-
tului R. Adi, pe o perioadã de 30
zile. Tânãrul de 24 de ani a fost
introdus în arestul IPJ Dolj.
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Rãbdarea de fier a senatorului Mario Oprea!Rãbdarea de fier a senatorului Mario Oprea!Rãbdarea de fier a senatorului Mario Oprea!Rãbdarea de fier a senatorului Mario Oprea!Rãbdarea de fier a senatorului Mario Oprea!
MIRCEA CANÞÃR

În politicã, de multe ori – sau de
cele mai multe ori – lucrurile vãzute
nu bat întocmai cu cele nevãzute.
Despre calmul statornic, aproape fun-
ciar, al senatorului de Dolj Mario Ovi-
diu Oprea nu e mare lucru de comen-
tat, fiindcã ºi atunci când are drepta-
te, ºi când se situeazã pur ºi simplu
pe un aliniament eminamente de par-
tid, cu care e doar parþial de acord, o
face cumpãtat, fãrã învolburãri reto-
rice ºi fãrã rãutãþi care ar putea fi ul-
terior regretate. Are oricum tehnica
dialogului. Nu a mai apãrut în ultima
vreme la televiziunile din Capitalã, ca
vector de imagine, pentru cã a avut
de finalizat o lucrare deloc uºoarã, de
resortul stomatologiei. Nu insistã asu-
pra ei. Spune doar cã nu a fost uºoa-
rã. În schimb, câteva lucruri despre

prestaþia sa din campania electoralã,
pentru funcþia de primar al Craiovei,
s-a înduplecat sã spunã. Era liderul
grupului liberal de la Senat ºi preºe-
dintele PNL Craiova. Fusese desem-
nat prin vot secret. I s-a contestat can-
didatura la Biroul Permanent Naþio-
nal. Ceea ce nu a dat tocmai bine. Lu-
cruri ºtiute. ªtia cã pleacã din start
cu ºansa a doua, în competiþia cu Mi-
hail Genoiu, oferta social-democraþi-
lor, dar nu se aºtepta la „buna cam-
panie” fãcutã de Aniºoara Stãncules-
cu, candidatul ALDE, ºi nici la rupe-
rea consistentã de voturi, din câmpul
liberal, de cãtre independentul Lucian
Sãuleanu, decanul Baroului Dolj,
pânã nu demult membru PNL. Dacã
la aceºtia se mai adaugã ºi ce a mai
obþinut, în condiþiile unei participãri

extrem de reduse la vot, deputatul
USR Adrian Prisnel, devine clar un lu-
cru: mai mult nu se putea. Mario
Oprea þine totuºi sã remarce civilita-
tea scurtei campanii. Atât. Restul sunt
chestiuni de bucãtãrie internã. Nici cu
subînþeles, nici tranºant, nu are re-
proºuri de fãcut „altora”, adicã celor
care... nu ºtiu ce vor. Crede totuºi cã
liberalii doljeni, încet-încet, se re-
branduiesc, se reaºeazã într-o matcã
normalã, în perspectiva viitoarelor
bãtãlii electorale, ºi multe rãmân de
fãcut pentru seducerea electoratului.
ªi, ajungând aici, senatorul calm ºi
cumpãtat, în orice discuþie, fiindcã nu
se avântã, observã ºi el posibile ten-
dinþe pe scena politicã. Le va descrie
cât de curând. Aflat la al patrulea man-
dat de senator de Dolj, Mario Ovidiu

Oprea, 52 de ani, este un politician
matur, cu destulã experienþã dobândi-
tã în timp. Precaut cu orice afirmaþie,
ºtie ce este eschiva, încât sã nu lase
loc de altã interpretare, decât pe cea
care a dorit-o. Nu e puþin lucru. Iar
faptul cã recunoaºte, când este cazul,
inclusiv adversarilor politici – de care
este despãrþit organic – ceea ce „le
iese” este mare lucru. Dacã unii îl cred
prea „moale”, alþii îl cred prea „copt”.
S-a ferit, ca dracu’ de tãmâie de orice
scandal public, lãsând mereu impresia,
fiindcã nu-i lipseºte flerul, cã ºtie cã
pânã la Cel de Sus... te mânâncã sfiin-
þii. Mario Oprea rãmâne, însã, egal cu
sine însuºi, capabil sã asculte, chiar pe
cei cu care nu este de acord. Motiv pen-
tru care este un partener de dialog
agreabil, în orice împrejurare.

Ministerul Apelor ºi Pã-
durilor, prin Gãrzile Fores-
tiere, împreunã cu Regia
Naþionalã a Pãdurilor Rom-
silva ºi ocoalele silvice de re-
gim, demareazã vineri, 21
iulie, demersurile pentru pre-
luarea în pazã a tuturor su-
prafeþelor de pãdure nepã-
zite la acest moment din
România, indiferent de for-
ma de proprietate. Mãsura
este prevãzutã în noul Cod
Silvic (Legea 175/2017),
care intrã de la aceastã datã
în vigoare.

„S-a dovedit cã aceste
suprafeþe, fiind nepãzite,
sunt þintele preferate ale ho-
þilor ºi surse predilecte pen-
tru tãierile ilegale. Ca parla-
mentar, anul acesta am mo-
dificat Codul Silvic ºi am in-
trodus noi prevederi impor-
tante, printre care ºi aceas-
ta. Odatã cu intrarea în vigoare a
legii, ca ministru, am ºansa sã o
pun în aplicare. ªi vã garantez cã
vom mobiliza toate resursele din
teritoriu, astfel încât niciun me-
tru pãtrat de pãdure din România
sã nu mai rãmânã nepãzit”, susþi-
ne ministrul Apelor ºi Pãdurilor,
Doina Panã.

Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a
prelungit atenþionarea meteorologicã cod galben de
caniculã ºi pentru ziua de astãzi, extinzând ºi numãrul
judeþelor de la nouã la 16, inclusiv Bucureºtiul. Aten-
þionarea meteorologicã cod galben de caniculã este
valabilã sâmbãtã, duminicã ºi luni, iar judeþele vizate
sunt Alba, Brãila, Gorj, Mehedinþi, Arad, Cãlãraºi, Giur-
giu, Olt, Ilfov, Caraº-Severin, Hunedoara, Bihor, Dolj,
Timiº, Ialomiþa ºi Teleorman.

Meteorologii avertizeazã cã valul de cãldurã va per-
sista în toatã þara, iar disconfortul termic va fi accen-
tuat în vest, sud ºi sud-est ºi pe arii restrânse în rest.

Toate suprafeþele de pãdure din Româ-
nia rãmase nepãzite, indiferent de forma
de proprietate, urmeazã sã fie preluate în

Suprafaþã totalã de pãdure care
va beneficia de pazã depãºeºte
450.000 de hectare. Motivele pen-
tru care aceastã suprafaþã a fost
nepãzitã pânã acum sunt multiple:
litigii sau necunoaºterea proprie-
tarului, iar atunci ocolul silvic nu
a avut cu cine sã încheie con-
tractul de servicii, dimensiunea

redusã a suprafeþelor, care nu
genereazã profit ºi astfel pro-
prietarii nu ºi-au permis plata
serviciilor de pazã.

Conform ministerului de
resort, pentru pãdurile cu o
suprafaþã mai micã de 30 de
hectare, costurile pentru pazã
sunt suportate de la bugetul
de stat ºi vor fi plãtite direct
ocolului silvic care presteazã
serviciile. „Aceastã prevede-
re se regãsea ºi în vechea for-
mã a Codului Silvic, însã era
aplicabilã doar pentru pãduri-
le cu proprietar cunoscut.
Noua formã a Codului permi-
te asigurarea serviciilor de
pazã ºi pentru pãdurile cu pro-
prietar necunoscut sau pen-
tru care nu s-a stabilit încã
succesiunea. În plus, devine
obligatorie preluarea în pazã
ºi a suprafeþelor mai mari de
30 de hectare, care nu au

contracte de servicii silvice în-
cheiate. Aceste suprafeþe vor fi
preluate în pazã automat de cã-
tre ocoalele silvice, iar contrava-
loarea serviciilor va fi facturatã
cãtre proprietar/succesorul în
drepturi”, noteazã sursa citatã.

De asemenea, ministerul pre-
cizeazã cã, tot din 21 iulie, intrã

în vigoare o serie de prevederi
prin care se va asigura cu priori-
tate lemn de foc pentru popula-
þie. Este vorba despre lemnul de
foc (sau lemnul de lucru cu dia-
metrul la capãtul gros de maxi-
mum 24 cm) rezultat din lucrãri
de îngrijire, tãieri de igienã sau
din produse accidentale disper-
sate sau realizate pe suprafeþe
compacte de maximum 3 hecta-
re, provenit din pãduri proprie-
tate publicã a statului.

“Evitarea unei crize a lemnului
de foc, precum cea de iarna tre-
cutã, prin asigurarea cu prioritate
pentru populaþie reprezintã un alt
obiectiv asumat de acest Guvern.
Pânã acum, lemnul de foc se co-
mercializa pe picior cãtre agenþi
economici, care îl revindeau po-
pulaþiei la preþuri exorbitante, cu
marje importante de profit. De

acum, lemnul de foc va fi vândut
direct populaþiei, la preþuri decen-
te, accesibile, în baza solicitãrilor
înregistrate la primãrii. Reparãm,
astfel, actul de guvernare irespon-
sabil de anul trecut din domeniul
pãdurilor, care a pus în dificulta-
te mii de familii de români, pe timp
de iarnã”, a declarat ministrul Doi-
na Panã, citatã de Agerpres.

În acest sens, ministerul men-
þioneazã cã persoanele interesate
vor depune solicitãrile la unitãþile
administrativ-teritoriale pe supra-
faþa cãrora este amplasat fondul
forestier administrat de ocolul sil-
vic de stat. Lemnul de foc se va-
lorificã prin vânzare directã, iar
cumpãrãtorul acestuia nu are
dreptul de a-l revinde, în caz con-
trar se confiscã, fiind considerat
de provenienþã ilegalã, subliniazã
instituþia.

Codul galben de caniculã, prelungit pânã astãzi
Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge ºi lo-
cal va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi.

În Banat, Criºana, sud-vestul Transilvaniei, cea mai
mare parte a Olteniei ºi Munteniei vremea va fi cani-
cularã, cu temperaturi maxime frecvent între 35 ºi 37
de grade, mai ridicate pânã în jurul a 38 de grade în
extremitatea de sud-vest a teritoriului. În aceste re-
giuni, minimele nocturne se vor situa, local, peste 20
de grade. În zonele de deal ºi de munte, în jumãtatea
de nord-est ºi pe arii mai restrânse în rest, mai ales în
cursul dupã-amiezilor ºi al nopþilor, vor fi intervale cu
instabilitate atmosfericã accentuatã. (Mediafax)

pazã pentru a preîntâmpina furturile de
lemn, potrivit unui comunicat remis de
Ministerul Apelor ºi Pãdurilor (MAP).

Ministerul Apelor ºi Pãdurilor: Noi reglementãri privind
paza pãdurilor ºi modalitatea de a obþine lemn de foc
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Doina Panã
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Conducerea ANSVSA a dispus,
în regim de urgenþã, pentru ulti-
mele trei zile, efectuarea unei acþi-
uni ample de control oficial la ni-
vel naþional, prin care sã se verifi-
ce modul de respectare a cerinþe-
lor privind colectarea, depozitarea
ºi neutralizarea deºeurilor menaje-
re ºi a subproduselor nedestinate
consumului uman, provenite de la
mijloacele de transport internaþio-
nal aeriene ºi navale.

Se înãspresc controalele
În acest sens, inspectorii sa-

nitari veterinari ºi pentru siguran-
þa alimentelor vor efectua con-
troale în toate aeroporturile inter-
naþionale ºi în porturile fluviale
ºi maritime în care acosteazã
nave destinate transportului inter-
naþional de pasageri ºi mãrfuri.
Totodatã, o atenþie deosebitã va
fi acordatã verificãrii mijloacelor
de transport care sosesc sau care
au tranzitat þãrile în care au evo-
luat focarele de pestã porcinã,
menþionate anterior.

Cu ocazia controalelor efectua-
te, reprezentanþii DSVSA judeþene
vor informa administratorii portu-
rilor/aeroporturilor cu privire la

Alertã permanentã cauzatã de pestaAlertã permanentã cauzatã de pestaAlertã permanentã cauzatã de pestaAlertã permanentã cauzatã de pestaAlertã permanentã cauzatã de pesta
porcinã africanãporcinã africanãporcinã africanãporcinã africanãporcinã africanã

Având în vedere notificãrile primite
din partea Comisiei Europene cu pri-
vire la apariþia ºi evoluþia unor noi fo-
care de pestã porcinã africanã în anu-
mite state membre ale U.E. (Cehia,
Estonia, Lituania, Polonia), precum ºi
în þãri terþe (Belarus, Rusia, Ucraina),

autoritãþile veterinare din România
sunt într-o permanentã alertã ºi încear-
cã sã capaciteze, pentru conlucrarea
în domeniul activitãþilor preventive,
toþi factorii de decizie de la nivel gu-
vernamental, pentru a þine virusul la
distanþã de graniþele naþionale.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

obligaþiile ºi responsabilitãþile ce le
revin, referitoare la colectarea,
depozitarea ºi neutralizarea deºeu-
rilor menajere ºi a subproduselor
nedestinate consumului uman, în
scopul prevenirii introducerii pe
teritoriul României a pestei porci-
ne africane.

Bagajele cãlãtorilor, verificate
Din experienþa statelor membre,

deja infectate, a rezultat faptul cã,
fãrã colaborare ºi conlucrare efi-
ciente, aplicarea mãsurilor de con-
trol al bolii nu este posibilã, iar pro-
pagarea acesteia în teritoriile libe-
re de boalã este grãbitã, scãpând
repede de sub control.

„Noi facem eforturi susþinute ºi
încercãm atât cât putem sã ne þi-
nem þara departe de riscul apariþiei
pestei porcine africane. Nu ºtim
însã cât timp vom putea face acest
lucru. Avem într-adevãr intensifi-
cate toate formele de control, chiar
pot sã vã spun cã am solicitat reþe-
lelor de benzinãrii, precum ºi aero-
porturilor, sã îºi intensifice acþiuni-
le de salubrizare a spaþiilor destina-
te depozitãrii reziduurilor alimenta-
re ºi colectarea acestora, având în
vedere aceastã experienþã oarecum

nouã cu Cehia. De asemenea, avem
alertate la maximum autoritãþile din
cadrul Direcþiilor Sanitar Veterina-
re din cele opt judeþe riverane, pe
Nord ºi pe Est. Punctele vamale,
de asemenea, sunt alertate pentru a
face un control cât se poate de efi-
cient al bagajelor cãlãtorilor. Se face
un control, de asemenea, cu maxi-
mã rigurozitate, al transportatorilor,
al mãrfurilor transportate, asigurãm
o supraveghere cât de eficient se
poate pentru a putea identifica într-
un timp cât se poate de scurt un
eventual cadavru cu provenienþa de
la un animal mort de pesta porcinã
africanã sau animale cu un com-
portament schimbat ºi cu suspiciu-
ne de pestã porcinã africanã”, a
declarat preºedintele A.N.S.V.S.A.,
dr. Geronimo Brãnescu.

Prin importanþa ºi incidenþele

economice deosebite pe care le
implicã, pesta porcinã africanã este
un pericol real ºi actual, ºi consti-
tuie o permanentã preocupare, atât
pentru ANSVSA, cât ºi pentru ce-
lelalte instituþii abilitate ale statului.

Caracteristicile bolii
Pesta porcinã africanã este o

boalã infecto-contagioasã foarte
gravã a porcilor domestici ºi sãl-
batici. Boala este produsã de un
virus din familia Asfarviridae, ge-
nul Asfivirus. Are o patogenitate
variabilã. Gazda ºi rezervorul na-
tural de virus este reprezentatã de
populaþiile de mistreþi africani (cu
negi), mistreþii de tufiºuri, porcii
giganþi de pãdure din Africa. De
asemenea pot fi gazde ºi porcii
domestici, precum ºi mistreþii din
Europa ºi America.

Potrivit Ghidului practic de dia-
gnostic pentru medicii veterinari
practicieni, elaborat de A.-
N.S.V.S.A., pentru pesta porcinã

africanã, perioada de incubaþie a
bolii este de 4-8 zile. În forma su-
praacutã, moartea apare subit cu
simptome nerelevante. În forma
acutã, febra este iniþialã ºi dureazã
câteva zile (40,5-42°C), cu pãs-
trarea apetitului ºi a habitusului
general. Ghidul mai aratã cã ex-
primarea clinicã are loc cu 24-36
de ore înainte de moarte, cianoza
pielii urechilor ºi a extremitãþilor,
vizibile în special la porcinele de
culoare albã. Medicii pot constata
sindromul hemoragipar extrem de
brutal însoþit de o stare de edem
generalizat ºi de necroze ale pielii.
Apar anorexie, apatie, cianozã,
mers vaccilant înainte de moarte,
dar ºi tahicardie ºi polipnee. Apar
voma, diaree sangvinolentã, hiper-
secreþie lacrimalã, moarte în de-
curs de 3 -7 zile. Iniþial, apar fe-

nomene nervoase, moartea se pro-
duce pe fondul edemului pulmo-
nar acut sau a unei pneumonii
masive. Scroafele gestante avor-
teazã. La porcii domestici mortali-
tatea poate sã ajungã la 100%. Su-
pravieþuitorii vor fi purtãtori de vi-
rus toatã viaþa.

Ce trebuie sã facã fermierii
Obligaþiile proprietarilor ºi fer-

mierilor la suspectarea unei boli
infecþioase sunt clar precizate de
A.N.S.V.S.A. Pânã la sosirea me-
dicului veterinar oficial al circum-
scripþiei sanitare veterinare zona-
le, persoanele fizice ºi juridice care
deþin animalele au urmãtoarele obli-
gaþii: sã izoleze animalele bolnave
sau suspecte de boalã; sã pãstreze
cadavrele animalelor moarte, car-
nea ori produsele obþinute prin tã-
ierea de necesitate, fãrã a le înstrãi-
na ori valorifica; sã nu permitã cir-
culaþia animalelor ºi a persoanelor
în locurile presupuse a fi contami-

nate; sã pãstreze furajele care au
venit în contact cu animalele bol-
nave sau care sunt suspecte de
contaminare, fãrã a le administra
altor animale; sã pãstreze în locul
respectiv ustensilele de grajd, aº-
ternutul, mijloacele de transport
folosite ºi orice alte obiecte care
pot fi purtãtoare de contagiu.

În cazul exploataþiilor de suine
care aparþin regiilor autonome,
societãþilor ºi asociaþiilor agricole,
ori care se aflã sub controlul sani-
tar veterinar al serviciilor sanitare
veterinare proprii din alte ministe-
re decât A.N.S.V.S.A., obligaþiile
privind aplicarea ºi respectarea
acestor mãsuri pînã la sosirea me-
dicului veterinar revin conduceri-
lor, respectiv comandanþilor aces-
tor unitãþi. Administraþia publicã
localã, imediat ce a fost anunþatã
despre apariþia sau suspiciunea
unei boli transmisibile a animale-
lor, este obligatã sã acorde orice
fel de ajutor cerut de autoritatea
sanitarã veterinarã teritorialã la
combaterea bolii ºi la stingerea fo-
carelor de boalã. Autoritatea sani-
tarã veterinarã teritorialã (medicul
zonal), în funcþie de situaþie, dis-
pune: interzicerea circulaþiei por-
cilor, a produselor provenite de la
aceºtia ºi a altor materii ºi produse
care pot fi purtãtoare de contagiu,
precum ºi a persoanelor în ºi din
zonele de protecþie ºi supraveghe-
re; anunþarea primãriilor locale în
vederea interzicerii eliberãrii bile-
telor de adeverire a proprietãþii ani-
malelor ºi retragerii celor eliberate
anterior, dacã animalele nu au fost
vândute; oprirea în localitate ºi se-
chestrarea într-un loc izolat a por-
cilor aflaþi în tranzit.

Medicul veterinar oficial al cir-
cumscripþiei sanitare veterinare
zonale, împreunã cu medicul ve-
terinar de liberã practicã împuter-
nicit (medicul veterinar concesi-
onar) imediat dupã ce a fost anun-
þat sau dupã ce a aflat despre apa-
riþia sau suspiciunea unei boli
transmisibile se deplaseazã la lo-
cul menþionat, unde controleazã
mãsurile luate de proprietarii sau
deþinãtorii de animale ºi de admi-
nistraþia publicã locala ºi, dupã
caz, le completeazã; examineazã
porcii bolnavi ori suspecþi de boa-
lã, carnea ºi produsele rezultate de
la porcii tãiaþi de necesitate; exe-
cutã necropsia animalelor moar-
te, recolteazã probe ºi le trimite
cu nota de însoþire oficialã pen-
tru efectuarea examenelor de la-
borator, în vederea confirmãrii sau
infirmãrii diagnosticului.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele Gru-
pului S&D pentru politicã exter-
nã, a salutat preluarea preºedin-
þiei rotative de cãtre Estonia ºi ºi-
a exprimat încrederea cã acesta
va aduce consolidarea dimensiu-
nii de securitate a Uniunii, cu ac-
cent pe þãrile din Parteneriatul
Estic.  „Aº dori sã urez bun-ve-
nit preºedinþiei estone ºi sunt con-
vins cã aceasta va fi una foarte

Pe Marian Irinei nu îl poþi sus-
pecta cã este împotriva fermieri-
lor agricoli. Nicidecum. De fieca-
re data el i-a susþinut ºi sprijinit pe
producãtorii agricoli ºi acest lucru
este de apreciat. La ºedinþa de plen
a Consiliului Judeþean Dolj, care s-
a desfãºurat zilele trecute mi-a
atras atenþia o intervenþie a consi-
lierului Irinei ºi am considerat cã
este benefic sã o reiau ºi eu în dis-
cuþie în numãrul de astãzi al ziaru-
lui. Marian Irinei spune cã infor-
maþia a preluat-o la rândul sãu de

Au fost prezentate principalele activitãþi
ale preºedinþiei estone a Consiliului UE
Premierul Estoniei, Jüri Ratas, alãturi de Comisarul

European de origine estonã pentru Piaþa unicã digitalã,
Andrus Ansip, au prezentat recent în plenul Parlamentului
European, reunit la Strasbourg, principalele activitãþi ale
preºedinþiei estone a Consiliului Uniunii Europene.

bunã. Într-o perioadã de provo-
cãri fãrã precedent, avem doar o
singurã cale posibilã pentru a
reuºi sã consolidãm în continua-
re proiectul european: unitatea,
solidaritatea ºi o mai bunã inte-
grare, în special în unele dome-
nii-cheie, cum ar fi securitatea ºi
apãrarea. Orice iniþiative specifi-
ce ale anumitor state membre,
deºi posibile, trebuie sã fie întot-
deauna transparente ºi deschise

tuturor celorlalte, fãrã criterii sau
obiective în schimbare”, a subliniat
eurodeputatul Victor Boºtinaru.

În ceea ce priveºte securitatea
ºi stabilitatea internã ºi externã, ele
sunt strâns legate între ele ºi vreau
sã spun cã sunt cu adevãrat în-
crezãtor cã noua preºedinþie va
aduce o revitalizare ºi un nou
pragmatism Parteneriatului Estic,
înainte de summit-ul din noiem-
brie. „Acum, când ne confruntãm
cu atât de multe provocãri în tim-
pul preºedinþiei estone, trebuie sã
reevaluãm situaþia conflictelor în-
gheþate ºi modul în care Rusia se
foloseºte de acestea pentru a de-
stabiliza aceste state”, a mai spus
deputatul european.

Intervenþie corectã a consilierului Marian Irinei:

Infrastructura rutierã este în pericolInfrastructura rutierã este în pericolInfrastructura rutierã este în pericolInfrastructura rutierã este în pericolInfrastructura rutierã este în pericol
din cauza supraîncãrcãriidin cauza supraîncãrcãriidin cauza supraîncãrcãriidin cauza supraîncãrcãriidin cauza supraîncãrcãrii

Consilierul judeþean Marian Irinei  a
avut, recent, o intervenþie publicã în ca-
drul ºedinþei ordinare a Consiliului Jude-
þean Dolj, care s-a desfãºurat sãptãmâna
trecutã,  atrãgând atenþia conducerii exe-
cutive a administraþiei judeþene asupra

anumitor probleme ivite în aceastã perioa-
dã de campanie agricolã. Existã o serie
de drumuri judeþene care sunt tranzitate
de transportatorii de cereale, aceºtia dis-
trugând infrastructura rutierã din cauza
supraîncãrcãrii maºinilor

pe pagina de facebook a unui pri-
mar doljean, Popa Gheorghe, edi-
lul localitãþii Mischii ºi a conside-
rat cã indiferent de culoarea politi-
cã, o problemã a unei comunitãþi,
nu este o problemã a unui partid
politic sau altul, ci este o problemã
a judeþului ºi ea meritã sã fie luatã
în discuþie.

Poliþiºtii susþin cã nu-i pot
sancþiona pe cei în cauzã

„Informaþia am preluat-o de pe
pagina de facebook a primarului

Comunei Mischii – Popa Gheor-
ghe, care a clamat public, proble-
mele pe care le întâmpinã cu aceºti
transportatori. Din start vreau sã
precizez cã nu sunt împotriva fer-
mierilor, ci împotriva unor prac-
tici atunci când vine vorba de
transportul acestor produse agri-
cole. Cu alte cuvinte, existã o se-
rie de drumuri judeþene care în
aceastã perioadã sunt tranzitate de
cãtre transportatorii de cereale,
aceºtia distrugând infrastructura
rutierã din cauza supraîncãrcãrii

maºinilor. În sensul acesta, am
solicitat conducerii executive a
Consiliului Judeþean Dolj sã dispu-
nã înfiinþarea unei comisii, care sã
facã o analizã urgentã ºi sã între-
prindã luarea unor mãsuri de pro-
tejare a infrastructurii rutiere prin
montarea de indicatoare cu limita-
re de tonaj, oferind în felul acesta
poliþiºtilor, varianta de a-i sancþio-
na pe cei ce încalcã dispoziþiile le-
gale. Poliþiºtii susþin cã nu-i pot
sancþiona pe cei în cauzã deoare-
ce nu existã restricþie în acest sens,
ori toate aceste aspecte împing pe
cei din administraþia publicã loca-
lã, din dorinþa de a proteja legãtu-
rile cu aceste drumuri, sã recurgã
la gesturi extreme (un exemplu ar
fi blocarea acestor drumuri de ac-
ces)...”, a subliniat consilierul ju-
deþean Marian Irinei.

Pe raza localitãþii Vulpeni (Olt)
existã limitatoare de tonaj
Ca sã fie cât mai exact, repre-

zentantul administraþiei judeþene a
dat ºi câteva exemple. În plus, aces-
ta a primit asigurãri de la preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa,  cã în perioada imediat
urmãtoare, o comisie se va întruni
ºi vor fi luate mãsurile necesare
pentru a rezolva aceastã problemã.
Este vorba de drumul judeþean ce
face legãtura cu Judeþul Olt prin zona
de Nord-Est a judeþului, respectiv
cel ce tranziteazã localitãþile: Cãli-
neºti, Gogoºeºti, Vulpeni (Olt), pre-
cizând faptul cã în judeþul vecin, pe
raza localitãþii Vulpeni (Olt), existã
limitatoare de tonaj, ajutând astfel
pe cei de la poliþia rutierã/localã sã
aplice amenzi în cazul în care trans-
portatorii încalcã legea, un alt exem-
plu fiind drumul judeþean ce face
legãtura între localitãþile Periºor ºi
Cioroiaºi. “Ca o informare, pe dru-
mul judeþean ce leagã localitãþile
Cãlineºti, Gogoºeºti, Vulpeni, doar

în aceastã lunã, a fost tranzitat de
peste 200 de TIR-uri încãrcate cu
cereale. Masa unei astfel de maºini
este de 15 tone, iar încãrcãtura cu
care aceste maºini circulã este de
35 tone/maºinã. În total, o maºinã
încãrcatã, însumeazã 50 de tone...”,
a mai completat consilierul Irinei. 

„Am þinut partea fermierilor
atunci când în discuþie
a fost stabilirea preþului
produselor agricole”

Marian Irinei nu este la prima
sa intervenþie. Este un tânãr con-
silier interesat de bunul mers al ju-
deþului. A intervenit la obiect ºi
atunci când în plenul ºedinþei s-a
discutat despre preþul produselor
agricole ºi a fost un mare susþinã-
tor al fermierilor. „Vreau sã vã spun
cã în prima ºedinþã de Consiliu
Judeþean din acest an, am þinut
partea fermierilor atunci când în
discuþie a fost stabilirea preþului
produselor agricole, preþ stabilit
conform legilor in vigoare de cã-
tre Consiliile Judeþene, la propune-
rea Direcþiilor Agricole, menþinând
în mare parte aceleaºi preþuri cu
cele de anul trecut, deºi Direcþia
Agricolã Dolj venise cu propuneri
de mãrire a acestor preþuri, în fe-
lul acesta, fermierii ar fi fost ne-
voiþi sã plãteascã un impozit mult
mai mare, raportat la preþul real cu
care ar fi vândute produsele agri-
cole. Aºadar, am subliniat atunci
tendinþa de scãdere a preþului pen-
tru anumite produse agricole (con-
sultând bursele de specialitate ºi
anumiþi specialiºti în domeniu), iar
plenul a fost de acord ºi a ratificat
propunerea mea ºi a colegilor mei
din opoziþie, proiectul fiind votat
în unanimitate, ajutându-i astfel pe
fermieri sã plãteascã un preþ co-
rect…”, a conchis consilierul ju-
deþean Marian Irinei.
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Actele normative care reglemen-
teazã acordarea unor astfel de sti-
mulente sunt Legea nr.269/2004 ºi
Hotãrârea de Guvern nr. 1294/
2004, ambele cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Beneficia-
rii sunt elevii învãþãmântului preu-
niversitar de stat ºi particular, pe
formele acreditate, în vârstã de
pânã la 26 de ani, care provin din
familii cu un venit brut lunar de
maximum 150 de lei/membru de
familie. Ajutorul se acordã o sin-
gurã datã în cadrul unei familii.

La stabilirea venitului se iau în
calcul toate câºtigurile realizate de
membrii familiei, în luna preceden-
tã depunerii cererii, cu mai multe
excepþii: alocaþia de stat; alocaþia
familialã complementarã ºi cea pen-
tru susþinerea familiei monoparen-
tale; bugetul personal acordat per-
soanelor cu handicap; bursele de
studii ºi cele sociale. Stabilirea nu-
mãrului de beneficiari se realizea-
zã în ordinea crescãtoare a venitu-
lui brut lunar pe membru de fami-
lie, în limita sumelor alocate cu
aceastã destinaþie în bugetul Minis-
terului Educaþiei Naþionale, con-
form legislaþiei în vigoare.

Atenþionare în teritoriu
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj a fãcut deja cunoscutã meto-
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 ªi în acest an, se va derula Programul EURO „200”,
destinat, de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale,
acordãrii unui ajutor financiar în vederea stimulãrii
achiziþionãrii de calculatoare, beneficiarii fiind elevii
din învãþãmântul de stat sau particular, cu forme de
acreditare, cu vârsta de maximum 26 de ani, proveniþi
din familii defavorizate. În judeþul Dolj, sunt disponibile
peste 500 de bonuri valorice pentru acest scop.

dologia de aplicare a legislaþiei, în-
cepând cu data de 20 iulie unitãþile
beneficiareale EURO 200 beneficia-
rele vor trimite un delegat pentru
ridicarea bonurilor valorice. Cel de-
semnat, dacã nu este membru al
Comisiei EURO 200 din unitatea de
învãþãmânt, va avea asupra împu-
ternicire semnatã ºi ºtampilatã. Pre-
darea/primirea bonurilor se va face
prin eliberarea de cãtre comisia ju-
deþeanã a bonului de consum (co-
lectiv), pe baza cãrþii de identitate
(copie ºi original) a delegatului. Re-
prezentanþii ISJ Dolj au trimis în
teritoriu ºi o altã informare:

«Þinând cont de faptul cã, în
acest an, au fost repartizate tutu-
ror judeþelor un numãr de bonuri
valorice strict egal cu numãrul de
beneficiari, vã atenþionãm cã, în
caz de completare greºitã, NU se
mai poate elibera un alt bon. În
acest sens, vã rugãm sã trataþi cu
mare atenþie completarea bonuri-
lor valorice, astfel încât, în caz
de greºealã, sã înscrieþi pe verso
datele corecte, sã semnaþi ºi sã
ºtampilaþi, dupã ce aþi barat cu o
linie datele completate greºit. Tot-
odatã, vã reamintim cã aveþi obli-
gaþia sã completaþi, aºa cum aþi
încãrcat în aplicaþia informaticã
centralizatã, TOATE informaþiile

privind beneficiarul bonului (pã-
rinte, tutore, etc.) ºi elevul MI-
NOR (chiar dacã pe bon scrie
„Dacã este cazul”). Cotorul, în
momentul predãrii bonului cãtre
beneficiar, se semneazã de cãtre
acesta, se detaºeazã ºi rãmâne la
dosar. Anunþaþi beneficiarii cã,
dupã achiziþie, au obligaþia sã adu-
cã la comisia din ºcoalã copii dupã
documentele de achiziþie (factu-
rã, certificat de garanþie ºi proces
verbal de predare-primire). Aces-
te documente vor fi arhivate în
dosarul comisiei ºi vor fi pãstrate
în vederea unei solicitãri ulterioa-
re de control».

Cele mai multe bonuri, la Bistreþ
Cutoatã legislaþia fãcutã cu-

noscutã, nu mai rãmâne, de acum
înainte, decât ca beneficiarii sã
intre în posesia voucherelor ºi sã
achiziþioneze calculatoarele. În
judeþul Dolj sunt 516 de bonuri
destinate acestui scop. Cele mai
multe (23) sunt la ªcoala Gim-
nazialã din Bistreþ, pe locul al
doilea fiind ªcoala Gimnazialã din
Filiaºi (20), podiumul fiind com-
pletat de Liceul Teoretic „Adrian
Pãunescu” din Bârca (18). Cu  14
vouchere de fiecare se înscriu pe
listã ªcolile Gimnaziale din comu-
nele Negoi ºi Orodel.

De câte un singur bon valoric
vor avea parte 15 unitãþi ºcolare
din judeþ: în teritoriu – ªcolile Gim-
naziale din Almãj, Bãileºti („Avia-
tor Petre Ivanovici”), Calafat
(„Gheorghe Brãescu”), Dobro-
teºti, Drãnic, Pieleºti, Robãneºtii
de Jos, Seaca de Pãdure, Liceul
Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãi-
leºti, Liceul Tehnologic „Alexan-
dru Macedonski” din Melineºti –
în Craiova: Colegiile Naþionale
„Carol I”, respectiv „Gheorghe
Chiþu”, Liceul cu Program Spor-
tiv „Petrache Trsiºcu”, Liceul de
Arte „Marin Sorescu”, ªcoala
Gimnazialã „Ion Þuculescu”.

S-a încheiat prima sesiune a Bacalaureatului, rezul-
tatele finale sunt cunoscute, dar a debutat ºi procedu-
ra, conformã cu metodologia aprobatã de Ministerul
Educaþiei Naþionale, destinatã înscrierii în perioada
de toamnã a susþinerii testului „maturitãþii”. Sunt, la
acest moment, peste 1.000 de candidaturi depuse, dar

vor urma ºi altele, dupã susþinerea examenelor de
corigenþã ale elevilor de clasa a XII-a.

Rezultatele obþinute în varã la
Bacalaureat sunt foarte cunoscu-
te, iar judeþul Dolj este pe undeva
la jumãtatea clasamentului naþio-
nal, cu un procentaj apropiat de
70. În aceastã lunã, a demarat ºi
procedura de înscriere, pentru
august – septembrie , a celor care
vor sã-ºi desãvârºeascã studiile.
Astfel, între 11 – 14 iulie a avut
loc înscrierea, la aceastã a doua
sesiune de examen.

Conform datelor statistice, sunt
„catalogaþi” 1.036 de candidaþi. Cei
mai mulþi provin de la Liceul „Tra-
ian Vuia” din Craiova (92), în apro-
piere fiind Colegiul Naþional
„Gheorghe Chiþu” din Craiova (87)
ºi, la limitã, Liceul Tehnologic „Di-
mitrie Filiºanu” din Filiaºi ºi Cole-
giul „ªtefan Odobleja” din Craio-
va, cu 67, respectiv 66 de poziþii.
Cu 54 de pretendenþi se înscrie

Colegiul Tehnic Energetic din Cra-
iova (54), iar cu 51 se înscrie ºi
Colegiul de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi” din Craiova (51).

Cele mai puþine candidaturi vin
de la unitãþi de învãþãmânt liceal,
care, de ani de zile, au procentaj
infim de promovabilitate, unele din-
tre ele cu greu putând sã prezinte
o ofertã de elevi, indiferent de anul
de absolvire, cu pretenþii: Liceul
Tehnologic „Constantin Iancules-
cu” din Cârcea (1), Liceul Tehno-
logic „Ing. Ionete Aurelian ” din
Malu Mare (5), Liceul Teoretic din
Amãrãºtii de Jos (7) etc. Nu este
ultima datã de înscriere, pe 27 iu-
lie fiind data limitã, dupã susþine-
rea corigenþelor de cãtre elevii cla-
sei a XII, dupã cum a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.
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“Avem strategia de corelare a
pieþii muncii cu oferta educaþiona-
lã, cu ceea ce produc universitãþi-
le. Fiecare universitate îºi adoptã
strategii proprii. Acum 10 ani,
aveam un milion de studenþi, iar
acum avem doar 500.000. ªi sã nu
uitãm trei elemente foarte impor-
tante: acum 10 ani, am intrat în
Uniunea Europeanã, evident, cã
pânã atunci, elevii din România
foarte greu puteau merge ca stu-
denþi în spaþiul U.E. Dar acum, un
numãr considerabil de absolvenþi de
liceu opteazã pentru universitãþi din
Uniunea Europeanã. În al doilea
rând, numãrul copiilor a scãzut dra-
matic din 2007 faþã de 2017 ºi un
alt element foarte important, cel
puþin în ultimii doi-trei ani de zile,
observãm cã foarte mulþi elevi se
îndreaptã spre învãþãmântul profe-
sional ºi dual, adicã, preferã o me-
serie în locul universitãþii”, a decla-
rat, pentru MEDIAFAX, Liviu Pop,
ministrul Educaþiei Naþionale.

Chiar dacã ministrul le cere uni-
versitãþilor sã vinã cu propriile stra-
tegii, reprezentanþii marilor centre
universitare spun cã numãr candi-
daþilor pentru locurile scoase de ei
la concurs este mai mare în fiecare

Sistemul universitar rãmâne cu tot mai puþini
studenþi de la an la an, fie din cauza notelor mici
obþinute la examenul de bacalaureat, fie pentru

cã cei mai mulþi elevi preferã sã studieze la facul-
tãþi din strãinãtate. Ministerul Educaþiei cere ca

universitãþile sã îºi facã propriile strategii.
an, dar acest lucru nu rezolvã ade-
vãrata problemã. “Anul acesta, a
crescut numãrul studenþilor înscriºi
la Universitatea Politehnicã din Bu-
cureºti, cu 600, înainte de exame-
nul de admitere, faþã de anul tre-
cut. Noi am dat examen cu probe
scrise la facultãþi. În ultimii ºase ani,
numãrul studenþilor a crescut de la
3.500 la peste 6.500. Studenþii vin
cãtre domeniile care sunt mai cãu-
tate, cãtre universitãþile care au un
anumit prestigiu. Numãrul studen-
þilor a scãzut dramatic în mijlocul
crizei economice în anii 2009-2010.
Familiile nu au avut capacitatea fi-
nanciarã sã susþinã tinerii în cen-
trele universitare. Vorbim ºi de nu-
mãrul absolvenþilor de liceu, care
au diplomã de bacalaureat, care este
relativ constant. Ceea ce este mai
grav este faptul cã sistemul preuni-
versitar este în colaps din punctul
de vedere al orientãrii”, a explicat,
pentru MEDIAFAX, Mihnea Cos-
toiu, rectorul Universitãþii Politeh-
nica din Bucureºti.

Asociaþiile de studenþi sunt de
pãrere cã universitãþile trebuie sã îºi
orienteze atenþia ºi spre grupurile
minoritare, de unde ar putea recruta
studenþi cu mult potenþial. “Centrele

universitare ar trebui sã se uite ºi la
grupurile din mediul rural, la persoa-
nele cu dizabilitãþi sau la studenþii
maturi, cei care se înscriu sã facã
studii superioare la distanþã faþã de
absolvirea liceului. Sunt oameni cu
deficienþe de auz, vãz sau locomo-
tor, care pot avea un potenþial extra-
ordinar, dar facultãþile nu sunt pre-
gãtite sã lucreze cu astfel de oameni,
sã le acorde o ºansã. Problema lo-
cului de cazare este un impediment.
Poate un elev venit din mediul rural
nu îºi permitã sã plãteascã chiria în
Bucureºti. Ar putea sã se punã mai
mult accentul ºi pe învãþãmântul la
distanþã”, a menþionat, pentru ME-

DIAFAX, Vlad Cherechel, preºedin-
tele Alianþei Naþionale a Organizaþii-
lor Studenþeºti din România.

O altã problemã evidenþiatã de
studenþi este legatã de abandonul
universitar pentru cã sunt mulþi stu-
denþi care realizeazã, dupã primul
an de facultate, cã domeniul ales
nu este cel potrivit. “Din punctul
acesta de vedere, s-au luat mãsuri
cum ar fi bursa socialã, faptul cã
bursele se acordã ºi pe timpul va-
canþei, a crescut punctul de bursã
la 201 lei. Deci, universitãþile pri-
mesc de douã ori mai mulþi bani
decât pânã acum. Sperãm ca efec-
tele acestor mãsuri sã le vedem în

viitor. Trebuie sã þinem cont de
politica de orientare ºi consiliere a
întregului sistem de învãþãmânt.
Elevilor nu li se explicã cum anume
ºi de ce trebuie sã aleagã o univer-
sitate, un program de studii sau al-
tul. Aºa ajung în mediul universitar
ºi îºi dau seama cã acea specializa-
re nu li se potriveºte, astfel aban-
doneazã ºi de foarte multe ori, nu
se mai gândesc sã înceapã un nou
program de studii. Politicile de con-
siliere nu sunt corelate între preu-
niversitar ºi universitar”, a explicat
pentru MEDIAFAX, Horia Oniþa,
vicepreºedintele Consiliului de Ti-
neret din România. (Mediafax)

Ministerul Justiþiei, Ministerul Educaþiei,
Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie ºi Ministerul Public
au elaborat protocolul care va sta la baza
educaþiei juridice în ºcoli, elevii urmând a
învãþa despre Constituþie, dar ºi despre func-
þionarea sistemului judiciar.

“Educaþia juridicã în ºcoli va fi adaptatã,
potrivit prezentului protocol, la realitãþile cu
care se confruntã elevii zi de zi. Ei îºi vor
cunoaºte mai bine drepturile dar ºi obligaþiile
de cetãþeni. Conceptul de educaþie juridicã în
ºcoli este menit sã promoveze statul de drept
ºi democraþia în societate, în general, ºi în
rândul tinerelor generaþii, în special, prin co-
municarea de noþiuni de educaþie juridicã
adaptate la nivelurile de învãþãmânt primar,
secundar ºi liceal, într-o manierã atractivã care
sã conþinã informaþii relevante pentru elevi ºi
profesori”, se aratã într-un comunicat al Mi-
nisterului Justiþiei, postat pe site-ul instituþiei.

Printre domeniile care vor face obiectul

Elevii care au obþinut media 10 la exa-
menul de Bacalaureat vor fi premiaþi cu câte
3.000 de lei, stimulente urmând sã primeas-
cã ºi absolvenþii de gimnaziu cu nota maxi-
mã la evaluarea naþionalã, potrivit unui pro-
iect de hotãrâre a Guvernului supus dezba-
terii publice. „Se aprobã acordarea de sti-
mulente financiare în valoare de 1000 de
lei fiecãrui absolvent al clasei a VIII-a care
a obþinut media 10 la evaluarea naþionalã
pentru absolvenþii clasei a VIII-a – 2017.
Se aprobã acordarea de stimulente finan-
ciare în valoare de 3000 de lei fiecãrui ab-
solvent de liceu care a obþinut media 10 la
examenul naþional de bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2017”, se menþioneazã în pro-
iectul Executivului. Sumele necesare acor-
dãrii acestor stimulente financiare se vor

Protocol pentru educaþia juridicã în ºcoli
educaþiei juridice în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar sunt: Con-
stituþia României, drepturi, libertãþi
ºi îndatoriri fundamentale, aspec-
te privind procesul legislativ, as-
pecte cu caracter general privind
organizarea ºi funcþionarea siste-
mului judiciar, elemente de bazã ale
dreptului civil ºi penal, formele rãs-
punderii juridice, unele aspecte
privind organizaþii ºi relaþii inter-
naþionale, elemente de prevenire/
combatere a corupþiei.

Educaþia juridicã în ºcoli va sus-
þine, totodatã, implicarea altor par-

teneri ai justiþiei în acest demers – instituþii ºi
autoritãþi publice cu relevanþã pentru dome-
niul justiþiei, reprezentanþi ai profesiilor libe-
rale precum: avocaþi, notari publici, execu-
tori judecãtoreºti, mediatori, practicieni în in-
solvenþã, precum ºi reprezentanþi ai societãþii
civile care sunt invitaþi sã adere la obiectivul
promovãrii educaþiei juridice în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar.

În cadrul programului de educaþie juridi-
cã în ºcoli, pe lângã partea teoreticã, vor fi
organizate vizite ale elevilor la Ministerul Jus-
tiþiei, la Ministerul Public, la sedii ale altor
autoritãþi ºi instituþii publice cu relevanþã
pentru domeniul justiþiei, precum ºi la instanþe
ºi parchete. “Încheierea protocolului pentru
educaþia juridicã în ºcoli este unul dintre de-
mersurile la care Ministerul Justiþiei contri-
buie pentru instruirea generaþiilor tinere alã-
turi de programele de internship ºi stagiile
de practicã organizate în cadrul instituþiei”,
aratã Ministerul Justiþiei. (Mediafax)

Guvernul premiazã elevii cu 10 pe linie
la Bacalaureat ºi la Evaluarea Naþionalã

aloca din bugetul aprobat pe anul 2017 Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale.

În 2017, 137 absolvenþi de liceu au obþi-
nut media 10 la examenul de bacalaureat,
sesiunea iunie-iulie 2017, iar 497 absolvenþi
de clasa a VIII-a au obþinut media 10 la eva-
luarea naþionalã. „Þinând cont cã este vorba
de tineri absolvenþi de gimnaziu, respectiv
de liceu cu rezultate remarcabile la învãþãtu-
rã, care au toate ºansele sã continue sã obþi-
nã performanþe în învãþãmântul liceal, res-
pectiv în învãþãmântul universitar, apreciem
cã li se poate oferi un stimulent financiar care
sã fie util în dezvoltarea lor ulterioarã, în do-
meniul profesional ºi personal”, se aratã în
nota de fundamentare a actului normativ.
Premiile din acest an sunt identice cu cele
acordate în 2016. (Mediafax)
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Datele unui sondaj publicat ieri
scot în evidenþã cã popularitatea
preºedintelui Franþei, Emmanuel
Macron, este în scãdere, rata de
încredere în liderul de la Paris
scãzând cu 10% în ultima lunã.
Cu toate cã Macron a început în
forþã, partidul sãu câºtigând o
majoritate confortabilã în Parla-
ment ºi fãcând o impresie bunã
pe scena internaþionalã, primele
trei luni de mandat nu au fost
fãrã probleme. Macron s-a con-
fruntat cu critici venite din par-
tea opoziþiei ºi a unei pãrþi din
presa francezã dupã ce preºedin-
tele francez a anunþat un ºir de
reduceri bugetare care s-au în-
cheiat cu demisia unui coman-
dant francez foarte apreciat. În
plus, ºi decizia liderului francez

Rusia anunþã semnarea unui acord
cu rebelii moderaþi din Siria

Ministerul Apãrãrii din Rusia a anun-
þat, sâmbãtã, cã în cadrul negocierilor
pentru pace desfãºurate la Cairo, ofi-
cialii ruºi au semnat un acord cu rebe-
lii moderaþi din Siria în privinþa modu-
lui de funcþionare a unei zone de sigu-
ranþã din apropierea Damascului. “Ca
rezultat al discuþiilor purtate la Cairo
între reprezentanþii Ministerului de Apã-
rare din Rusia ºi opoziþia moderatã din
Siria ce au fost mediate de oficiali egip-
teni, a fost semnat un acord privind
modul în care va funcþiona zona de si-
guranþã Ghouta de Est”, se aratã într-
un comunicat emis de Ministerul rus al
Apãrãrii. Ghouta de Est este o regiune
aflatã sub controlul rebelilor ºi este una
dintre zonele propuse pentru încetarea
conflictului, fiind semnat un acord în
acest sens, în luna mai, de cãtre Iran,
Rusia ºi rebelii susþinuþi de Turcia. Însã
acest acord nu a fost implementat în to-
talitate din cauza neînþelegerilor legate
de mecanismele de monitorizare ale zo-
nelor de siguranþã. În plus, discuþiile re-
cente purtate în Kazahstan de cãtre ofi-
cialii Rusiei, Iranului ºi Turciei nu au
produs rezultate palpabile, existând ne-
înþelegeri în privinþa delimitãrii zone-
lor de siguranþã. Ministerul de Apãrare
al Rusiei a mai precizat cã în acordul
semnat sâmbãtã sunt definite delimitã-
rile zonelor de limitare a conflictului,
precum ºi zonele în care sunt desfãºu-
rate forþele de monitorizare”. Totodatã,
acordul prevede ºi instituirea unor rute
prin care sã fie furnizate ajutoare uma-
nitare pentru rezidenþi. În conflictul din
Siria ºi-au pierdut viaþa peste 330.000
de oameni, iar acordul semnat sâmbã-
tã are rolul, potrivit comunicatului emis
de Ministerul rus al Apãrãrii, sã limite-
ze creºterea numãrului victimelor.

Secretarul american al Apãrãrii
crede cã liderul organizaþiei Stat
Islamic este încã în viaþã

Secretarul american al Apãrãrii, Jim
Mattis, a declarat cã are informaþii po-
trivit cãrora liderul organizaþiei teroris-
te Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi,
este încã în viaþã. La începutul lunii
iulie, Observatorul Sirian pentru Drep-
turile Omului anunþa cã existã “infor-
maþii confirmate” conform cãrora al-
Baghdadi a fost ucis, dar oficialii ame-
ricani ºi cei irakieni nu au fãcut niciun
anunþ. Totodatã, Ministerul Apãrãrii de
la Moscova a comunicat cã, potrivit in-
formaþiilor preliminare, Abu Bakr al-
Baghdadi s-ar numãra printre membrii
reþelei teroriste care au decedat în urma
unui raid aerian rus în Siria, care a avut
loc la finalul lunii mai. “Cred cã este
în viaþã, o sã zic altceva atunci când ºtim
cã l-am omorât. Îl cãutãm în continuare
... presupunem cã este încã în viaþã. Din
motive evidente, încercãm sã-l urmãrim
îndeaproape, pentru cã ne-a declarat
rãzboi, aºa cã va primi rãsplata pentru
asta”, a spus Mattis, în timpul unei con-
ferinþe de presã la Pentagon. Oficiali de
la Pentagon au precizat cã Abu Bakr al-
Baghdadi apeleazã la mãsuri extreme
de precauþie pentru a nu fi detectat ºi
nu existã informaþii cã acesta ar con-
duce forþele Stat Islamic în misiunile de
zi cu zi. Jim Mattis considerã cã al-Bag-
hdadi “are un rol important în cadrul
organizaþiei teroriste pe care o conduce,
fie cã este operaþional, strategic, spiri-
tual, de propagandã”, fãrã a oferi deta-
lii suplimentare.

Casa Reprezentanþilor ºi Senatul State-
lor Unite au ajuns la un acord pentru o
nouã lege care vizeazã noi sancþiuni asu-
pra Rusiei, lege ce urmeazã sã ajungã pe
biroul preºedintelui Donald Trump
pânã la finalul acestei veri, infor-
meazã ABC News. Pe lângã sanc-
þiunile impuse asupra Rusiei pen-
tru interferenþa în alegerile prezi-
denþiale americane din 2016 ºi
agresiunea militarã din Ucraina,
proiectul de lege va conferi Con-
gresului Statelor Unite abilitatea de
a revizui acþiunile Administraþiei
Trump în caz cã ar încerca sã re-
ducã sau sã punã capãt sancþiuni-
lor. Legea va include noi penalizãri
economice impuse Iranului ºi Co-
reei de Nord. “Noua legislaþie se
va asigura cã atât partidele majori-
tare, cât ºi cele care se aflã în mi-
noritate vor putea sã-ºi exercite

Serghei Kisliak, ambasadorul Rusiei în
Statele Unite, ºi-a anunþat demisia, dumini-
cã, în contextul anchetelor privind ingerin-
þele Rusiei în campania electoralã ºi presu-
pusele contacte între apropiaþi ai preºedin-
telui Donald Trump ºi oficiali ruºi, relateazã
site-ul agenþiei Tass. “La 22 iulie 2017, am-
basadorul Serghei I. Kisliak ºi-a încheiat
misiunea de la Washington. În aºteptarea
succesorului sãu, Denis V. Gonchar, minis-
tru-consilier ºi adjunct al ºefului misiunii
Rusiei în Statele Unite, va ocupa funcþia de
ambasador interimar”, se aratã într-un co-
municat al ambasadei Rusiei la Washington.
Potrivit unor surse citate de agenþia Tass,
Duma de Stat din Rusia (camera inferioarã
a Parlamentului) l-a validat în luna mai pe
viceministrul de Externe, Anatoli Antonov,
ca noul ambasador rus în SUA. Serghei Kis-
liak, care a ocupat funcþia de ambasador la
Washington din 2008, ar putea fi implicat în
anchetele coordonate de cãtre procurorul
special Robert Mueller privind ingerinþele

Popularitatea lui EmmanuelPopularitatea lui EmmanuelPopularitatea lui EmmanuelPopularitatea lui EmmanuelPopularitatea lui Emmanuel
Macron este în scãdereMacron este în scãdereMacron este în scãdereMacron este în scãdereMacron este în scãdere

Serghei Kisliak, ambasadorul Rusiei
în Statele Unite, ºi-a dat demisia

Rusiei în campania electoralã ºi presupusele
contacte între apropiaþi ai preºedintelui Do-
nald Trump ºi oficiali ruºi. Potrivit unor surse
din administraþia prezidenþialã americanã ci-
tate de site-ul cotidianului The Washington
Post, procurorul general al Statelor Unite,
Jeff Sessions, a discutat în 2016 spre pro-
bleme legate de campania electoralã a lui
Donald Trump cu ambasadorul rus la Wa-
shington, Serghei Kisliak. Serghei Kisliak ar
fi avut douã întrevederi cu Jeff Sessions, pe
atunci consilier de politicã externã al candi-
datului republican Donald Trump. Iniþial, Jeff
Sessions nu a recunoscut cã s-a întâlnit cu
ambasadorul Rusiei la Washington. Ulterior,
Sessions a admis acest fapt, dar a subliniat
cã nu a discutat niciodatã despre campania
electoralã cu oficiali ruºi. Un raport al servicii-
lor de informaþii ar indica faptul cã Sessions ºi
Kisliak “au avut discuþii substanþiale”, pe sub-
iecte precum poziþia lui Donald Trump în pri-
vinþa Rusiei ºi perspective pentru colaborarea
SUA-Rusia într-o administraþie Trump.

Congresul SUA va vota noi sancþiuni
împotriva Rusiei, Iranului ºi Coreei de Nord

rolul de supraveghere în ceea ce priveºte
punerea în aplicare a sancþiunilor de cãtre
Administraþie”, a declarat democratul Ste-
ny Hoyer, membru în Camera Reprezen-

tanþilor. Acest acord în privinþa proiectu-
lui legislativ vine pe fondul preocupãrilor
exprimate atât de democraþi, cât ºi de unii
republicani, legate de unele suspiciuni cã

Administraþia Trump poate lua
în considerare înapoierea rezi-
denþelor diplomatice din Mary-
land ºi New York cãtre Rusia,
obiective confiscate în timpul
preºedintelui Barack Obama, ca
sancþiune pentru ingerinþele din
alegerile prezidenþiale americane.
Kevin McCarthy, liderul majori-
tãþii din Camera Reprezentanþilor
a afirmat, sâmbãtã, cã votul asu-
pra noii legi care vizeazã sancþi-
uni impuse Rusiei, Iranului ºi
Coreei de Nord va avea loc mâi-
ne. “Cei care ameninþã America
sau interesele noastre trebuie sã
ºtie cã acþiunile lor au consecin-
þe”, a scris McCarthy pe Twitter.

de a înãspri legile privind securi-
tatea naþionalã a stârnit ample
controverse. Un alt aspect care
a contribuit la reducerea popula-
ritãþii lui Macron este legat, pa-
radoxal de câºtigarea majoritãþii
parlamentare. O parte a presei,
opoziþia ºi o parte dintre cetãþe-
nii francezi ºi-au exprimat deja
îngrijorãrile legate de o concen-
trare excesivã a puterii în mâini-
le preºedintelui. Potrivit sonda-
jului realizat la comanda ziarului
francez Dimanche, 54% dintre
francezi sunt satisfãcuþi de acti-
vitatea preºedintelui, iar 56% s-
au declarat mulþumiþi de primul-
ministru, Edouard Philippe. Son-
dajul a fost realizat pe un eºan-
tion de 1.947 de persoane, în pe-
rioada 17-22 iulie.
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METEO

Furtuni cu fulgere
în formare

dupã-amiazã
luni, 24 iulie - max: 36°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,5737 ............. 45737
1 lirã sterlinã................................5,1086....................51086

1 dolar SUA.......................3,9269........39269
1 g AUR (preþ în lei)........157,4632.....1574632

Cursul pieþei valutare din 22 iulie 2017 - anunþat de BNR
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Jack Reacher: Sã nu te
întorci niciodatã!!

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:00

Acþiunea îl prezintã pe Rea-
cher în drum spre vechea sa
bazã militarã din Virginia, pentru
a lua cina cu o femeie numitã
recent comandatul bazei. Însã,
când ajunge acolo, este acuzat
de acte de violenþã asupra unui
coleg ºi de viol. Cum nu-ºi
aminteºte de niciuna dintre
aceste "scãpãri", protagonistul
este hotãrât sã facã totul....

Fãrã scãpare

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Jean Claude Van Damme îºi
croieºte drum cu pumnii ºi
picioarele cãtre inima unei
vãduve, interpretatã de fru-
moasa Rossanna Arquette,
aflatã în primejdie în acest film
plin de acþiune. El interpretea-
zã rolul unui deþinut evadat
care renunþã la planurile pro-
prii de a-ºi continua fuga cu
avionul pentru a împiedica un
latifundiar avar sã-i fure ferma
tinerei femei....

Oldboy: Prizonier
în libertate

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Dupã o noapte de beþie, Joe
Doucett un director de publici-
tate decãzut ºi un tatã absent,
este rãpit din senin ºi aruncat
într-o celulã izolatã care aratã
ca o camerã de hotel, unde
este þinut timp de 20 de ani -
20 de ani plini de chinuri, care
trec fãrã nici cel mai mic indi-
ciu referitor la identitatea
rãpitorului sãu...

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 24 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 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 Direcþia: sud-vest! (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (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
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 Gala Umorului (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Teatru TV
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 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

07:45 Sushi din East Side
09:30 Drumul spre Oregon
11:10 Brooklyn
13:00 Codul lui Da Vinci
15:30 Carol
17:30 Pe platourile de filmare
18:00 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorii
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:05 Din adâncuri
00:35 Rachel se mãritã
02:30 Al 5-lea val
04:25 Atac de Ziua Naþionalã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Pasiune neîmblânzitã
2000, SUA, Dramã, Western
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Fãrã scãpare
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Cavalerul de oþel
2011, Marea Britanie, Elvetia,

SUA, Germania, Acþiune, Aventuri
02:15 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 Dimineþi lãngã tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lãngã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:15 Petale de singurãtate (R)
05:00 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:30 Nopþi albe în Seattle (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Dragoste atomicã (R)
14:15 Pact cu diavoliþa (R)
16:15 La bloc
18:30 Tarzan
20:30 Ma scoþi din minti!
22:30 Oldboy: Prizonier în

libertate
00:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi

(R)
02:30 Cine A.M.
06:15 Dragoste atomicã (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 Insula iubirii
23:30 Xtra Night Show
01:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

destinul
2014, Turcia, Drama
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lânga 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, Drama
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Drama, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)

08:45 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de stil (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãte?te mai

bine (R)

16:00 Zestrea domniþei Ralu

1972, România, Aventuri,

Istoric

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor (R)

01:30 Haiducii lui ªaptecai (R)

1971, SUA, Aventuri, Istoric

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Vreau sã divorþez

06:45 Teleshopping

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

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

ca-n Las Vegas!” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANEXA Nr. 1a): INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de:
Administraþia Naþionalã Apele Române
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Sis-
temul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
adresã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova,
Tel. 0251/587549, fax. 0251/587572 ce in-
tenþioneazã sã realizeze investiþia “Con-
strucþie Piaþã”, în satul Terpeziþa, comu-
na Terpeziþajud. Dolj. Ca rezultat al aces-
tei mãsuri se vor produce urmãtoare-
le:……-.... . Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare sau care
intenþioneazã sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului la adresa 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 gospodãri-
re a apelor/aviz de amplasament pen-
tru desfãºurare aactivitãþii de…-. Loca-
lizat în ..-.sau pentru realizarea lucrãri-
lor de “Construcþie Piaþã”amplasate în
satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, jude-
þulDolj. Aceastã investiþie este  nouã. Ca
rezultat al procesului de producþie vor
rezulta permanent urmãtoarele ape
uzate: ....-.... ce se vor evacua în fosã
septicã,dupã ce au fost epurate prin
decantare.  Aceastã solicitare de aviz
este conformã cu prevederile Legii ape-
lor nr.  107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodãrire a apelor pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa menþio-
natã. Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului sau la adre-
sa Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

Ungureanu Mariana anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
– nu este necesarã efectuarea eva-
luãrii impactului asupra mediului ºi
nu este necesarã efectuarea evaluã-
rii adecvate – în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra me-
diului pentru proiectul proiectul
“Construire spalatorie, vulcanizare,
ºi service auto - parter” propus a fi
amplasat în comuna Cerãt, sat Ce-
rãt, str. Dunãrii, nr. 323, jud. Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã  pot fi
consultate la sediul APM DOLJ, stra-
da Petru Rareº, nr.1 zilele de L-V în-
tre orele 9-14 precum ºi la urmãtoa-
rea adresa de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 28.07.2017

Comuna Coþofenii din Faþã titu-
lar al proiectului: Înfiinþare reþea de
apã uzatã ºi staþie de epurare în Co-
muna Coþofenii din Faþã, judeþul
Dolj anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul . Înfiinþare reþea de apã
uzatã ºi staþie epurare în comuna
Coþofenii din faþã, judeþul Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tuluIui asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 în zilele de luni- joi între
orele 8.00-16.00 ºi vineri între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ.

FLORICA Costina Simona In-
treprindere Individualã, titular al
proiectului “Înfiinþare Centru Acti-
vitãþi Recreaþionale în Comuna Pe-
riºor, Jud.Dolj”, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj-Avi-
zare Fãrã Acord de Mediu, pentru
proiectul propus a fi amplasat în
com.Periºor, sat Periºor, str.Aleea
Florilor 1, nr.1A, jud. Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-V,
între orele 9.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 27.07.2017.

Direcþia Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,Servicii de proiectare pen-
tru obiectivul reamenajare ºi re-
compartimentare clãdire Centru de
recuperare ºi reabilitare pentru
persoane adulte cu handicap Cã-
lãraºi,, propus a fi amplasat în co-
muna Cãlãraºi, str. Petre Baniþã,
nr.13, judeþul Dolj.   Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul A.P.M. Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj din Craiova, str.
Nicolae Titulescu, nr. 22, în zilele
luni pânã joi, între orele 8:00-16:00
ºi vineri între orele 8:00-14:00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1.
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Dintr-un viciu de procedurã,
concursul organizat pentru ocu-
parea unui post de asistent cer-
cetare (ameliorare grâu) la
S.C.D.A. ªimnic – Craiova din
ziua de 27 iulie 2017 ora 10.00
se amânã pentru data de 29 au-
gust ora 10.00. Dosarele de con-
curs se vor depune pânã la data
de 21 august 2017.

Informaþii suplimentare de-
spre condiþiile de înscriere la
concurs ºi conþinutul dosarului
se pot obþine la telefon: 0251/
417.534, e-mail: scda_simnic-
@yahoo.com, sau la secretaria-
tul unitãþii.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. Telefon: 0770/
626.077.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã cu-
rãþenie în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
ªCOALA Gimnazialã
Drãnic, cu sediul în
comuna Drãnic, orga-
nizeazã concurs pen-
tru ocuparea a  1/2
normã fochist. Relaþii
suplimentare la tele-
fon: 0751/012.328.
SOCIETATE anga-
jeazã vânzãtor ma-
gazin electrice, sani-
tare, vopseluri. Tele-
fon: 0723/619.469,
0251/533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie metali-
cã, la preþuri minime.
Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei nr. 31,
cam. 318 ºi 3 locuri
de veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.960; 0768/
437.838.

APARTAMENTE
Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.
Vând apartament 3
camere Calea Bucu-
reºti (Lãpuº) 70.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0726/431.379.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând casã în Craio-
va, Mesteacãnului,
Aleea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren 82
mp. 25.000 Euro. Te-
lefon: 0734/155.815.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan la
10 km de Craiova, fi-
ind zonã metropolitanã,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/
884.205.
Vând 10 ha pãdure
– 100-110 ani, co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pie-
leºti Fabrica Q Fort ºi
Casa noastrã. Tele-
fon: 0762/992.575.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE

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

CUMPÃRÃRI CASE

Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Cra-
iova plata pe loc. Te-
lefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând televizor color
PHILIPS ºi AKAI- sta-
re foarte bunã. Preþ
170 lei.Telefon:
0764/ 418.401.
Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Tele-
fon: 0758/454.216.

Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni (Ex-
tindere). Telefon:
0772/250.886.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/ 011.731.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100.
Vând ieftin dormitor
(pat dublu) douã ca-
napele, birou ºi alte-
le. Urgent. Telefon:
0741/072.812.
Vând cutie metalicã
pentru armã de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider ZIL pu-
þin folosit, maºinã de
spãlat Alba Lux cu
încãlzire apã, maºinã
de cusut Ileana. Te-
lefon: 0351/464.563.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºinã
de cusut PAFF. Tele-
fon: 0747/674.714.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 24 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:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând Tv sport alb-
negru- 50 lei, triciclu
copii – 50 lei Telefon:
0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOME-
DICS ELOS LA-
SER epilare defini-
tivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare
cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând aparat foto vi-
deo SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil, adap-
tor auto 200 lei. Tele-
fon: 0751/136.216.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Sãpun de casã 5
lei/kg. cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0 7 7 3 / 8 0 1 . 6 1 9 ;
0351/410.383.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Înainte sã se chinuie cu echipa
din comuna ilfoveanã, juveþii au avut
ocazia sã-ºi vadã la lucru viitorul
adversar, AC Milan, care a surcla-
sat-o pe Bayern Munchen în ami-
calul din China, 4-0, la Shenzhen.
Era 3-0 la pauzã, dupã reuºita lui
Kessie, închizãtorul adus de la
Genoa, ºi dubla puºtiului Cutro-
ne. Dupã pauzã au debutat ºi Bo-
nucci ºi Biglia, care nu vor veni
însã la Craiova, la fel ca Bacca,
aflat în negocieri cu Marseille. A
punctat ºi turcul Calhanoglu pe
final, pentru un 4-0 ruºinos pen-
tru Bayern chiar ºi în condiþiile
în care a fost doar un meci de
pregãtire. Vicenzo Montella a mi-
zat pe: G. Donnarumma – Abate
(45 Conti), Musachio (78 Palet-
ta), Zapata (63 Bonucci), Ricar-
do Rodriguez (min. 63 Antonelli)
– Bonnaventura (79 Mauri), Mon-
tolivo (43 Biglia), Kessie (79 Sosa),
Borini (64 Calhanoglu) – Niang
(79 G. Gomez), Cutrone (45 Silva)-

Nu e Devis, ci de coºmar!

Briceag pentru seppukuBriceag pentru seppukuBriceag pentru seppukuBriceag pentru seppukuBriceag pentru seppuku

Au marcat: Bãluþã 13 / M. Cristescu 23.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 1.000.
Universitatea Craiova: Calancea 5 – Dimitrov 5, Spahija 6, Kelic

5, Briceag 3 – Gustavo  5 (75 Bãrbuþ) 5, Screciu 4, Zlatinski 5 (63
Rossi) 6, Bancu 5 (85 Al. Popescu) – Bãluþã 7 – M. Roman 5.
Antrenor: Devis Mangia

Concordia Chiajna: Bãlgrãdean 6 – Albu 6, Tipuric 6, Zeba 6,
Bucuricã 6 – Grãdinaru 6 (56 Buleicã) 5, V. Gheorghe 6, R. Cos-
tin 5, Cristescu 7 (90 Kortzorg) – Pena 6 (71 Batin) 5, Rãducanu
5. Antrenor: Vasile Miriuþã.

Arbitru: Lucian Rusandu 6.

Universitatea Craiova – Concordia Chiajna 1-1

Cu câteva zile înaintea supermeciului cu AC Milan,
Universitatea Craiova a prestat jalnic în faþa

Concordiei Chiajna, remizând la Severin

1. FCSB 2 2 0 0 3-1 6
2. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4
3. Craiova 2 1 1 0 3-1 4
4. Dinamo 1 1 0 0 3-0 3
5. Viitorul 2 1 0 1 3-2 3
6. Astra 1 1 0 0 1-0 3

     ......................................................................................
7. Sepsi 2 1 0 1 2-2 3
8. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
9. Botoºani 1 0 1 0 1-1 1
10. Chiajna 2 0 1 1 1-2 1
11. Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
12. CSMP Iaºi 1 0 0 1 0-2 0
13. Mediaº 1 0 0 1 0-3 0
14. Juventus 2 0 0 2 1-5 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a II-a
Sepsi – Juventus 2-1

Au marcat: Ghinga 62, Cl. Herea 89 / Stoenac 90.
ACS Poli – FCSB 0-1

A marcat: Gnohere 63.
„U” Craiova – Concordia 1-1

Au marcat: Bãluþã 13 / M. Cristescu 23.
CFR Cluj – Viitorul 2-0

Au marcat: Urko Vera 18, Boli – 82 – autogol.
Meciurile CSMP Iaºi – Gaz Metan ºi Dinamo – FC Botoºani s-

au jucat asearã.
FC Voluntari – Astra, astãzi, ora 21

Nu am vrut sã se întâmple, dar:
„V-am spus!” Cuvântul Libertãþii a
atras atenþia încã dinaintea startului
campionatului cã instalarea lui De-
vis Mangia pe banca tehnicã a ªtiin-
þei a fost o mare greºealã ºi cã echi-
pa, chiar dacã s-a întãrit în vara
aceasta, este departe de jocul spec-
taculos etalat în sezonul trecut, cu
Gigi Mulþescu la timonã. Nici mã-
car eficienþi, pe stil italian, nu sunt
alb-albaºtrii, fiindcã s-au împiedicat
de o echipã, Chiajna, la fel de mo-
destã precum cea întâlnitã în prima
etapã, CSMP Iaºi. ªi fanii olteni au
simþit farsa, nu-i poþi pãcãli cu un
rezultat, aºa cã doar vreo câteva sute
au venit pe “Municipal” sã fie chi-
nuiþi de cãldurã ºi de jocul groaznic
al favoriþilor. Anumiþi oficiali din
club au sãrit ca arºi când am tras
un semnal de alarmã în privinþa lui
Mangia, dar nu pentru a-ºi apãra
noul tehnician ºi a-i oferi liniºte, ci
pentru cã sunt niºte „yesmeni”, care
nu îndrãznesc sã prezinte realitatea
suporterilor, patronilor sau oraºu-
lui, ci aºteaptã doar sã mai treacã
luna ºi sã mai încaseze un salariu,
în timp ce ªtiinþa este pe cale sã
piardã un sezon. Sâmbãtã, la Seve-
rin, am asistat la unul dintre cele mai
nereuºite jocuri ale Craiovei de când
a revenit în Liga I.

Fãrã Barthe, care ne-a obiºnuit
cu “accidentãrile” invocate dupã fie-
care meci, ºi fãrã Ivan, vândut la
ruºi, Craiova a dat gol repede, prin
singurul jucãtor care-ºi continuã
upgrade-ul ºi anul acesta, Alex Bã-
luþã. Gustavo a aruncat o minge
peste toþi fundaºii adverºi, Bancu a
încercat sã tragã la poartã ºi i-a ie-
ºit un assist pentru cãpitanul echi-
pei, care a fost letal. În loc sã pro-
fite de avantajul luat prematur, Cra-
iova s-a împiedicat singurã. Briceag
a vrut sã-i provoace un infarct lui
Mangia, care tocmai îl anunþase ca
secundul lui Bãluþã la banderolã.
Fundaºul a driblat la marginea ca-
reului, iar ilfovenii au speculat
prostia sa.  Problema Craiovei n-a
fost neapãrat gafa lui Briceag ºi nici
mãcar rezultatul de egalitate, ace-
laºi înregistrat de altfel ºi sezonul
trecut, ci jocul prestat, unul depri-
mant, opus celui de pe vremea lui
Gigi Mulþescu. Dacã anul trecut
aveam ocazii într-un meci câte
aveam într-un tur, acum am tânjit
dupã una mai acãtãri pânã la final.
Chiar dacã i-a dat gol, Miriuþã s-a
asigurat cã-i reduce raza de acþiune
lui Bãluþã, fiindcã restul alb-albaº-
trilor sunt inofensivi. Un plus în joc
a adus italianul Fausto Rossi, care
a demonstrat rapid cã are viziune

în joc, paseazã excelent, joacã din
prima ºi verticalizeazã, doar agresi-
vitatea îi lipseºte, deºi probabil încã
nu este 100% din punct de vedere
fizic. Abandonat în avanposturi,
Roman nu este jucat de coechipieri
decât în situaþii disperate, având o
singurã minge în careu, pe care a
trimis-o cu capul pe lângã poartã.
Oricum, Craiova nu a asimilat încã
jocul cu un astfel de atacant, pivot,
de careu, care primeºte cu spatele
la poartã, fiind deprinsã cu raidurile
unor atacanþi rapizi precum  Ivan
sau Mãzãrache.

Nu doar jocul este încâlcit, dar
ºi atmsofera este tensionatã, jucã-
torii par în pragul rebeliunii, aºa cum
s-a observat ºi la meciul de debut,
cu Iaºiul. Mangia n-are soluþii ºi a
început deja sã urle la margine, în
timp ce jucãtorii nu-i înþeleg nici
limba, nici manifestãrile, nici meto-
dele. Recomandat ca un antrenor
care promoveazã tinerii, Mangia nu
i-a impus pe Burlacu, Petre sau Bâr-
zan, apariþii remarcabile în finalul
sezonului trecut. Dimpotrivã, chiar
ºi Screciu este în vizibilã scãdere
de formã, iar în aceastã perioadã e
în teren numai pentru cã este jucã-
torul „under”.

Din pãcate, meciul cu Milan,
care putea fi o sãrbãtoare, Craiova
îl abordeazã într-o stare precarã,
atât ca joc, cât ºi ca moral. ªtiam
cã vom fi eliminaþi, dar puteam sã
o facem demn. Mai grav este cã
sezonul este pe cale sã fie ratat din
start, cu acest Devis Mangia, care
nu este deloc de vis, ci de coºmar.

Bãluþã: „Am fost lenþi
la construcþie”

Ca de obicei, Alexandru Bãluþã
a avut un discurs realist dupã
meci, admiþând greºelile ºi jocul
modest: „Nu a fost un meci reu-
ºit, mã aºteptam sã câºtigãm fãrã
probleme. Am dominat, pãcat cã
s-a întâmplat sã greºim la gol.
Trebuie sã învãþãm din acest
meci, iar la urmãtorul meci sã ne
mobilizãm mai bine ºi sã nu pier-

dem. Dupã primul gol, mã aºtep-
tãm sã mai înscriem. Trebuie sã
fim mult mai atenþi la ce ne trans-
mite mister ºi cred cã vom avea
de câºtigat. Cred cã în anumite
momente am fost cam lenþi la con-
strucþie. Trebuie sã ne punem la
punct, sã jucãm mai în vitezã”, a
afirmat Bãluþã. Aflat la douã reuºi-
te în tot atâtea meciuri, cãpitanul
Craiovei sperã într-o prestaþie reu-
ºitã contra celor de la AC Milan:
„Sper ca la meciul cu Milan sã reu-
ºim un joc bun. Îmi doresc sã în-
scriu ºi contra lor. Ar fi extraordi-
nar pentru mine, fantastic. Pentru
noi, obiectivul principal este cam-
pionatul. Nu trebuie sã ne îngrijo-
rãm, trebuie sã jucãm de plãcere,
pentru cã va fi un  meci fantastic
ºi un stadion plin. Toatã lumea este
înnebunitã sã vinã la meci”. Bãluþã
a recunoscut cã Ivan este o pier-
dere importantã: „Sincer, ne-a lip-
sit Ivan, dar au venit jucãtori noi ºi
sper sã fie buni ºi ei ºi sã ne ajute.-
 Gândul meu nu este la plecare în
momentul acesta. Vreau sã reali-

zez cât mai multe în tricoul ªtiin-
þei, sã ridic un trofeu ºi sã reuºim
mai mult decât anul trecut”.

Dupã meci, Devis Mangia ne-a
mai spus încã o datã cât de puter-
nicã este Milan, de parcã ar mai
exista vreun microbist care ar pre-
tinde altceva. Ca o explicaþie pen-
tru jocul dezastruos, italianul pre-
tinde cã jucãtorii ºi-au pierdut în-
crederea la 1-1. „Am fãcut acea
eroare individualã la golul egaliza-
tor, apoi jucãtorii ºi-au pierdut în-
crederea, semn  cã moralul este
scãzut în rândul echipei, deºi tot el
ar fi responsabili ºi cu acest aspect.

De partea cealaltã, Vasile Miriu-
þã a declarat: „Toatã lumea se aº-
tepta sã pierdem la Craiova. Bãieþii
mei s-au mobilizat extraordinar, ne-
am închis bine, pentru cã le-am
arãtat la analiza video cã au jucã-
tori ca Bãluþã, Gustavo ºi ne pot
crea mari probleme. Poate cu pu-
þin tupeu puteam scoate mai mult
la final. Eu sunt un antrenor care
ridicã repede moralul jucãtorilor ºi
voi face o echipã bunã”.   

AC Milan a spulberat-o pe Bayern Munchen în China
. De partea cealaltã, fostul star al
Milanului din anii 80, Carlo Ance-
lotti, a mizat pe: Fruchtl - Rafinha,
Alaba, Hummels (46 Sanches), Ber-
nat (29 Friedl) - Tolisso, Martinez -
Coman, Muller, Ribery (46 James
Rodriguez) - Lewandowski.

AC Milan i-a trecut pe lista
UEFA pe: A. Donnarumma, G.
Donnarumma, Guarnone, Storari
(portari), Abate, Antonelli, Calabria,

Conti, Gabbia, Gomez, Musac-
chio, Paletta, Rodriguez, Romag-
noli, Zapata (fundaºi), Bonaventu-
ra, Calhanoglu, Crociata, Kessie,
Locatelli, Jose Mauri, Montolivo,
Sosa, Zanellato (mijlocaºi), Bacca,
Borini, Cutrone, Niang, André Sil-

va, Suso (atacanþi).
Italienii vin miercuri dupã-

amiazã la Craiova, se cazeazã la
hotelul Golden House, iar joi di-
mineaþa pleacã spre Severin,
unde la ora 11 au programat an-
trenamentul oficial. Circa 1.000
de fani vor lua loc în sectorul
oaspeþilor de la Severin, doar 150
însã din Italia, restul fiind din fan-
club-urile „diavolilor” din Româ-
nia, Bulgaria ºi Serbia. Deocam-
datã, nicio televiziune din Româ-
nia nu a achiziþionat drepturile de
televizare a partidei programatã

joi, de la ora 21. Partida de joi va fi
condusã de o brigadã din Turcia,
la centru fiind Halis Ozkayha, în
vârstã de 37 de ani.
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