
Concomitent se fac ºi angajãri…
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- Politicienii noºtri, Popescule,

una zic azi, altã zic mâine ºi altce-

va fac poimâine.

Compania america-
nã  Ford a anunþat ieri
cã, din cauza modifi-
cãrilor de dinamicã din
segmentul B, compa-
nia intenþioneazã sã
opreascã producþia
modelului B-MAX la
uzina din Craiova în-
cepând cu prima par-
te a lunii septembrie.
De asemenea, compa-
nia anunþã faptul cã
peste 500 de noi anga-
jaþi vor fi recrutaþi
pentru a sprijini nevoi-
le zonei de Producþie
Vehicule.
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Emoþii copleºitoare la slujba
de înmormântare, de duminicã,
a agentului de Poliþie TF, Sorin
Vezeteu, 38 de ani, tatã a doi
copii minori, ucis joia trecutã,
în gara Burdujeni, din Sucea-
va, cu 40 de lovituri de cuþit. Un
ceremonial religios, la Biserica
„Acoperãmântul Maicii Dom-
nului”, din Suceava, urmatã de
un alt serviciu religios la Dum-
brãveni – localitatea natalã –
unde, cu onoruri militare, a fost
îngropat. Condus, pe ultimul
drum, de membrii familiei,
rude, prieteni, colegi din Poli-
þia Tansporturi Feroviare...

Povestea revisteiPovestea revisteiPovestea revisteiPovestea revisteiPovestea revistei
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de la Colegiulde la Colegiulde la Colegiulde la Colegiulde la Colegiul
Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”Naþional „Carol I”

O revistã, editatã de ani de zile,
cu o pauzã , din motive mai mult
sau mai puþin obiective, a obþi-
nut, al treilea an consecutiv, pre-
miul I al publicaþiilor din învãþã-
mântul preuniversitar, la nivel
naþional. Este vorba de „THE
NEW CATCHER”, realizatã de
elevii ºi cadrele didactice de la
Colegiul Naþional „Carol I” din
Craiova. Titlul, adaptat, pe româ-
neºte, se referã la capacitatea de
a „prinde” informaþiile, de a be-
neficia de ele ºi de ale da mai
departe. Vã prezentãm, astãzi,
povestea acestei publicaþii.
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ne-ar putea costane-ar putea costane-ar putea costane-ar putea costane-ar putea costa
mai multmai multmai multmai multmai mult

administraþie / 3

actualitate / 2 educaþie / 6

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Ford anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprireaFord anunþã oprirea
producþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAXproducþiei modelului B-MAX

Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…Concomitent se fac ºi angajãri…

77777 EC
ON

OM
IE

p
a

g
in

a



2 / cuvântul libertãþii marþi, 25 iulie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
BPN al PSD, convocat

oficial dupã 10 luni
ªedinþa BPN al PSD a fost

prima ºedinþã oficialã a
acestui for convocatã în
ultimele 10 luni ºi a fost
prezidatã de secretarul general
al PSD, Marian Neacºu, care
a primit mandat în acest sens,
în condiþiile în care liderul
PSD, Liviu Dragnea, se aflã
în concediu. La reuniune a
venit prim-ministrul Mihai
Tudose, care este ºi vicepreºe-
dinte al PSD ºi face parte, în
consecinþã, din BPN. Alþi
membri ai Guvernului prezenþi
la BPN sunt vicepremierii
Marcel Ciolacu ºi Sevil Shhai-
deh, care este ºi ministru al
Dezvoltãrii ºi care va prezenta
în ºedinþã detalii despre
PNDL. Ultima ºedinþã oficialã
a BPN a avut loc în septem-
brie 2016 ºi a privit validarea
listei candidaþilor PSD la
alegerile parlamentare.

Victor Ponta vrea sã înfiinþeze

un nou partid politic
Fostul preºedinte al PSD

Victor Ponta a declarat cã vrea
sã înfiinþeze un nou partid,
care sã atragã votanþii dezamã-
giþi de modul în care Liviu
Dragnea conduce partidul în
prezent. ”În septembrie voi lua
o decizie legatã de modul în
care îmi desfãºor activitatea
politicã, pentru cã mai am încã
trei ani ºi jumãtate de deputat
ºi pentru cã, pãrerea mea ºi a
celor cu care vorbesc, este cã
pot sã am un cuvânt de spus în
politã, în special încercând sã-i
aduc alãturi pe mine pe cei
care, ca ºi mine, au votat PSD
ºi ALDE, care acum sunt foarte
dezamãgiþi”, a declarat Victor
Ponta la Antena3. El a spus cã
nu este vorba despre un proiect
în interiorul PSD, cã nu a
discutat acest subiect cu
europarlamentarul Cãtãlin
Ivan ºi cã este vorba de o nouã
construcþie politicã.
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“În intervalul menþionat, în toate
zonele de munte, precum ºi în
Banat, Criºana, Oltenia, Maramu-
reº, Transilvania, nord-vestul Mol-
dovei ºi vestul Munteniei vor fi
perioade cu instabilitate atmosfe-
ricã accentuatã ce se va manifes-
ta prin intensificãri ale vântului cu
aspect de vijelie, frecvente descãr-
cãri electrice, averse ce vor avea

Emoþii copleºitoare la slujba de înmormân-
tare, de duminicã, a agentului de Poliþie TF,
Sorin Vezeteu, 38 de ani, tatã a doi copii
minori, ucis joia trecutã, în gara Burdujeni,
din Suceava, cu nu mai puþin de 40 de lovi-
turi de cuþit. Un ceremonial religios, la Bise-
rica „Acoperãmântul Maicii Domnului”, din
Suceava, urmatã de un alt serviciu religios
la Dumbrãveni – localitatea natalã – unde,
cu onoruri militare, a fost îngropat, cum re-
lateazã cotidianul local „Monitorul de Su-
ceava”. Condus, pe ultimul drum, de mem-
brii familiei, rude, prieteni, colegi din Poliþia
Tansporturi Feroviare, poliþiºti de la Inspec-
toratul de Poliþie Suceava, Inspectoratul de
Jandarmi ºi Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã, tânãrul poliþist sucevean lasã în
urma sa o familie descumpãnitã, teribile re-
grete, dar ºi multe interogaþii. Deocamdatã,
fãrã rãspuns. La funeralii, a fost prezentã ºi
Carmen Dan, ministru de Interne. Sâmbãtã,
preºedintele României, Klaus Iohannis, l-a
decorat ”post mortem” pe poliþistul Sorin
Vezeteu, cu Ordinul Naþional ”Pentru Merit”
în grad de Cavaler. Uciderea cu sânge rece a
poliþistului TF, Sorin Vezeteu, pe peronul gãrii
Burdujeni, chiar în raza camerelor de supra-
veghere, înarmat fiind doar cu un spray la-
crimogen, de cãtre un psihopat, Ioan Beºe,

23 de ani, originar din satul Mironu, comuna
Valea Moldovei, care avusese anterior pro-
bleme cu poliþia spaniolã, prin numeroase
lovituri de cuþit, cum spuneam, aºa atestã
înregistrãrile video, complicã orice discuþie
sobrã ºi raþionalã. Psihopatul din Suceava ºtia
foarte bine cã poliþistul patruleazã singur. Ura,
funciarmente, poliþiºtii, cum ºi declarã dupã
imobilizarea sa. Un Ordin al ministrului de
Interne prevede expres ca patrulele de poli-
þie trebuie sã aibã în alcãtuire doi poliþiºti.
Poliþia TF colaboreazã, pe bazã de protocoa-
le, atât cu Inspectoratele Judeþene de Jan-
darmi, cât ºi cu cele ale Poliþiei Române. Nu
mai introducem în discuþie ºi efectivele de
poliþiºti locali, cu competenþe stabilite prin
lege, în menþinerea siguranþei ºi ordinii pu-
blice. Liderii marilor sindicate din Poliþia
Românã au invocat, în aceste zile, în cunoº-
tinþã de cauzã, deficitul de personal existent,
la nivel naþional, ºi delegaþia Sindicatului
Naþional al Agenþilor de Poliþie din România
(SNAP), primitã de prim-ministrul Mihai Tu-
dose, a cerut încadrarea de urgenþã a 4.000
de persoane, elaborarea unui nou Statut al
poliþistului, achiziþionarea cât mai rapidã a
10.000 de autoturisme. Nu lipsit de conþinut
rãspunsul prim-ministrului: ”Soluþiile vor
veni dupã încheierea procesului de audi-

tare a posturilor din administraþia cen-
tralã, inclusiv a celor din Poliþie”. Mo-
mentan, din câte avem cunoºtinþã angajãrile
în sectorul public angajãrile sunt sistate. De
bunã seamã, Poliþia Românã are problemele
ei specifice, incluzând deficitul de personal,
resimþit cu precãdere în mediul rural. Mai
clar, faptul cã se pensioneazã mai mulþi poli-
þiºti decât produc unitãþile de învãþãmânt a
devenit cronic. Pe peronul gãrii Burdujeni din
Suceava, un poliþist a fost ucis, cu abomina-
bile lovituri de cuþit. Era neînarmat ºi singur.
De ce era singur, rãmâne de neînþeles. Fãp-
taºul a fost imobilizat de un echipaj de poli-
þie, care tocmai atunci cobora din tren. Deºi
toatã povestea pare decupatã dintr-un film
poliþienesc, cu suspans, drama de la Sucea-
va, într-un fel deloc singularã, ridicã multe
probleme acute, chiar pe fondul degradãrii
climatului de siguranþã publicã. Se poate vorbi
ºi de uzul de armã – reglementare deja înve-
chitã, armamentul învechit, deloc adaptat la
provocãrile teroriste de care avem cunoºtiin-
þã. De la gestionarea resursei umane, la pro-
blemele sociale ale poliþiºtilor, toate þin de
competenþa ministrului de resort. Evenimen-
tul din gara Burdujeni este mai mult decât un
avertisment, chiar dacã putea fi evitat. Dar
asta e o altã discuþie.

Întrebat dacã a fost luatã o decizie poli-
ticã în privinþa taxei de solidaritate, Neac-
ºu a rãspuns: „Dupã cum aþi fost informaþi,
s-a discutat sãptãmâna trecutã în coaliþie.
Din câte ºtiu, nu sunt finalizate întru totul
toate mãsurãtorile pe care le-am cerut refe-
ritor la impactul pe care introducerea unei
astfel de taxe ar putea sã îl aibã. Eu opinez
cã mai degrabã nu va fi introdusã taxa pe
solidaritate”.

Secretarul general al PSD, M.Neacºu:
Taxa de solidaritate nu va fi introdusã
Secretarul general al PSD, Marian Neacºu, a precizat ieri cã taxa de

solidaritate, mãsurã cuprinsã în programul de guvernare al Cabinetu-
lui Tudose, nu va fi introdusã, el argumentând cã efectele economice

ar fi mult mai mici decât efectele de imagine.

Cod galben de ploi, în trei sferturi din þarã
Meteorologii au emis un cod galben de ploi, valabil de

ieri seara, ora 20.00, pânã mâine dimineaþa, la ora 3.00.
Zonele vizate sunt Banat, Criºana, Oltenia, Maramureº,
Transilvania, nord-vestul Moldovei ºi vestul Munteniei.

ºi caracter torenþial ºi cãderi de
grindinã. În intervale scurte de
timp sau prin cumulare se vor în-
registra cantitãþi de apã ce vor de-
pãºi 20...25 l/mp ºi punctiform
50...60 l/mp”, transmite Adminis-
traþia Naþionalã de Meteorologie.

Astfel de fenomene se vor
semnala ºi în regiunile estice ºi
sud-estice, dar pe spaþii mai

restrânse, îndeosebi în a doua
parte a zilei de marþi (25 iulie) ºi
în prima parte a nopþii de marþi
spre miercuri (25/26 iulie). As-
tãzi în majoritatea zonelor þãrii,
vremea va fi în general instabilã
ºi se va rãcori îndeosebi în re-
giunile vestice. Treptat, înnorã-
rile se vor accentua ºi pe spaþii
extinse în toate zonele de mun-
te, precum ºi în Banat, Criºana,
Oltenia, Maramureº, Transilva-
nia, nord-vestul Moldovei ºi ves-
tul Munteniei instabilitatea atmos-
fericã va fi accentuatã ºi se va
manifesta prin intensificãri ale
vântului cu aspect de vijelie, frec-
vente descãrcãri electrice, aver-
se ce vor avea ºi caracter toren-
þial ºi cãderi de grindinã.

În intervale scurte de timp sau

prin cumulare se vor înregistra
cantitãþi de apã ce vor depãºi
20...25 l/mp ºi punctiform 50...60
l/mp. Excepþie vor face regiunile
estice ºi sud-estice, unde se va
menþine vremea cãlduroasã, local
canicularã ºi disconfortul ridicat,
cu atingerea ºi depãºirea pragului
de 80 de unitãþi al indicelui tem-
peraturã-umezealã (ITU), iar in-
stabilitatea atmosfericã se va ma-
nifesta pe spaþii mai restrânse în
a doua parte a zilei ºi în prima
parte a nopþii. Temperaturile ma-
xime se vor încadra între 22...23
de grade în Dealurile de Vest ºi 35
de grade, izolat mai ridicate în
estul Munteniei. Temperaturile
minime se vor situa între 11 ºi 20
de grade, mai ridicate pe litoral,
pânã la 21...22 de grade.

Neacºu a subliniat cã aceasta este
opinia sa personalã. „Este opinia mea
personalã în acest moment. Am vãzut
câteva dintre simulãrile fãcute. Dupã
pãrerea mea efectele economice ale
mãsurii respective sunt mult mai mici
faþã de impactul pe care l-ar avea din punct
de vedere al imaginii”, a admis Neacºu.

Întrebat dacã PSD are în vedere o impozi-
tare în trepte a veniturilor, Neacºu a rãspun-

s:„Nu neapãrat. ªi oricum acest lucru nu se
poate face în niciun fel în economia româ-
neascã dacã nu are loc o globalizare a veni-
turilor. Deci nu în perspectiva imediatã”.
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În noul stabiliment canin de la
Breasta sunt cazaþi un numãr de
aproximativ 250 de câini comuni-
tari care sunt capturaþi zilnic de
pe strãzile municipiului Craiova de
cãtre SC Salubritate SRL, socie-
tatea primind, în anul 2011, prin
delegare ºi aceastã activitate, pe
lângã cea de salubrizare a dome-
niului public. Costurile de captu-
rare, tratamentele, intervenþiile
medicale, precum ºi cazarea ºi
hrana animalelor este suportatã de
Primãria Craiova, banii fiind de-
contaþi societãþii de la bugetul lo-
cal. Pe ordinea de zi a Consiliului
Local Municipal CLM Craiova, de
joi, se aflã un proiect de hotãrâre
prin care SC Salubritate solicitã o
majorare a tuturor tarifelor prac-
ticate pânã acum.

Cheltuieli mai mari
în contabilitatea

Salubritãþii
Reprezentanþii Salubritãþii sus-

þin cã tarifele pentru activitatea

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

12 lei pe zi, pentru masã ºi casã, alþi
bani pentru deparazitare, sterilizare ºi
microcipare – sunt costuri pe care mu-
nicipalitatea le suportã pentru întreþi-
nerea fiecãrui câine din stabilimentul
de la Breasta. SC Salubritate solicitã
acum majorarea tarifelor pentru ges-
tionarea câinilor fãrã stãpân pentru

aproape toate serviciile pe care le asi-
gurã. Autoritãþile locale au pus cererea
societãþii de salubritate pe ordinea de
zi a ºedinþei de joi ºi rãmâne de vãzut
dacã aleºii locali vor fi de acord. Dacã
votul va fi favorabil, serviciile de eca-
risaj vor fi decontate la noile tarife cel
mai târziu de luna viitoare.

de ecarisaj trebuie sã creascã de-
oarece, per total, costul în sine
al serviciilor pe care le asigurã
este mai scump faþã de anii tre-
cuþi. În ultimii doi ani, salariul
minim a fost majorat de douã ori,
iar în felul acesta, spune codu-
cerea Salubritãþii, costurile cu
munca vie au crescut ºi la ecari-
saj. În fundamentarea operatoru-
lui se mai spune cã toate majorã-
rile de tarif propuse acum sunt
justificate ºi de cheltuielile zilni-
ce de funcþionare: cheltuieli nor-
mate cu combustibili, lubrifianþi,
materii prime ºi materiale, utili-
tãþi, energie, apã, gaze în scop
tehnologic, care ºi acestea au
crescut în ultima perioadã, având
în vedere faptul cã tarifele pe care
se lucreazã acum nu mai fost ma-
jorare de câþiva ani.

12 lei, o zi
de cazare la Breasta

Conform noilor tarife, un câi-
ne care va fi capturat de hingheri

de pe strãzile din Craiova – aceas-
tã operaþiune se pune în miºcare
numai la sesizarea cetãþenilor –
ar urma sã coste 84,59 lei, fãrã
TVA, faþã de 49,75 de lei, cât era
pânã acum. Dupã ce a fost prins,
patrupedul este transportat în
adãpostul de la Breasta. O zi de
cazare acolo costa 9,92 de lei
pentru fiecare maidanez, însã Sa-
lubritatea solicitã ºi aici o majora-
re de pânã la 12,55 de lei. În aceºti
bani, maidanezului i se asigurã
dreptul de a fi cazat peste noapte
într-una din cele 500 de boxe ale
stabilimentului, precum ºi hranã.
Investigaþiile medicale ºi tratamen-
tele de care au nevoie câinii co-
munitari sunt servicii care se asi-
gurã de cãtre personal medical
specializat, stabilimentul benefici-
ind de serviciile unui medic vete-
rinar, ºi se taxeazã separat.

Se mãresc ºi tarifele
tratamentelor

SC Salubritate a solicitat ma-
jorare ºi în privinþa acestor ser-
vicii medicale care le sunt asi-
gurare fiecãrui câine comunitar
care intrã pe poarta adãpostului
de la Breasta. Fiecare partuped
capturat este deparazitat intern
ºi extern, costul acestui trata-
ment fiind propus la tariful de
2,26 de lei, doar puþin peste ta-
riful care se practicã acum. Mai
existã ºi un alt serviciu de care
trebuie sã beneficieze, obligato-
riu, fiecare câine de acolo. Pen-
tru a putea fi urmãriþi pe tot par-
cursul vieþii, toate exemplarele
sunt microcipaþi, astfel încât se
va ºtie, în permanenþã, date de-
spre identitatea fiecãruia. Tari-
ful actual de microcipare este de

23,89 de lei ºi se propune o ma-
jorare de pânã la 25,03 lei. Se
solicitã, de asemenea, majorãri
de tarif ºi pentru vaccinul anti-
rabic – de la 6,19 lei la 6,43 de
lei pentru un câine, precum ºi la
operaþiunile de sterilizare – pen-
tru mascul, 34,56 de lei ºi pen-
tru o femelã, 74,23 de lei.

Câinii pot fi adoptaþi
ºi la distanþã

Câinii comunitari sunt menþi-
nuþi, în stabilimentul de la Breas-
ta, doar pentru o perioadã de 14
zile lucrãtoare. Dacã în acest timp
nu îºi gãsesc un stãpân, legea (Le-
gea nr. 258/2013, cunoscutã ºi ca
Legea lui Ionuþ, dupã numele co-
pilului sfâºiat de câini într-un parc
din Bucureºti) îi dã dreptul ope-
ratorului de ecarisaj sã îi eutana-
sieze. SC Salubritate propune ºi
majorarea acestui tarif, de la
27,57 de lei, cât a fost pânã acum,
la 29,5 de lei pentru un câine. Din
2014 însã, autoritãþile locale au
aprobat posibilitatea adopþiilor la
distanþã. Asta înseamnã cã orice
iubitor de animale poate sã adopte
un câine, iar dacã nu are unde sã-
l îngrijeascã, îl poate lãsa la adã-
postul canin, plãtindu-i în schimb
cheltuilele de întreþinere. Din cele
512 locuri pe care le are stabili-
mentul, pentru adopþiile la distan-
þã au fost create 170 de locuri.

Tariful pe care îl propune SC Sa-
lubritate este tot de 12,55 de lei
pe zi pentru un câine.

Stabilimentul a fost
construit în 2013

Stabilimentul de la Fãcãi a fost
construit, în 2013, de cãtre mu-
nicipalitate, Craiova fiind invada-
tã de haite de maidanezi, la mo-
mentul respectiv. La iniþiativa pri-
marului de atunci, Lia Olguþa Va-
silescu, a fost demaratã construc-
þia ºi au fost realizate, pentru în-
ceput, boxe pentru cazarea unui
numãrde 500 de câini. Investiþia
s-a ridicat la suma de 6 milioane
de lei, dar autoritãþile au promis
cã existã posibilitatea ca stabili-
mentul sã-ºi extindã capacitatea
pânã la 5.000 de locuri de cazare.
În adãpostul canin, câinii sunt
cazaþi pentri o perioadã de 14 zile
ºi, dupã cum spuneam, pot fi pãs-
traþi în continuare, peste aceastã
perioadã, dacã existã persoane
care îi adoptã de la distanþã, plã-
tindu-le adicã toate cheltuielile de
întreþinere. Înainte de construc-
þia acestui stabiliment, câinii erau
cazaþi într-un alt stabiliment, care
se gãsea la Fãcãi ºi care nu mai
corespundea din punct de vede-
re al normelor sanitare, autoritã-
þile închizându-l imediat dupã ce
noua locaþie a fost finalizatã ºi datã
în funcþiune.
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Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au coordonat cerce-
tãrile în cauzã, desfãºurate îm-
preunã cu poliþiºtii de la Servi-
ciul de Investigaþii Criminale al
IPJ Dolj, autorul, Nicolae Vlã-
duþu, de 43 de ani, din satul Ne-
goieºti, comuna Melineºti, ºi vic-
tima, Nicuºor Lascu, de 37 de
ani, aveau discuþii mai vechi din
cauza unei datorii bãneºti pe care
victima ar fi avut-o la inculpat.
Duminicã, 23 iulie a.c., în jurul
orei 16.00, Lascu ºi Vlãduþu s-
au întâlnit pe stradã, s-au certat
din nou, s-au înjurat, iar în tim-
pul scandalului, Lascu l-a poc-
nit cu pumnul în faþã pe Vlãdu-
þu. Conflictul s-a stins pe mo-
ment însã, câteva ore mai târ-
ziu, pe la 19.30, Nicolae Vlãdu-
þu s-a dus la un bar din localita-
te, unde se afla ºi victima. Pa-
tronul barului a vrut sã-l scoatã
pe Lascu pe uºa din spate, ca
sã evite alt scandal, însã acesta
a insistat cã nu are de ce sã se
fereascã sau sã se ascundã ºi a
ieºit prin faþã. Vlãduþu, când l-
a vãzut, a scos un cuþit pe care
îl avea la el ºi i-a aplicat o lovi-
turã în zona toracicã lateral-
stângã. Bãrbatul de 37 de ani a
cãzut la pãmânt, martorii, inclu-
siv autorul, au sunat pe numã-
rul de urgenþã 112 solicitând o
ambulanþã la faþa locului, am-

Au pierit uciºi cu cuþitulAu pierit uciºi cu cuþitulAu pierit uciºi cu cuþitulAu pierit uciºi cu cuþitulAu pierit uciºi cu cuþitul
Un doljean de 43 de ani, din comuna

Melineºti, satul Negoieºti, a ajuns în
spatele gratiilor pentru omor, dupã ce
ºi-a ucis un consãtean în vârstã de 37
de ani, cu care se certase din cauza unei
datorii. Fapta s-a petrecut duminicã
seara, în faþa unui bar din localitate, iar
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victima ºi-a dat ultima suflare pe sta-
dionul din localitate, unde fusese trans-
portatã cu o ambulanþã pentru a fi pre-
luatã de elicopterul SMURD. Asearã,
autorul a fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

bulanþa a ajuns, l-a preluat pe
Lascu ºi l-a dus pe terenul de
fotbal din localitate, unde ar fi
trebuit sã fie preluat de elicopte-
rul SMURD. Numai cã nu a mai
apucat, pentru cã a decedat,
dupã cum au constatat medicii.
Nicolae Vlãduþu a fost ridicat,
adus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat de pro-
curorul de caz, pe numele sãu
fiind emisã ordonanþã de reþine-
re pentru 24 de ore, pentru co-
miterea infracþiunii de omor.
Asearã, bãrbatul a fost prezen-
tat Tribunalului Dolj cu propu-

nere de arestare preventivã pe o
perioadã de 30 de zile.

Înjunghiat mortal
de vecin, la Desa
O faptã similarã s-a petrecut

ºi în urmã cu o sãptãmânã, mai
exact duminicã, 16 iulie a.c.,
când un alt doljean, în vârstã de
51 de ani, a pierit înjunghiat cu
o loviturã de cuþit, în comuna
doljeanã Desa. Astfel, conform
procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, autorul
Petricã Marinescu, de 49 de ani,
ºi victima, Iulian Bulin, de 51 de
ani, erau vecini, gospodãriile lor

fiind despãrþite de un gard. Mai
mult decât atât, sora lui Mari-
nescu era concubina lui Bulin.
Cei trei ºi-au fãcut o grãdinã de
legume în apropiere, împãrþind
pe jumãtate o bucatã de teren,
ºi foloseau pentru udat fântâna
lui Marinescu. Duminicã dumi-
neaþa Bulin ºi concubina lui s-
au trezit primii, s-au apucat de
udat ,  iar  Marinescu,  atunci
când s-a trezit ºi a vãzut cã cei
doi se puseserã pe udat, s-a
supãrat. L-a calmat sora sa,
care i-a spus cã o sã-l anunþe
când terminã ei, sã-ºi poatã uda
ºi el partea de grãdinã. Bãrbatul
a plecat în casã, însã, ceva mai
târziu, când a vrut sã ude ºi el,
a gãsit priza arsã ºi de aici a iz-
bucnit scandalul. Petricã Mari-
nescu s-a certat peste gard cu
Bulin pânã când, la un moment
dat, a scos un cuþit cu care l-a
lovit pe vecin direct în inimã,
printr-o spãrturã din gard pe
care o foloseau ca sã treacã de
la unul la altul. Medicii chemaþi
la faþa locului n-au mai putut

face nimic pentru victimã, iar
autorul a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile: „Admite pro-
punerea de arestare preventivã
formulatã de Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj cu privi-
re la inculpatul Marinescu Pe-
tricã. În baza art. 226 rap. la
art. 223 alin. 2 C.pr.pen. Dis-
pune arestarea preventivã a in-
culpatului Marinescu Petricã,
pe o perioadã de 30 de zile în-
cepând cu data de 16.07.2017
pânã în data de 14.08.2017,
inclus iv.  În  baza ar t .  230
C.pr.pen. Dispune emiterea, de
îndatã a mandatului de aresta-
re preventivã pentru inculpatul
Marinescu Petricã. Cu contesta-
þie în termen de 48 de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 16.07.2017”,
se aratã în hotãrârea Tribuna-
lului Dolj. Hotãrârea a rãmas de-
finitivã joi, 20 iulie a.c., când
Curtea de Apel Craiova a luat
act de retragerea contestaþiei
inculpatului formulatã împotri-
va arestãrii preventive.

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj au anunþat cã, dumini-
cã, 23 iulie a.c., poliþiºti din cadrul Secþiei
8 Poliþie Ruralã Rast au organizat o acþiune
pentru verificarea normelor privind portul
ºi pãstrarea armelor ºi muniþiilor, acþionând
în localitãþile Rast ºi Afumaþi. În cadrul
acestor activitãþi, cu ocazia unui control
efectuat la locuinþa lui Ion M., de 80 de
ani, din comuna Afumaþi, privind modul în
care acesta îºi depoziteazã armele pe care
le deþine în mod legal, muniþia aferentã pre-
cum ºi valabilitatea permisului de armã,
poliþiºtii au constatat faptul cã acesta deþi-

Cu armele la control
nea la locuinþã o armã cu aer comprimat,
calibru 5,5 mm ºi un pistol cal. 10x22T
mm, precum ºi patru cartuºe cu bile de
cauciuc, cal. 10x22T mm. Cu ocazia veri-
ficãrii valabilitãþii permisului de armã, oa-
menii legii au constatat cã acesta avea apli-
catã ultima vizã în anul 2009. Poliþiºtii dol-
jeni au ridicat muniþia ºi cele douã arme în
vederea continuãrii cercetãrilor, iar în cauzã
s-a întocmit dosar de cercetare penalã sub
aspectul sãvârºirii infractiunii de nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþiilor, dupã
cum a precizat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Efectivele Serviciului
Rutier Dolj - Biroul Dru-
muri Naþionale ºi Euro-
pene, împreunã cu poli-
þiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova, precum
ºi din cadrul tuturor for-
maþiunilor de poliþie ru-
tierã din judeþul Dolj au
acþionat, în perioada 20
– 23 iulie a.c., în confor-
mitate cu prevederile le-
gale, pentru verificarea
legalitãþii transportului
public de persoane efec-
tuat prin curse regulate
sau ocazionale. La acþi-
une au participat zilnic,
în medie, 42 de poliþiºti
rutieri, care au aplicat, în
total, 251 de sancþiuni
contravenþionale pentru
încãlcarea prevederilor
OUG nr. 195/2002 privind circulaþia pe
drumurile publice, în valoare totalã
de 72.790 lei, fiind reþinute 17 permise
de conducere. Astfel, au fost sancþionaþi
30 de conducãtori auto care efectuau

Transportatorii de persoane
verificaþi de poliþiºtii doljeni

transport de persoane, 9 conducãtori de
microbuze care transportã elevi, precum
ºi alþi 212 ºoferi, dupã cum au precizat
reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj.
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„Pentru a pune în aplicare
Ordinul M.A.D.R. nr. 18/2017
cu respectarea termenelor de 1
iulie – 1 octombrie 2017 pentru
plata avansului din subvenþiile
pentru Campania 2017, vineri 30
iunie, am extras eºantionul de
control ºi l-am transmis judeþe-
lor. Avem 104.146 de fermieri
din care 4.043 pe zootehnie ºi
5.518 ecocondiþionalitate”, a
anunþat Adrian Pintea, directo-
rul general al APIA.

Comasarea terenurilor continuã
Sã precizãm cã, judeþul Dolj

a recuperat foarte mult, reuºind

sã atingã pragul de 96% din to-
talul fermierilor programaþi în
acest an. Cum era de aºteptat,
urmând o practicã deja constan-
tã, comasarea terenurilor agri-
cole a fãcut ca numãrul fermie-
rilor sã scadã de la 39.741, în
2016, la 38.098, în 2017. Mai
mult, suprafaþa eligibilã a cres-
cut anul acesta la 399.414 ha,
de la 390.681 ha anul trecut. Din
datele statistice furnizate de
APIA Dolj, Centrul Judeþean
Dolj a prelucrat, potrivit com-
petenþei, numai solicitãrile afe-
rente suprafeþelor mai mari de
50 ha, un total de 778 de cereri,
ce au însumat 261.020 ha.

La nivelul judeþului Dolj,
eºantionul de control conþine un
numãr de 4.225 dosare selecta-
te pentru verificarea normelor de
ecocondiþionalitate, a schemelor
de sprijin pe suprafaþã ºi în sec-
torul zootehnic, astfel: pentru
controlul pe teren prin metoda
clasicã – 560 fermieri; pentru
controlul pe teren prin metoda
teledetecþiei – 3.614 fermieri;
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Peste 4.000 de fermieri sunt incluºi în eºantionul de con-
trol în aceastã perioadã. Angajaþii APIA Dolj vor trebui sã
se mobilizeze din rãsputeri pentru a reuºi sã se încadreze
în graficul impus de legislaþia în vigoare pe acest segment
de activitate. Din experienþa anilor precedenþi, efectivul
de inspectori doljeni se dovedeºte a fi insuficient. Este ºi
motivul pentru care conducerea APIA Dolj a încunoºtiin-
þat Bucureºtiul pentru a primi ajutor. Sã reamintim cã, la
15 mai a.c., APIA Dolj a închis Campania de primire a ce-
rerilor unice de platã pentru anul agricol 2017, cu un nu-
mãr de 38.098 fermieri introduºi în baza de lucru.

pentru controlul în sectorul zo-
otehnic – 51 dosare.

Teoretic, nu sunt controlaþi
cei care au intrat
în eºantioanele trecute

Fermierii care s-au aflat în
eºantionul de control în anii tre-
cuþi nu mai picã la control ºi în
2017. Cel puþin aºa a anunþat
conducerea centralã APIA. „A
fost introdus ºi un criteriu de
selecþie la acei fermieri care au
fost controlaþi în anii anteriori sã
nu mai fie controlaþi anul aces-
ta. Dar frustrarea, sã îi spun aºa,
a fermierilor a fost nu neapãrat

cã sunt controlaþi ci cã su auto-
mat ei au anumite decalaje la pla-
tã. Dar dacã finalizãm controa-
lele în termen adicã 1 iulie-1 oc-

tombrie, ºi cu siguranþã aºa va
fi, atunci nu va mai exista nici-
un fel de problemã pentru plata
avansului dacã fermierii au fost
deja controlaþi”, a detaliat Adri-
an Pintea.

Desigur, poate exista ºi situa-
þia în care un fermier ce a mai
fost controlat anul trecut sã fie
extras aleatoriu ºi pentru anul în
curs. „În cazul în care, prin me-
toda aleatorie se va selecta un
fermier verificat anterior atunci
prin procedura de control se pot
folosi rezultatele din anul ante-
rior, dacã nu au fost modificãri
asupra cererii unice de platã ºi
nici la faþa locului pe parcelele
declarate. Cu alte cuvinte, pu-
tem considera aceasta metodã ca
o prioritizare din punct de vede-
re al controlului fãrã a avea un
impact referitor la termenele de
efectuare a plãþilor. Aºadar con-
siderãm cã am luat mãsurile op-
time pentru a veni în sprijinul fer-
mierilor care fac parte din eºan-

tionul de control”, a oferit clari-
ficãri Pintea.

Totuºi, în prezent, specialiº-
tii APIA Dolj se întâlnesc cu si-
tuaþii de genul celor descrise
mai sus de conducerea centra-
lã a APIA, dar neavând niciun
act intern care sã prevadã ex-
pres cã rezultatele din controa-
lele anterioare se pot folosi pen-
tru controlul din 2017, efectu-
eazã controlul respectând toþi
paºii!

Scopul verificãrilor la faþa lo-
cului este acela de a controla con-
diþiile în care se acordã ajutorul
în conformitate cu art. 37 al Re-
gulamentului (UE) nr. 809/2014
de stabilire a normelor de aplica-
re a Regulamentului (UE)
nr.1306/2013 al Parlamentului
European ºi al Consiliului în ceea
ce priveºte sistemul integrat de
administrare mãsurile de dezvol-
tare ruralã ºi ecocondiþionalitatea.
Pe scurt, aceasta înseamnã veri-
ficarea fiecãrei parcele declara-

te: eligibilitate, localizare, supra-
faþã ºi aspecte privind utilizarea/
acoperirea terenului.

Doljul are nevoie de 14-15
echipe de control

Resura umana pe care trebu-
ie sã o foloseascã APIA Dolj nu
este suficientã pentru cât are,
deja, de lucru. Peste o astfel de
realitate se suprapune ºi perioa-
da concediilor de odihnã, un lu-
cru cât se poate de firesc. Cu
titlu de exemplu, APIA Gorj lu-
creazã acum cu 8 echipe de con-
trol, iar în mãsura în care volu-
mul de activitate va fi foarte
mare, se are în vedere suplimen-
tarea numãrului de echipe de
control pe teren, cu funcþionari
publici din cadrul Compartimen-
tului de Inspecþii, Supracontrol
ºi cu cei de la Centrele locale
APIA Gorj.

Obligaþiile fermierilor selectaþi
la control sunt clare: sã permitã
accesul inspectorilor pe terenul
fermei; sã prezinte inspectorilor
informaþii ºi documente legate de
obiectul controlului; sã delimi-
teze parcelele, la faþa locului,
dacã pe parcelele învecinate a
fost înfiinþatã aceeaºi culturã.
Controlul se poate face ºi în lip-
sa fermierului dacã, scopul pen-
tru care a fost selectat fermie-
rul la control, nu impune acest
lucru. Este însã necesarã pre-
zenþa fermierului atunci când
acesta a fost selectat cu scop
control agromediu ºi, de aseme-
nea, pentru controlul cerinþelor
de ecocondiþionalitate. Condu-
cerea APIA Dolj atrage atenþia
asupra faptului cã, în cazul în
care fermierul refuzã sau re-
stricþioneazã accesul în exploa-
taþie a reprezentanþilor APIA
pentru efectuarea controlului la
faþa locului, cererea prin care s-
a solicitat sprijinul financiar de-
vine neeligibilã.
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În 1994, prof.  Eduard Mos-
sang a vãzut un potenþial imens al
copiilor de la secþia bilingvã de la
Colegiul Naþional „Carol I” ºi a ini-
þiat editarea unei reviste, în limba
englezã, scrisã ºi conceputã de elevi
ºi cadre didactice de la unitatea de
învãþãmânt amintitã. Câþiva ani s-a
mers bine, dar, la un moment dat,
aceasta a dispãrut din peisajul pu-
blicaþiilor de gen. A urmat o perioa-
dã de pauzã, însã, prin 2006,2007
a început renaºterea, iar cel mai bine
ne poate spune prof.  Cristiana
Coºoveanu: „Ideea a pornit de la

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Povestea revistei „THE NEW CAPovestea revistei „THE NEW CAPovestea revistei „THE NEW CAPovestea revistei „THE NEW CAPovestea revistei „THE NEW CATCHER”TCHER”TCHER”TCHER”TCHER”
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 O revistã, editatã de ani de zile, cu
o pauzã , din motive mai mult sau mai
puþin obiective, a obþinut, al treilea
an consecutiv, premiul I al publicaþii-
lor din învãþãmântul preuniversitar,
la nivel naþional. Este vorba de „THE
NEW CATCHER”, realizatã de ele-

vii ºi cadrele didactice de la Colegiul
Naþional „Carol I” din Craiova. Ti-
tlul, adaptat, pe româneºte, se referã
la capacitatea de a „prinde” informa-
þiile, de a beneficia de ele ºi de ale da
mai departe. Vã prezentãm, astãzi,
povestea acestei publicaþii.

faptul cã, în anii an-
teriori, a mai existat
o astfel de revistã ºi
au venit elevii sã ne
întrebe dacã nu pu-
tem sã reînviem tra-
diþia. Cu toþii ne-am
dat seama cã putem
merge mai departe.
Acum, acesteia îi
spune „THE NEW
CATCHER”. Ante-
rior, erau cuprinºi
numai copiii de la bi-
lingv, dar am mers ºi
pe clasele „intensi-
ve”. Era necesarã o
astfel de publicaþie,
în care copiii pot sã-
ºi prezinte creaþiile,
în limba englezã,
mai ales cã se pre-
gãteau ºi pentru fa-
zele naþionale ale
Olimpiadei de Limba
englezã. Am început
sã lucrãm, iar elevii,
cum ºtiinþa a avan-
sat, ne trimiteau lu-

crãrile pe computer, iar noi le co-
rectam ºi-i îndrumam. De ani buni,
suntem în top la fazele naþionale
ale concursurilor de Limba engle-
zã ºi, dacã nu mã înºel, într-un an
am avut douã premii I ”.

„Este munca elevilor,
iar noi doar îi coordonãm”
Pentru cineva din exterior ar

putea pãrea o muncã uºoarã, însã
datele stau cu totul altfel. Se mun-
ceºte aproape zilnic, pentru a pu-
tea scoate pe piaþã o revistã a ele-

vilor, bianualã, care sã ºi partici-
pe la concursurile naþionale ºi sã
aducã ºi premii. „Este munca ele-
vilor, numai a lor, iar noi doar îi
coordonãm. Sunt creaþiile aces-
tora ºi am mers pe ceea ce þine
de inteligenþa lor ºi spiritul de cre-
ativitate. Îi mai corectãm, dacã
este cazul, pe partea de gramati-
cã, dar, vã daþi seama, cã sunt
foarte bine pregãtiþi, iar interven-
þiile noastre sunt puþine. Avem
articol de fond, pe prima paginã,
apoi avem ºi „info - news”, în
care prezentãm cele mai impor-
tante ºtiri, dinaintea apariþiei. Chiar
am avut un numãr în care am pre-
zentat alegerile din Statele Unite,
vãzute prin ochii elevilor. Dacã tot
am ajuns aici, vã spun cã mer-
gem pe eseuri, inclusiv cele ar-
gumentative, care trateazã teme
sociale aflate la ordinea zilei. Nu
mai spun cã toþi cei care vor sã
publice o pot face, inclusiv prin
poezii ºi alte creaþii ale lor. Avem
pagini ºi de „fashion”, sport ºi tot
ceea ce þine de actualitate. Sunt
copii care se implicã total ºi de
care noi suntem mândri, fiind con-
vinºi cã au un viitor extraordinar
în faþã. Pentru ultimele numere,
cele cu care am ºi participat ºi
câºtigat, reprezentarea graficã a
fost conceputã de o elevã de cla-
sa a IX-a,  Timeea Nistoricã.
Are un talent ieºit din comun ºi
chiar ne-a spus cã vrea ca toate
creaþiile ei sã fie în alb – negru,
fiindcã asta este concepþia sa. Nu
ne-am opus, aºa cum nu ne opu-
nem la nicio idee a tinerilor  ”, a
mai precizat Cristiana Coºoveanu.

Premiere, dar cu unele
disfuncionalitãþi organizatorice

Un astfel de succes meritã ºi
premii pe mãsurã, iar acestea nu
întârzie sã aparã, dar sunt oareca-
re nemulþumiri, dar care þin de or-
ganizare. „În fiecare an, se merge
într-o tabãrã de o sãptãmânã, la
Muncel, lângã Iaºi, unde sunt in-
vitaþi doi elevi ºi un coordonator.
Din punctul meu de vedere, cred
cã ar fi bine ca premierea sã fie
fãcutã mai din timp, þinând cont
cã în luna mai are loc concursul,

ºi nu sã se aºtepte pânã în iunie –
iulie. Pentru aceºti copii este un
succes ºi le-ar plãcea sã aparã în
faþa unei asistenþe numeroase ºi sã
ia premii. Peste ani, le pot arãta ur-
maºilor ceea ce au fãcut în anii de
liceu. De asemenea, ºi perioada de
tabãrã este pe undeva inadecvatã,
fiind suprapusã cu examenul de
Bacalaureat, iar profesorii sunt
prinºi în aceste activitãþi ºi elevii
se pregãtesc de vacanþã. Cred cã
ar putea fi gãsitã o soluþie mai
aproape de sufletul elevilor”, a
spus Cristiana Coºoveanu.

Duminicã, 23 iulie, a fost ultima zi
de înscriere la Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova, pentru ti-
nerii care vor sã urmeze cursurile aces-
tei unitãþi de învãþãmânt superior. Con-
form datelor centralizate, 1.203 absol-
venþi de liceu ºi-au depus dosarele, pen-
tru anul universitar 2017/2018. Cea mai
mare luptã este la „Tehnica Dentarã”,
unde, pe cele nouã locuri bugetate, s-
au înscris 81 de candidaþi. Concurenþã
mare, tot la „buget”, este ºi la „Asis-
tenþã Medicalã Generalã” (29 - 217) ºi
la „Farmacie” (29 versus 108). „Este
o concurenþã foarte mare pentru întrea-
ga paletã a programelor de studii oferi-
te. Comparativ cu anul trecut, la unele
specializãri avem mai mulþi candidaþi,

iar la altele concurenþa este similarã”, a
precizat prof. univ.  Sorin Dãnescu,
prorector al UMF Craiova. Pe lîngã lo-
curile bugetate, instituþia de învãþãmânt
superior are ºi locuri la „taxã”: „Medi-
cinã” – 80, „Medicinã Dentarã” – 40,
„Tehnicã Dentarã” – 36, „Moaºe” – 11,
pe lângã cele 14 bugetate, „Balneo-fi-
zio-kinetoterapie ºi recuperare” (11 cu
platã, 19 la „stat”), „Asistenþã medica-
lã” - 95; „Farmacie” – 70 taxabile. Cea
mai redusã concurenþã este la „Moaºe”,
unde pe toate locurile, indiferent de ca-
drul de încadrare, s-au înscris 17 can-
didaþi. Examenul va fi unic, la fel ca ºi
în anii precedenþi, este o singurã pro-
bã (un text grilã), cea care va face di-
ferenþa.
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Cristiana
Coºoveanu
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Aceºtia se adaugã celor 976 de
angajaþi deja anunþaþi în luna apri-
lie ºi celor 200 de operatori supli-
mentari necesari pentru Produc-
tia de Motoare.  În aceste condi-
þii, numãrul de angajaþi care se alã-
turã uzinei din Craiova în 2017
ajunge la aproape 1700. Ford B-
MAX a avut performanþe bune de
la lansarea sa, care a avut loc în
2012, însã clasa micã a evoluat,

Concomitent se fac ºi angajãri…

Compania americanã  Ford a anunþat
ieri cã, din cauza modificãrilor de di-
namicã din segmentul B, compania in-
tenþioneazã sã opreascã producþia mo-
delului B-MAX la uzina din Craiova în-

Banca Comercialã Românã
(BCR) a încheiat noile convenþii
tripartite cu Agenþia de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã (APIA)
ºi Fondurile de Garantare în scopul
finanþãrii capitalului de lucru pen-
tru desfãºurarea activitãþilor curente
de cãtre beneficiarii schemelor de
sprijin în sectorul agricol, în cam-

Fermierii pot solicita deja finanþãrile necesare
lucrãrilor agricole pentru campania din 2017 în
toate cele 514 agenþii BCR din întreaga þarã. BCR
a semnat convenþiile de colaborare cu APIA ºi
Fondurile de Garantare pentru finanþarea activi-

tãþilor din agriculturã, în campania 2017. Produ-
cãtorii agricoli – persoane fizice autorizate sau
firme de profil – pot obþine astfel finanþãri de
pânã la 80% din valoarea subvenþiilor pe care
urmeazã sã le încaseze de la APIA

Pe lângã creditele APIA, fermie-
rii mai au la dispoziþie la BCR ºi alte
facilitãþi de finanþare a activitãþii, cum
ar fi serviciile de factoring, prin care
îºi pot externaliza gestiunea crean-
þelor comerciale pe care le încasea-
zã la temen, beneficiind totodatã ºi
de posibilitatea de a obþine plata an-
ticipatã a unui procent din valoarea
creanþelor respective.

pania din acest an.  În baza aces-
tor convenþii, BCR poate acorda
credite fermierilor prin toate cele
514 unitãþi teritoriale, una dintre
cele mai bine reprezentate reþele
bancare din întreaga þarã, atât în
mediul urban, cât mai ales în me-
diul rural. Anul acesta, BCR le pro-
pune micilor fermieri un proces

simplificat, care permite, în con-
diþii normale, aprobarea creditului
într-o singurã zi, astlfel încât aceº-
tia sã poatã beneficia cât mai re-
pede de banii necesari lucrãrilor
agricole. “Agricultura a redevenit
unul dintre domeniile-cheie în Ro-
mânia, iar acest lucru se vede deja
în cifre, în condiþiile în care, spre
exemplu, anul acesta þara noastrã
a fost declaratã primul exportator
de cereale la nivelul Uniunii Euro-
pene. Efervescenþa antreprenorilor
ºi a celor 7.000 de firme care acti-
veazã în agriculturã ne bucurã, dar
ne ºi obligã, deoarece toti aceºti
oameni au nevoie permanentã de

finanþare ºi încredere. Iar noi sun-
tem pregãtiþi sã-i susþinem”, a de-
clarat Loredana Rãuþu, ªef De-
partament Programe de Finanþare
în cadrul BCR.

Rambursarea ºi plata dobânzii
se fac într-o singurã tranºã

BCR oferã capital de lucru de
pânã la 80% din valoarea subvenþii-
lor pe care fermierii urmeazã sã le
încaseze de la APIA, în cadrul Sche-
mei de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS), Plãþilor Redistributive, Plã-
þilor pentru practicile agricole bene-
fice pentru mediu ºi climã, cât ºi în
cadrul Mãsurilor compensatorii de
dezvoltare ruralã aplicabile pe tere-

nurile agricole.  Este important de
precizat cã, pentru acest credit, ram-
bursarea ºi plata dobânzii se fac într-
o singurã tranºã, ulterior încasãrii
subvenþiei, astfel încât nu este ne-
cesarã  existenþa altor surse pro-
prii.  Fermierii eligibili pentru sub-
venþii APIA se pot adresa oricãrei
unitãþi din reþeaua BCR pentru ac-
cesarea acestor tipuri de facilitãþi de
finanþare, în baza Adeverinþei de în-
registrare fermier emisã de APIA.
Prin acest document, se confirmã
cã s-au efectuat controalele admi-
nistrative asupra cererii unice de
platã depuse ºi cã beneficiarii înde-
plinesc condiþiile generale de acor-
dare a sumelor cuvenite.

cepând cu prima parte a lunii septem-
brie. De asemenea, compania anunþã
faptul cã peste 500 de noi angajaþi vor
fi recrutaþi pentru a sprijini nevoile
zonei de Producþie Vehicule.

iar monovolumele sunt înlocuite
treptat de SUV-uri ºi Crossovere.
Din momentul preluãrii uzinei din
Craiova, în 2008, Ford a investit
peste un miliard de euro în facili-
tãþile de producþie din România.
Compania cautã în continuare
oportunitãþi pentru aduce  noi pro-
duse la Craiova cu scopul de a uti-
liza cât mai eficient capacitatea
potenþialã a uzinei. În acest mo-

ment, numãrul de angajaþi de la
Craiova - atât în zona de Produc-
þie Vehicule, cât ºi în cea de Pro-
ducþie Motoare - este de 2860 de
persoane.

EcoSport va fi
construit pentru

clienþii din Europa
la uzina din Bãnie
În acest context se încadreazã

SUV-ul de succes de clasã micã
EcoSport, care va fi construit
pentru clienþii din Europa la uzina
Ford din Craiova începând cu
toamna acestui an. Investiþia pen-
tru productia noului EcoSport se
ridicã la aproape 200 de milioane
de euro. “Aº vrea sã-i mulþumesc
fiecãrui angajat al uzinei Ford Cra-
iova care a contribuit la produc-
þia celui mai inovator Multi Acti-
vity Vehicle (MAV) construit vreo-
datã: Ford B-MAX. Craiova este
o parte solidã a viitorului produc-
þiei globale Ford, astfel cã sunt
foarte fericit sã anunþ astãzi cã
echipa noastrã de Resurse Uma-
ne analizeazã posturile pe care le
vor acoperi cei peste 500 de an-
gajaþi care vor fi recrutaþi la Cra-
iova pânã la finalul acestui an”, a
declarat John Oldham, Preºedin-

te Ford România, într-o întâlnire
pe care acesta a avut-o ieri cu
angajaþii Ford Craiova.

“Am început acest
proces în aprilie

pentru recrutarea
a 976 de operatori

de bazã”
Anunþul care priveºte cele pes-

te 500 de locuri de muncã adiþio-
nale vine în contextul în care Ford
a lansat în luna aprilie o campanie
de recrutare pentru 976 de opera-
tori de bazã ºi calificaþi care vor
sprijini producþia noului EcoSport.
În plus, compania a demarat ºi
procesul de recrutare pentru an-

gajarea a 200 de operatori dedicaþi
producþiei de motoare la uzina din
Craiova. “Creºterea numãrului de
angajaþi de la Craiova este o veste
excelentã pentru activitãþile de pro-
ducþie derulate de noi în România.
Am început acest proces în aprilie
pentru recrutarea a 976 de opera-
tori de bazã ºi calificaþi, la care
adaugam încã 200 de operatori
pentru uzina de motoare. Prin adã-
ugarea celor peste 500 de noi an-
gajaþi anunþaþi astãzi ( n.r ieri) ,
vom putea sã facem faþã cererii
pentru noului EcoSport în condi-
þiile în care vorbim despre unul
dintre segmentele cu cea mai rapi-
dã creºtere de pe piaþã”, a conclu-
zionat John Oldham.
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În cadrul Turneului Naþional
„Muzica în Palatele României”,
Nicolae Szekely va concerta la Cas-
telul Huniazilor din Hunedoara (mier-
curi, 2 august, ora 18.00), Palatul
Magna Curia din Deva (joi, 3 au-
gust, ora 18.00), Palatul Marincu din
Calafat (vineri, 4 august, ora 17.00),
Castelul Peleº de la Sinaia (sâmbã-
tã, 5 august, ora 16.00) ºi Cetatea
Neamþului de la Târgu Neamþ (du-
minicã, 6 august, ora 17.00).

Cu aceastã ocazie, Nicolae Sze-
kely, însoþit de cinci instrumente
deosebit de spectaculoase, rar pre-
zente pe scenele României (vihu-
elã, lautã, chitarã renascentistã,
chitarã barocã ºi arhilãuta), va

S-a nãscut în anul 53, în pro-
vincia romanã Baetica din sudul
peninsulei Iberice. Cãlcând pe ur-
mele tatãlui sãu, a îmbrãþiºat de tim-
puriu cariera militarã, rãmânând ata-
ºat de viaþa cazonã pânã la moarte.
Cronicile vremii relateazã cã Traia-
nus mergea întotdeauna pe jos, alã-
turi de toatã armata, se preocupa
personal de modul cum soldaþii tre-
buiau rânduiþi în unitãþi, iar uni-
tãþile în coloanã, în tot timpul mar-
ºului conducându-i când într-un

Concert la Calafat, în cadrul turneului naþional „Muzica în Palatele României”
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În cadrul istoriei universale ºi al memo-
riei colective, numele împãratului Traianus
ocupã un loc incontestabil. Puþine persona-
litãþi au reuºit sã egaleze prestigiul de care
s-a bucurat acest împãrat atât în timpul vie-
þii, cât ºi dupã. Diferenþa dintre el ºi alþi îm-
pãraþi a constat în primul rând în faptele
sale, în lucrurile pe care le-a fãcut, iar titlul
de Optimus princeps reflectã o realitate ºi

nicidecum o exagerare. Extinderea frontie-
relor romane la maximum, funcþionarea ire-
proºabilã a sistemului administrativ ºi mili-
tar din vremea sa,  cucerirea ºi transforma-
rea Daciei în provincie romanã, construirea
unui pod peste Dunãre la Drobeta, ridica-
rea celebrei columne care-i poartã numele
la Roma ºi multe altele, i-au asigurat acce-
sul la posteritate.

anumit fel, când într-altul, ºi tre-
când albia râurilor pe jos, ca ºi
oamenii sãi. Ascensiunea sa a fost
una impresionantã, drept care în
rândul armatei romane s-a bucurat
de o popularitate extraordinarã.

Intrarea în politica vremii a fost,
de asemenea, una de succes, astfel
cã la data de 27 ianuarie, anul 98 al
erei noastre, a fost proclamat îm-
pãrat al Imperiului roman. Compor-
tamentul civilizat ºi corect, precum
ºi excelentele relaþii ce le-a avut cu

Senatul roman, au rãmas legenda-
re; urarea fii mai fericit decât Au-
gustus ºi mai bun decât Traian este
fundamentatã practic din toate
punctele de vedere.

Pentru noi, românii, numele îm-
pãratului Traian are o semnificaþie
aparte. Evident, în primul rând da-
toritã celor douã rãzboaie daco-ro-
mane, la finele cãrora armata ro-
manã a rezolvat odatã pentru tot-
deauna „problema dacicã”. Trecând
peste tragicul sfârºit al regelui De-

cebalus ºi peste drama neamului
dacilor, transformarea Daciei în
provincie romanã ºi includerea
acesteia în Imperiul roman au avut
consecinþe benefice, ireversibile
pentru istoria spaþiului în care trãim
astãzi. Practic, impunerea civiliza-
þiei ºi a culturii romane la nordul
Dunãrii inferioare a asigurat apar-
tenenþa noastrã la Europa. Ca po-
por de limbã ºi culturã latinã, ro-
mânii sunt indisolubil legaþi de ope-
ra militarã ºi administrativã a împã-
ratului Marcus Ulpius Traianus.

Fãrã îndoialã, au existat probabil
ºi lucruri care i se pot imputa celui
care a fost Optimus princeps. I s-a
reproºat de cãtre unii cronicari (mai
târziu) o anume o anume pasiune
pentru bãieþi ºi pentru vin. Nu ºtim
dacã acestea au fost adevãrate sau
dacã reprezintã simple zvonuri; so-
cietatea romanã era, ca ºi cea ro-
mâneascã din zilele noastre, ama-
toare de astfel de rãutãþi. Nimeni
însã nu a îndrãznit sã-i conteste
autoritatea ºi meritele, întrucât se
distingea în cel mai înalt grad prin
firea sa dreaptã, prin vitejia sa ºi
prin modestia felului sãu de viaþã.

Ce-i drept, a avut parte ºi de un
anturaj favorabil. I-au stat alãturi
importanþi sfetnici ºi generali de

încredere ºi a avut parte de o cãs-
nicie fericitã, alãturi de mult prea
decenta împãrãteasã Pompeia Plo-
tina. Din toate cele relatate pe scurt
aici reþinem puternica personalita-
te a împãratului Traianus, respec-
tul ce i-l purtau semenii sãi, de unde
ºi stima de care s-a bucurat din
partea urmaºilor.

Data oficialã a morþii sale este
13 august, anul 117. Se pare însã
cã decesul sãu a survenit mai de-
vreme, cel mai probabil pe data de
9 august, iar moartea sa a fost þi-
nutã secret câteva zile pentru ca
Plotina ºi cei apropiaþi sã aibã timp
pentru proclamarea viitorului îm-
pãrat, Hadrianus.

Cenuºa rezultatã în urma inci-
nerãrii corpului sãu a fost depozi-
tatã într-o urnã de aur ºi depusã
într-o încãpere funerarã improvi-
zatã în soclul celebrei sale colum-
ne, realizatã din marmurã de Car-
rara. La 1900 de ani distanþã de
acest eveniment, stând în faþa Co-
lumnei ºi contemplând-o, nu se
poate sã nu rãmâi uimit de monu-
mentalitatea sa ºi sã nu te gândeºti
la Optimus ca la un om mare.

Arheolog dr. DOREL BONDOC,

Muzeul Olteniei, Secþia de
Istorie-Arheologie

O nouã ediþie, a V-a, a Turneului Naþional
„Muzica în Palatele României” se va desfã-
ºura în perioada 2-6 august a.c., în spaþii de-
osebite din punct de vedere istoric ºi arhi-
tectural, între care ºi Palatul Marincu din
Calafat – monument construit dupã planuri-
le arhitectului francez Paul Gottereau, re-
numit la începutul secolului al XX-lea în Ro-
mânia, ºi care din 1967 adãposteºte Muzeul

propune un periplu unic, încãrcat
de autenticitatea unei adevãrate
cãlãtorii în istorie, plin de frumu-
seþi sonore din perioada medieva-
lã ºi barocã. Cu acest prilej vor fi
readuse în atenþia iubitorilor con-
temporani ai muzicii sonoritãþi ima-
ginate de mari creatori de acum
câteva sute de ani: Francesco da
Milano, Adrian Le Roy, Diego Pi-
sador, John Dowland, Giovanni
Zamboni, Gaspar Sanz º.a.

Nicolae Szekely a câºtigat în
1987 locul I la Festivalul Naþional
de Chitarã Clasicã de la Sinaia.
Dupã 1988 se stabileºte în Hune-
doara. În anii ‘90 organizeazã Fes-
tivalul „Zilele Chitarei Clasice”.

Lutierul Gyorgy Lorinczi din Tg.
Mureº îi deschide apetitul pentru
instrumente deosebite: vihuela ºi lã-
uta, instrumente care îi acapareazã
întreaga pasiune pentru muzicã.
Este activ la festivalurile medievale
din þarã ºi participã la un master-
class cu Hopkinson Smith, care îi
dezvãluie din tainele tehnicii speciale
a acestor instrumente. A susþinut
recitaluri de muzicã renascentistã
la Cetatea Neamþului, Castelul Cor-
vinilor, Biserica Fortificatã de la
Biertan, Casa de Culturã a Studen-
þilor din Bucureºti, Cetatea Râºno-
vului, Turnul Bastionului din Cluj,
Biserica Evanghelicã Mediaº º.a.

MAGDA BRATU

de Artã ºi Etnografie. Pe data de 4 august,
aici va avea loc un concert susþinut de Ni-
colae Szekely, însoþit de cinci instrumente
spectaculoase, rar prezente pe scenele Ro-
mâniei: vihuelã, lautã, chitarã renascentis-
tã, chitarã barocã ºi arhilãuta. Turneul este
organizat de Asociaþia Pro Valores ºi finan-
þat de Uniunea de Creaþie Interpretativã a
Muzicienilor din România.
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Se pare cã politicienii de top din Germa-
nia, aflaþi sub imperiul febrei electorale, dau
semne cã ºi-au pierdut rãbdarea cu derivele
Ankarei ºi au dezlãnþuit un adevãrat atac al
avertismentelor, inclusiv economice.  Ger-
mania este cea mai mare economie europea-
nã, iar Turcia singura forþã militarã de la
Marea Neagrã care s-ar putea compara cu
cea a Rusiei. Relaþiile dintre cele douã þãri n-
au fost niciodatã dupã al Doilea Rãzboi Mon-
dial mai ºubrede ca acum, spun analiºtii.
Mizele sunt mari pentru ambele tabere. Ger-
mania este cel mai mare partener comercial
al Turciei, companiile nemþeºti ocupã locul
doi în topul investitorilor strãini ºi sunt an-
gajatori importanþi. 

Peste 6.800 de firme germane au ope-
raþiuni în Turcia. Nemþii sunt cei mai nume-
roºi turiºti care viziteazã aceastã þarã. Tur-
cii, în schimb, reprezintã cea mai mare mi-
noritate din Germania, cu trei milioane de
reprezentanþi, iar Turcia ar fi trebuit sã fie
elementul principal în strategia Germaniei de
rezolvare a crizei refugiaþilor.  Dupã ce Tur-
cia a arestat, sub acuzaþia de terorism, un
activist german pentru drepturile omului ºi a
pus, cum susþine presa germanã, mai multe
companii nemþeºti pe lista neagrã a susþinã-
torilor terorismului, ministrul german de ex-
terne Sigmar Gabriel a avertizat companiile
ºi cetãþenii sã evite Turcia.

Berlinul ar lua în considerare ºi mãsuri
precum suspendarea garanþiilor

de credit pentru firmele care investesc
în Turcia

Din Germania provin aproximativ 15% din
turiºtii care viziteazã Turcia. Berlinul ar lua

Ikaika Erik Kang, în vârstã de 34 de
ani ºi sergent în cadrul Armatei SUA, a
fost arestat la începutul lunii iulie ºi va
ajunge luni în faþa unei instanþe federale
pentru a rãspunde acuzaþiilor. În rechi-

Roma raþionalizeazã apa, în urma celei

mai mari secete din Italia, din ultimii

60 de ani
Ploile insuficiente ºi scurgerile

reþelelor de apeducte au condus la o
mãsurã de raþionalizare a apei în Roma,
informeazã presa internaþionalã. Meteo-
rologii postului online Sky TG24 au
anunþat cã Italia se confruntã cu cea
mai mare secetã din ultimii 60 de ani.
Una dintre cele mai afectate regiuni este
Sardinia. Pânã în prezent, agricultura
italianã ar fi suferit în urma secetei
daune estimate la 2 miliarde de euro.
Sãptãmâna trecutã, guvernatorul
regiunii Lazio, ce include capitala
italianã, a anunþat cã nu se va mai
extrage apã din lacul Bracciano, ce
aprovizioneazã majoritatea Romei, din
cauza scãderii semnificative a nivelului
apei ce ameninþã viaþa acvaticã.

Donald Trump nu este convins cã Rusia

s-ar fi implicat în alegerile SUA - oficial

american
Donald Trump, preºedintele SUA, se

îndoieºte în continuare cã Rusia ar fi
interferat în alegerile americane din
2016, a declarat nou sãu director de
comunicare, Anthony Scaramucci,
informeazã The Independent. Anthony
Scaramucci a afirmat cã preºedintele
crede cã serviciile de informaþii ruse
”sunt foarte încrezãtoare în abilitãþile
lor de înºelãciune ºi atacuri cibernetice”
ºi nu ar fi lãsat niciun fel de dovadã a
unei eventuale intruziuni în sistemele
computerelor Partidului Democrat.
”Dacã rusii ar fi atacat cibernetic cu
adevãrat ºi ar fi fãcut publice acele
emailuri, nu ai fi avut niciun fel de
dovadã a acestui lucru”, a spus Scara-
mucci, citându-l pe preºedintele ameri-
can. Preºedintele Statelor Unite, Donald
Trump, a anunþat,  recent, numirea lui
Anthony Scaramucci în funcþia de
director de comunicare al Casei Albe ºi
demisia lui Sean Spicer din funcþia de
secretar de presã.

Cel puþin 35 persoane, ucise în urma

unui atac cu un vehicul-capcanã

în Afganistan
Cel puþin 35 de persoane au fost

ucise ºi alte 40 rãnite dupã explozia
unui vehicul-capcanã în capitala
afganã, Kabul, informeazã oficialii,
citaþi de Reuters. Mai multe persoane
au fost rãnite ºi este aºteptat ca bilanþul
victimelor sã creascã. Potrivit unui
purtãtor de cuvânt al Guvernului, un
atacator sinucigaº a detonat a bombã în
maºina sa, în cartierul Shia din vestul
oraºului. Atacul a avut loc în apropie-
rea casei unui oficial guvernamental.
Un purtãtor de cuvânt al politicianului
afgan a declarat agenþiilor de presã cã
”se presupune cã atacul a vizat casa
oficialului, dar a fost oprit de cãtre
agenþii de pazã”. Miºcarea Talibanilor
din Afganistan a revendicat atacul care
a avut loc în vestul Kabulului. În prima
jumãtate a anului 2017, decesele în
rândul civililor din Afganistan au atins
un nou record, conform ONU. Majori-
tatea victimelor au fost ucise de forþele
antiguvernamentale, inclusiv de Miºca-
rea Talibanilor din Afganistan, sau în
atacuri revendicate de Stat Islamic.

Un nou conflict în Europa: politicienii GermanieiUn nou conflict în Europa: politicienii GermanieiUn nou conflict în Europa: politicienii GermanieiUn nou conflict în Europa: politicienii GermanieiUn nou conflict în Europa: politicienii Germaniei
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Luni de zile tensiunile diplomati-
ce dintre Germania ºi Turcia, aliaþi

în NATO, s-au acumulat, iar în
ultimele zile situaþia s-a agravat

rapid. Berlinul s-ar putea implica
într-un rãzboi economic cu Ankara.

În timp ce se pregãteºte de un
rãzboi comercial cu SUA, Berlinul

face prima sa mutare într-un
posibil rãzboi economic cu Turcia.

în considerare ºi mãsuri precum suspenda-
rea garanþiilor de credit pentru firmele care
investesc în Turcia ºi retragerea ajutoarelor
de preaderare la UE promise Turciei ca par-
te a procesului de aderare, noteazã revista
Politico. Ziarul Bild scrie, citând surse gu-
vernamentale, cã Berlinul suspendã proiec-
tele de înarmare a Turciei. „Trebuie sã ne
redefinim politica în privinþa Turciei“, a afir-
mat ministrul Gabriel, menþionând cã acesta
este ºi punctul de vedere al cancelarului An-
gela Merkel ºi al principalului rival al aceste-
ia în lupta pentru un nou mandat, social-de-
mocratul Martin Schulz. Ministrul de finan-
þe Wolfgang Schaeuble a comparat atitudi-
nea Turciei cu cea a unei þãri comuniste. 

Camerele de comerþ germane DIHK au
spus cã în actualul mediu este greu de ima-
ginat cã cineva va investi în Turcia, iar o
asociaþie a exportatorilor a avertizat cã peri-
colele pentru afacerile nemþeºti din Turcia
sunt „reale“. Federaþia Industriilor Germane
(BDI) a atenþionat cã „incertitudinile din ul-
timul an determinã deja din ce în ce mai multe
companii sã se distanþeze de Turcia“, scrie
The Local.de. ªeful BDI Joachim Lang a
avertizat cã „pentru companiile germane din
Turcia incertitudinile cresc de la orã la orã
cu fiecare acuzaþie vagã ºi nesusþinutã“.

Sigmar Gabriel a vorbit de cazuri de ex-
proprieri ºi a spus cã Berlinul nu mai poate

garanta siguranþa cetãþenilor sãi în faþa ares-
tãrilor în masã „arbitrare“. Unele companii
germane ºi-au suspendat investiþiile, dar al-
tele au anunþat cã vor continua sã-ºi finan-
þeze proiectele din Turcia, o piaþã pe care nu
o pot neglija, de 80 de milioane de locuitori. 

Ministrul german de Finanþe : Erdogan
pune în pericol legãturile vechi de sute

de ani ale Turciei cu Germania
Preºedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,

riscã legãturile vechi de sute de ani ale þãrii
sale cu Germania, a declarat în cadrul unui
interviu ministrul german de Finanþe, Wol-
fang Schaeuble, citat de Reuters. ”Acesta
pune în pericol parteneriatul vechi de seco-
le”, a afirmat Schaeuble, în cadrul unui in-
terviu publicat în cotidianul Bild. ”Este dra-
matic, în mãsura în care existã multe lucruri
ce ne unesc. Dar nu ne putem permite sã
fim ºantajaþi”, a adãugat acesta. Relaþiile din-
tre cele douã state s-au deteriorat în urma
arestãrii a ºase activiºti pentru drepturile
omului de cãtre autoritãþile turce ca rãspuns
la încercarea eºuatã de loviturã de stat din
iulie 2016. Germania a anunþat posibilitatea
suspendãrii plãþilor de ajutor din partea Uni-
unii Europene pentru Turcia. În replicã,
Turcia considerã inacceptabile declaraþiile
oficialilor germani.me

Un sergent al Armatei SUA, acuzat pentru
colaborarea cu reþeaua teroristã Stat Islamic

Un sergent al Armatei Statelor Unite a fost pus sub acuzare
pentru tentativa de a furniza materiale confidenþiale cãtre organi-

zaþia teroristã Stat Islamic, se aratã într-un comunicat emis,
duminicã, de FBI, potrivit site-ului agenþiei de presã Reuters.

zitoriul efectuat de organe-
le de judecatã se aratã cã
sergentul, care este con-
trolor de trafic aerian al
unei baze militare din Ha-
waii, a încercat în repeta-
te rânduri sã ofere sprijin
material sau informaþii con-
fidenþiale unei organizaþii
teroriste strãine.

În comunicatul FBI se
precizeazã cã arestarea lui
Kang a fost efectuatã dupã
o anchetã care a început în

urmã cu mai bine de un an, fiind impli-
caþi agenþi sub acoperire ce s-au dat
drept simpatizanþi sau agenþi operativi ai
reþelei teroriste Stat Islamic. Sergentul
este acuzat cã a încercat sã furnizeze

unor oameni apropiaþi ai organizaþiei te-
roriste mai multe documente militare
clasificate, o dronã ºi alte câteva tipuri
de armament. În rechizitoriu se aratã cã
sergentul a avut întâlniri cu apropiaþii
Stat Islamic în lunile iunie ºi iulie.

Potrivit oficialilor FBI, Kang ar fi ju-
rat credinþã liderului organizaþiei teroriste
Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.
Dacã va fi gãsit vinovat, Kang riscã o
pedeapsã maximã de 20 de ani de închi-
soare pentru fiecare cap de acuzare,
conform unui comunicat emis de cãtre
Departamentul de Justiþie al SUA. Birney
Bervar, avocatul lui Kang, a declarant cã
sergentul suferã de tulburãri de stres
post traumatic ºi de alte probleme psihi-
ce, dupã ce s-a întors din misiunile din
Irak ºi Afganistan.
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METEO

Furtuni
cu fulgere izolatemarþi, 25 iulie - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,5656 ............. 45656
1 lirã sterlinã................................5,1064....................51064

1 dolar SUA.......................3,9166........39166
1 g AUR (preþ în lei)........158,2082.....1582082

Cursul pieþei valutare din 25 iulie 2017 - anunþat de BNR
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Osmosis Jones

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:15

Osmosis Jones este o co-
medie trãsnitã al cãrei erou
este o celulã albã (cu vocea
lui Chris Rock) care are
misunea de a gãsi ºi anihila
un virus fatal (Laurence
Fishburne). Acþiunea se
petrece în corpul lui Frank
(Bill Murray), timp în care
ceasul biologic ticãie în
defavoarea lui.

Detonatorul

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Agentul C.I.A. sub acoperire
Sonni Griffith (Wesley Sni-
pes) cãlãtoreºte singur spre
Polonia pentru a descoperi
un traficant de arme ºi a opri
vânzarea unei arme nucleare.
Când traficantul de arme
primeºte indicii despre iden-
titatea lui Griffith, acesta se
infiltreazã într-o închisoare,
dar este rapid eliberat de
cãtre C.I.A. pentru a i se da o
nouã misiune...

Rezerve de lux

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Clark, Gus ºi Richie (David
Spade) sunt trei bãrbaþi în
toatã firea cu prea puþine
abilitãþi atletice. Ei sunt niºte
fraieri care ºi-au petrecut
majoritatea vieþilor lor fiind
umiliþi de alþii. Cu toate astea,
ei iubesc baseball-ul. Primul
lor succes nu întârzie sã aparã
atunci când îi provoacã la joc
pe niºte puºti de pe un teren
dintr-un parc local.

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 25 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 Izolati în România
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 razboi
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 #Creativ
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Izolati în România (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Drama,

Istoric
10:10 Aripi de matase
2011, Japonia, Drama
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, Actiune,

Aventuri, Drama, Fantastic, SF
16:40 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Drama,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Actiune
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crima, Drama,

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

Aventuri, Drama, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã (R)
01:40 Natura ºi sãnãtate (R)

TVR 2

08:30 Jack Reacher: Sã nu te
întorci niciodatã!

10:30 Al 5-lea val
12:25 Tata în rãzboi cu... tata
14:05 Trumbo
16:15 Osmosis Jones
17:55 I Saw the Light
20:00 Pactul
21:45 Atac de Ziua Naþionalã
23:20 Inferno
01:20 Sentimente care vindecã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Uºa de aur
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Preliminarii Champions

League: Steaua – Viktoria Plzen
22:30 Detonatorul
2006, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
00:45 Þinutul din mijlocul verii
2013, SUA, Comedie, Dramã
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 lângã tine (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate

(R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:30 Iubire ºi onoare
00:30 Dimineþi lângã tine (R)
01:30 Parola: Te iubesc (R)
03:00 Iubire ºi onoare (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore?

(R)
04:30 Petale de singurãtate

(R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Tarzan (R)
13:45 O pacoste de comoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Când spiritele se razbunã
20:30 Rezerve de lux
22:15 Reîntâlnirea
00:15 Feþe în mulþime (R)
02:15 Cine A.M
06:15 Un semn invizibil

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 iUmor

23:00 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 acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Zestrea domniþei Ralu (R)

1972, România, Aventuri, Istoric

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României
(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

16:00 Sãptãmâna nebunilor

1971, România, Aventuri, Istoric
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apãrare mortalã

2017, SUA, Thriller

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Apãrare mortalã (R)

2017, SUA, Thriller

03:15 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Apel de urgenþã (R)

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport(R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT “V-O DA

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

SPORT.RO
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MIERCURI - 26 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (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 TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

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

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

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Fratii Karamazov
1969, Rusia, Dramã
22:40 5 minute de istorie cu

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Aventura urbanã

TVR 2

07:40 Trumbo
09:50 Osmosis Jones
11:25 I Saw the Light
13:30 Inferno
15:35 Aventura
17:25 Bucurie de sãrbãtori
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Lungul drum al lui Billy Lynn
21:55 Urzeala tronurilor
22:55 Twin Peaks
00:00 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi
01:45 O rãscumpãrare de un miliard

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Cred cã da
2013, Canada, Comedie
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 Spionul din vecini
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Martor ºi acuzator
2010, SUA, Dramã
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

(R)
04:30 Petale de singurãtate (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Când spiritele se rãzbunã

(R)
13:45 Tarzan (R)
15:45 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 Strãin la uºa ta
22:45 Departe de Câmpia în

Flãcãri
01:00 Strãin la uºa ta (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Când spiritele se rãzbunã

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 În puii mei

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Xtra Night Show

01:00 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 acasã (R)

09:15 Teleshopping

09:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

04:00 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Sãptãmâna nebunilor (R)

1971, România, Aventuri, Istoric

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

16:00 Declaraþie de dragoste

1985, România, Romantic,

Dragoste

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Jandarmul ºi jandarmeriþele

1982, Franþa, Comedie, Crimã

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Nunþi de poveste

03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 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

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

lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,

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

spre America” (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Lungul drum
al lui Billy Lynn

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Filmul este spus din punctul
de vedere al soldatului de 19
ani Billy Lynn (Joe Alwyn) care,
împreunã cu ceilalþi soldaþi din
plutonul Bravo, devine un erou
dupã o bãtãlie din Irak ºi este
adus acasã pentru un tur al
victoriei. Prin intermediul amin-
tirilor, filmul dezvãluie ce s-a
întâmplat cu adevãrat...

Spionul din vecini

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Bob Ho este un super agent
CIA sub acoperire, care de-a
lungul timpului a reuºit sã
doboare numeroºi dictatori,
teroriºti ºi chiar imperii malefi-
ce, asta pânã când s-a lovit de
cea mai complicatã misiune a
carierei sale: sã fie babysitter.
Înainte ca Gillian sã-i devinã
soþie devotatã, Bob mai are de
îndeplinit o singurã misiune,
respectiv sã câºtige prin orice
mijloace încrederea si iubirea
celor trei copii ai iubitei sale.

Strãin la uºa ta

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Beth este o tânãrã care
deþine un restaurant foarte
aproape de o autostradã
soasã din uz. La uºa ei
soºeste Barry, un tânãr
flamand, care cautã adã-
post. Foarte curând Beth îi
va cunoaºte ºi pe cei care îl
urmãresc pe Barry, care nu
este ceea ce pare...

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 22 iulie
Dunkirk

Ora:  18:30

Gen film: Acþiune, Dramã

Planeta Maimuþelor:
Rãzboiul

Ora: 13:00(3D)

Gen film: Aventuri, Fantastic, SF

Valerian ºi oraºul celor o mie de planete

Ora: 16:00(3D); 20:30(3D) - Gen film: Acþiune, Aventuri, SF
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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 Terpeziþa jud. Dolj. Ca rezultat al
acestei mãsuri se vor produce urmã-
toarele:……-.... . Persoanele care do-
resc sã obþinã informaþii suplimentare
sau care intenþioneazã sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului la adresa men-
þionatã: 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.

COLEGIUL Naþional Economic “Gheor-
ghe Chiþu” Craiova organizeazã con-
curs/examen pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi contractuale aprobat
prin HG nr.286/2011, modificat ºi com-
pletat de HG nr.1027/2014. Denumirea
posturilor: -Un post muncitor fochist,
treapta profesionalã III- 1 normã, post
vacant contractual pe duratã nedeter-
minatã. Condiþii specifice pentru parti-
cipare la concurs pentru posturile de
muncitor fochist: studii liceale/ºcoalã
profesionalã; deþinerea unui certificat
de calificare pentru meseria de fochist
pentru cazane de joasã presiune; au-
torizare ISCIR; vechimea în specialita-
te constituie avantaj; disponibilitate
pentru program flexibil; atestat pazã;
calificãri precum: zugrav, electrician,
tâmplar, instalator constituie un avan-
taj. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: Proba scrisã: data de
06.09.2017, ora 9.00, la sediul unitãþii din
Craiova, str.Brestei, nr.10, Proba prac-
ticã: data de 08.09.2017, ora 9.00, la se-
diul unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10; Proba de interviu: data de
12.09.2017, ora 9.00, la sediul unitãþii din
Craiova, str.Brestei, nr.10. Candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs în termen de 10 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monito-
rul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul unitãþii din Craiova, str.Brestei,
nr.10. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul instituþiei sau la telefon
0351.804.904.
Primãria Municipiului Craiova, prin SC
Salubritate Craiova SRL, va efectua, în
perioada 01.08.2017-17.08.2017, în func-
þie de condiþiile meteorologice existen-
te, lucrãri de dezinsecþie pe raza muni-
cipiului Craiova (luciu de apã ºi spaþii
verzi). Lucrarea de dezinsecþie pentru
combaterea insectelor dãunãtoare se
va face prin pulverizare terestrã. Se vor
folosi pentru dezinsecþie substanþele
din grupa a III-a de toxicitate Supertox
ºi Extratox, avizate de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Conform fiºelor de securita-
te ale produselor, soluþiile de lucru utili-
zate nu sunt periculoase pentru mediu
ºi nu prezintã niciun pericol pentru oa-
meni, animale, peºti ºi pãsãri.

ZIMTA Andrei-Marius pentru SC OLA-
REMUS SRL, titular al proiectului “Ex-
tindere, consolidare, reamenajare, clã-
dire birouri (P+2) ºi halã producþie (P),
modificãri structurale ºi nestructurale”
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul propus
a fi amplasat în comuna Podari, Sat
Braniºte, str.Calafatului, nr.1A, jud.Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-J, între orele 08.00-16.00, ºi vi-
neri între orele 08.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare (în
termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ).
LICEUL Teoretic „Mihai Viteazul”, cu se-
diul în localitatea Bãileºti, str.Mãrãºeºti,
nr.5, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea posturilor vacante, de:
 Îngrijitor, 2 posturi, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de
17.08.2017, ora 10.00; -Proba practicã
în data de 21.08.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.08.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs pentru
posturile de îngrijitor candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-Studii medii; -Nu este necesarã vechi-
me minimã în muncã; -Cunoºtinþe de
legislaþie specificã locului de muncã; -
Cunoºtinþe în domeniul Sãnãtaþii Secu-
ritãþii în Muncã ºi PSI. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs
pânã la data de: 08.08.2017, ora 14.00,
la sediul Liceului Teoretic „Mihai Vitea-
zul” din Bãileºti, str.Mãrãºeºti, nr.5, ju-
deþul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul:
Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, per-
soanã de contact: Giurcã Adriana, 
telefon: 0251.311.103, fax: 0251.311.103.
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Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Amaradia nr.72, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a funcþiei contractuale de
execuþie, vacante, de paznic -1/1 normã.
Concursul se va desfãºura astfel: -probã
scrisã: 17 august 2017, ora 10.30; -interviul:
22 august 2017, ora 10.30. Condiþiile gene-
rale de participare la concurs sunt cele pre-
vãzute de art.3 din Anexa la H.G.nr.286/
23.03.2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale ime-
diat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri pu-
blice, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare: a)are cetãþenia românã, cetãþenie a
altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiului Econo-
mic European ºi domiciliul în România;
b)cunoaºte Limba românã, scris ºi vorbit;
c)are vârsta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d)are capacitate deplinã de
exerciþiu; e)are o stare de sãnãtate cores-
punzãtoare postului pentru care candidea-
zã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie sau de uni-
tãþile sanitare abilitate; f)îndeplineºte con-
diþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime
sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g)nu a fost con-
damnat(ã) definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statu-
lui ori contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãp-
tuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale sunt:
-studii medii; -atestat pentru exercitarea pro-
fesiei de paznic, eliberat de Inspectoratul de
Poliþie; -disciplinã, punctualitate, spirit de
echipã; -vechime în specialitate, minim 5 ani.
Dosarul de concurs cu documentele solici-
tate candidaþilor se depune la secretariatul
unitãþii în perioada 26 iulie-08 august 2017,
între orele 8.30-15.30. Relaþii suplimentare se
pot obþine în zilele lucrãtoare de la secreta-
riatul unitãþii, telefon: 0351.412.004, persoa-
nã de contact: Drãgan Cristina.

 S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. prin BAKRI MAHMOUD
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE 3 CORPURI DE LOCUINÞE P+2”,
propus a fi amplasat în Mun. Craiova, Str. Caracal,
nr. 102, Jud. Dolj.

Informaþi i le  pr ivind proiectul  propus pot f i
consultate la sediul  Agenþiei  pentru Protecþ ia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni pânã joi, între orele 08:00 – 16:30 ºi vineri
între orele 08:00 – 14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº,  nr.  1 ,  fax:  0251/419.035,  e-mai l :
office@apmdj.anpm.ro.

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

Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

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

SOCIETATE angajeazã
vânzãtor magazin electri-
ce, sanitare, vopseluri. Te-
lefon: 0723/619.469,
0251/533.472.

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

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

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

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str.
Putnei nr. 31, cam. 318 .
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

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

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

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

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

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

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fruc-
tiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

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

Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

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

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

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lânã Complex
Magnolia ºi 5000 mp  -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca  de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/ 641.487.

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 Me-
tro. Telefon: 0251/
548.870.

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

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

AUTO
STRÃINE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metalicã
2 locuri. Telefon: 0744/
208.585.

Vând televizor color PHI-
LIPS ºi AKAI- stare foar-
te bunã. Preþ 170 lei.Te-
lefon: 0764/ 418.401.

Urgent!Vând conve-
nabil maºinã de spãlat
Whir lpool .  Telefon:
0741/ 072.812.

Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni (Extin-
dere). Telefon: 0772/
250.886.

Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 25 iulie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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.

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.

Vând aragaz 3 ochiuri
SOMEª cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã. Telefon:
0728/ 011.731.

Vând loc de veci cimitirul
Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.

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

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

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

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

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

Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând Tv sport alb- negru-
50 lei, triciclu copii – 50 lei
Telefon: 0351/181.202;
0732/128.320.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.

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

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, men-
ghinã instalator, apome-
tru apã normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon: 0767/
153.55

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

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

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

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

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

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

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

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

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Sãptãmâna aceasta, Universitatea Craiova
revine în cupele europene, dupã o pauzã de
17 ani. Ultima disputã oficialã cu o echipã
strãinã s-a consumat în anul 2000, când alb-
albaºtrii au fost eliminaþi de macedonenii de
la Pobeda Prilep, dupã 1-1 pe „Ion Oblemen-
co” ºi 0-1 la Prilep. Cornel Papurã, antreno-
rul echipei secunde a ªtiinþei, este ultimul mar-
cator al Craiovei în cupele europene. Reîn-
toarcerea în Europa prilejuieºte ºi un duel de
galã, contra unui colos din fotbalul internaþi-
onal, atât ca palmares, dar ºi ca potenþã fi-
nanciarã. AC Milan a cheltuit în vara aceasta
pe transferuri aproximativ 200 de milioane
de euro. Totodatã, rossonerii au în palmares
18 titluri de campioanã (ultimul în 2011) ºi
cinci Cupe ale Italiei (ultima în 2003). Ei au
încheiat ultima ediþie a Serie A pe locul 6.
Echipa a câºtigat de ºapte ori Cupa Campio-
nilor Europeni sau Liga Campionilor (1963,
1969, 1989, 1990, 1994, 2003 ºi 2007). În
vitrina sa de trofee se mai aflã douã Cupe ale
Cupelor (1968 ºi 1973), cinci Supercupe ale
Europei, trei Cupe Intercontinentale ºi un
Mondial al cluburilor. Practic, ca palmares,
AC Milan este a doua echipã cea mai impor-

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. Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
5. Dinamo 2 1 0 1 3-1 3
6. Viitorul 2 1 0 1 3-2 3

7. Astra 1 1 0 0 1-0 3
8. Sepsi 2 1 0 1 2-2 3
9. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
10. Chiajna 2 0 1 1 1-2 1
11. CSMP Iaºi 2 0 1 1 0-2 1
12. Mediaº 2 0 1 1 0-3 1
13. Voluntari 1 0 0 1 1-2 0
14. Juventus 2 0 0 2 1-5 0
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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.
CSMP Iaºi – Gaz Metan 0-0
Dinamo – FC Botoºani 0-1
A marcat: Golofca 69.

Meciul FC Voluntari – Astra s-a jucat asearã.

Liga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-aLiga I – etapa a 2-a

Calancea – Nu i se poate imputa golul, dar a avut
câteva intervenþii stângace, degajãri greºite, pare ºi el
intrat în pasa proastã a echipei.

Dimitrov – Activ în banda dreaptã, dar fãrã realizãri
importante. Pe faza de construcþie urcã mijlocaº, iar de-
fensiva se compune din Spahija – dreapta, Kelic – cen-
tru, Briceag – stânga.

Kelic – Ezitant în câteva rânduri. Are acum un coleg
de linie siamez: Spahija, tot croat, tot masiv. În ciuda aces-
tui cuplu defensiv cu talie, Pena a câºtigat destule due-
luri aeriene. Probleme vor fi când vor întâlni atacanþi ra-
pizi ºi tehnici.

Spahija – Debut bun, s-a descurcat în apãrare, a avut
ºi câteva prezenþe utile în careul advers, când a recentrat
cu capul ºi când a ºutat cu stângul de la marginea careu-
lui, în fapt singura ocazie din repriza secundã.

Briceag – Prestaþie dezastruoasã, tocmai când fusese
anunþat ca al doilea cãpitan al echipei. Dincolo de gafa
care a dus la pierderea a douã puncte, a fãcut un meci
prost, a greºit aproape toate pasele, toate centrãrile.

Screciu – Evoluþie sub aºteptãri, fãrã vlagã, fãrã in-
spiraþie, de aceastã datã a rezistat pe teren doar pentru cã
era jucãtorul „under”.

Alb-albaºtrii, duel istoric cu rosso-nerriiAlb-albaºtrii, duel istoric cu rosso-nerriiAlb-albaºtrii, duel istoric cu rosso-nerriiAlb-albaºtrii, duel istoric cu rosso-nerriiAlb-albaºtrii, duel istoric cu rosso-nerrii
AC Milan, locul 4 în lume ca palmares, este a doua cea

mai importantã echipã pe care o întâlneºte ªtiinþa,
dupã duelul cu Bayern Munchen, din 1981

Top 20 al celor mai bune
echipe din lume:

1.Real Madrid, 2. FC Barce-
lona, 3. Bayern Munchen, 4. AC
Milan, 5. Juventus Torino, 6.
FC Liverpool, 7. Boca Juniors,
8. Manchester United, 9. Ajax
Amsterdam, 10. Penarol Mon-
tevideo, 11. Independiente
Avalleneda, 12. Inter Milano,
13. River Plate, 14. Benfica Li-
sabona, 15. Sao Paolo, 16. Cel-
tic Glasgow, 17. Glasgow Ran-
gers, 18. FC Porto, 19. Cruzeiro
Belo Horizonte, 20. Nacional
Montevideo.

1973-74, Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – Fiorentina 1-0 ºi 0-0.
1973-74, Cupa UEFA, turul 2: „U” Craiova – Standard Liege 1-1 ºi 0-2.
1975-76, Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – Steaua Roºie Belgrad 1-3 ºi 1-1.
1978-79, Cupa Cupelor, turul 1: „U” Craiova – Fortuna Dusseldorf 3-4 ºi 1-1.
1979-80: Cupa UEFA, turul 2: „U” Craiova – Leeds United 2-0 ºi 2-0.
1979-80: Cupa UEFA, optimi: 1979-80: Cupa UEFA – Borussia Monchenglad-

bach 1-0 ºi 0-2.
1980-81: Cupa Campionilor Europeni, turul 1: „U” Craiova – Internazionale

Milano 1-1 ºi 0-2.
1981-82: Cupa Campionilor Europeni, turul 1: „U” Craiova – Olympiakos Pireu

3-0 ºi 0-2.
1981-82: Cupa Campionilor Europeni, sferturi: „U” Craiova – Bayern Mun-

chen 0-2 ºi 1-1.

tantã echipã pe care o întâlneºte Universita-
tea Craiova, dupã duelul cu Bayern Munchen,
din sferturile de finalã ale Cupei Campionilor
Europeni, în 1981 (foto, Costicã ªtefãnes-
cu, în duel cu un jucãtor bavarez).  Dintr-un
top al celor mai bune 20 de echipe din lume,
Universitatea a mai jucat cu ocupanta locului
3, Bayern, dar ºi cu Inter Milano (locul 12)
ºi Benfica (locul 14). O singurã echipã din
România se aflã în Top 100, Steaua, pe locul
47. AC Milan întâlneºte din nou o echipã ro-
mâneascã în cupele europene, la 28 de ani
dupã ce învins-o pe Steaua Bucureºti cu 4-0
în finala Ligii Campionilor, în 1989, prin du-
blele olandezilor Marco van Basten ºi Ruud
Gullit. Milan a întâlnit-o în cupele europene
ºi pe Dinamo Bucureºti, de care a trecut cu
emoþii în primul tur al Cupei UEFA, sezonul
1976-1977 (0-0 la Bucureºti ºi 2-1 la Mila-
no). Cea mai drasticã înfrângere a ªtiinþei în
cupele europene a fost 0-4, cu Zeleznicar
Sarajevo, în 1984-85, ºi cu PSG, în 1994,
iar cea mai categoricã victorie a fost cea ob-
þinutã în deplasare contra ciprioþilor de la
Olympiakos Nicosia, scor 6-1, în 1977, în
Cupa Cupelor.

1982-83: Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – AC Fiorentina 3-1 ºi 0-1.
1982-83: Cupa UEFA, optimi: „U” Craiova – Bordeaux 2-0 ºi 0-1.
1982-83: Cupa UEFA, sferturi: „U” Craiova – FC Kaiserslautern 1-0 ºi 2-3.
1982-1983: Cupa UEFA, semifinale: „U” Craiova – Benfica Lisabona 1-1 ºi 0-0.
1983-84, Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – Hajduk Split 1-0, 1-4 d.p.
1984-85: Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – Betis Sevilla 6-3, d.p, 1-1.
1984-85: Cupa UEFA, turul 2: „U” Craiova – Olympiakos Pireu 1-0 ºi 1-0.
1985-86, Cupa Cupelor, turul 1: „U” Craiova – AS Monaco 3-0 ºi 0-2.
1985-86, Cupa Cupelor, turul 2: „U” Craiova – Dinamo Kiev 2-2 ºi 0-3.
1986-87, Cupa UEFA, turul 1: „U” Craiova – Galatasaray Istanbul 2-0 ºi 1-2.
1990-91: Cupa UEFA, turul 2: „U” Craiova – Borussia Dortmund 0-3 ºi 0-1.
1993-94, Cupa Cupelor, turul 2: „U” Craiova – Paris Saint Germain 0-2 ºi 0-4.
2017-18: Europa League, turul 3 preliminar: „U” Craiova – AC Milan

Cele mai importante dueluri europene ale ªtiinþei:

Alb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupã
Zlatinski – Nu-i convenea stilul lui Mulþescu, mai di-

rect, pe poartã, acum a revenit la pasele în lateral, jocul
de-a latul, construcþia lentã. Are un ºut bun pe meci, cu
Iaºiul a lovit bara, acum a tras puternic, dar pe direcþia lui
Bãlgrãdean.

Gustavo – A declanºat faza primului gol, cu centrarea
peste toatã apãrarea adversã, apoi a apãrut la finalizare,
pe scurt, la o centrare a lui Bancu, însã s-a stins treptat.
În prima reprizã a blocat un ºut al lui Bãluþã, împiedicând
„dubla” cãpitanului.

Bãluþã – În acest început de sezon pare cã joacã sin-
gur, mai ales cã l-a „pãrãsit” ºi Ivan. A marcat, a mai creat
alte faze, deºi a fost incomodat de „atenþia specialã” pe
care i-au acordat-o adversarii, în repriza secundã fiind
destul de nervos. Miriuþã îl apreciazã enorm ºi l-a „tratat”
ca atare, decarul Craiovei fiind permanent ºicanat ºi du-
blat când încerca sã scape de adversarul direct.

Bancu – Chiar dacã a centrat la gol (deºi a vrut sã
tragã la poartã) ºi a mai pasat o datã la prima barã pentru
Gustavo, este departe de forma sa din sezonul trecut.
Parcã nu mai are vlagã, nu-ºi mai pune în valoare nici
viteza, nici driblingul, calitãþile sale de bazã.

Roman – Se vede cã nu este la potenþialul fizic aºtep-
tat ºi nici nu s-a integrat în echipã. Mai bine zis, coechi-
pierii nu ºi-au adaptat stilul de joc la profilul sãu. Deºi a
ieºit deseori la primire cu spatele la poartã, a fãcut-o în
van, parcã niciodatã nu s-a sincronizat cu mijlocaºii. A
avut totuºi o ocazie, trimiþând pe lângã poartã cu capul,
deºi era în marcaj. Deocamdatã nu are concurenþã pe post.

Rossi – Are o lejeritate în a pasa, loveºte bine mingea,
dar nu pare dispus sã se ºi apere.

Bãrbuþ – A jucat din nou puþin ºi nu a fãcut nimic în
sfertul de orã avut la dispoziþie.

Alex Popescu – A intrat pe final, surprinzãtor, fiindcã îl
aºteptam mai degrabã pe Burlacu. A obþinut o loviturã
liberã, din colþul terenului, la a doua prezenþã în prima
echipã. Fostul secund, Adrian Iencsi, l-a lãudat.
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