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„Suntem lei ºi vom învinge!”
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Zi istoricã pentru fotbalul din Bãnie! Dupã multã
aºteptare. Pe stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu-Severin este programatã, astãzi, cu începere de la
ora 21.00, partida de fotbal, dintre CSU Craiova ºi AC
Milan, din turul trei al preliminariilor Europa League, o confruntare aºteptatã, cu sufletul la gurã de
miile de suporteri ai „ªtiinþei”, din toatã þara. Dar
cum nu toþi craiovenii pot face deplasarea în frumosul municipiu de la Dunãre – gazda unui eveniment
memorabil - autoritãþile locale din Craiova se strãduiesc sã le creeze, totuºi, posibilitatea de a trãi atmosfera acestei partide, de care se leagã mari speranþe, în ciuda valorii deosebite, prin achiziþiile de datã
recentã, a celor de la AC Milan.
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marginalizarea
a Poliþiei Locale!

de GABRIEL
BRATU-MIB
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Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj :

“Banii oferiþi
de Guvern ne
ajutã foarte mult”
administraþie / 3

- Tu spui, Popescule, cã azi nu te
mai saturi la masã, ei aflã, cã eu,
m-am sãturat de ce se-ntâmplã azi.

Sancþiunile SUA
ar putea distruge
perspectivele
unor relaþii mai
bune cu Rusia
externe / 9
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Cum va arãta
ºi cât vom plãti
pentru noua carte
de identitate,
disponibilã
de anul viitor
Noua carte de identitate va
costa aproximativ 20 de euro,
preþ ce va fi suportat de
cetãþean, ºi ar putea fi disponibilã de anul viitor, aceasta
având dimensiunea unui
permis auto sau a unui card
bancar, potrivit informaþiilor
prezentate într-o dezbatere
publicã ce are loc, miercuri, la
sediul MAI. În cadrul dezbaterii de la Ministerul Afacerilor
Interne (MAI), s-a prezentat
forma noii cãrþi de identitate,
precizându-se cã nu va fi
obligatorie preschimbarea, în
momentul apariþiei acesteia,
anticipatã sã aibã loc în 2018.
În momentul în care cetãþeanul va opta pentru noul
document cu date biometrice,
acesta va prelua ºi funcþiile
cardului de sãnãtate, conform
iniþiatorilor proiectului. Noua
carte de identitate va fi inscripþionatã faþã-verso, va conþine
data naºterii ºi semnãtura
olografã. “Cartea electronicã
de identitate va conþine un CIP
care permite accesarea serviciilor electronice prin utilizarea
certificatului electronic emis
de MAI pentru autentificarea
în sistemele informatice. Va
permite stocarea în condiþii de
siguranþã a datelor biometrice
ale titularului, respectiv
imaginea facialã ºi, opþional,
imaginile impresiunilor
papilare a douã degete. De
asemenea, va permite utilizarea semnãturii electronice”, sa precizat în cadrul dezbaterii.
Referitor la impactul financiar, datele nu au fost încã
structurate, costurile tehnologice urmând sã fie stabilite
dupã ce se va decide forma
finalã a documentului.
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Ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþuianu : “România va
plãti în noiembrie prima ratã pentru rachetele Patriot”
Ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþuianu, a precizat,
de asemenea, cã România îºi canalizeazã energiile
pentru achiziþia sistemului de rachete Patriot, el
menþionând cã în acest sens se va încheia un
acord între guvernele României ºi SUA, iar în
noiembrie se va face prima platã.

“Avem aprobarea Departamentului de Stat, suntem într-o
fazã intermediarã. Este nevoie de
aprobarea Congresului SUA. Este
nevoie ca echipele tehnice sã detalieze exact ce se cumpãrã. Va
fi un acord între Guvernul României ºi Guvernul SUA. Vom
promova o lege specialã în Parlament pentru achiziþia acestui
sistem ºi apreciem cã dacã lucrurile merg aºa cum sunt planificate undeva la sfârºitul lunii
octombrie sã putem sã avem un
rezultat final pe care sã-l comunicãm opiniei publice. Legat de
buget, estimãm cã am putea în
luna noiembrie sã facem o platã
în contul acestei achiziþii necesare înzestrãrii militare”, a anunþat Þuþuianu.
El a spus cã România nu are
în vedere o altã ofertã ºi cã îºi
canalizeazã energiile pentru achiziþia sistemului de rachete Patriot.
“Demersul de a obþine un accept
de la Departamentul de stat este
al ministerului Apãrãrii. Aproba-

rea primitã de la Deparatmentul
de Stat ne-a fost comunicatã.
Am fãcut evaluãrile necesare ºi
þinem cont de toate lucrurile care
urmãresc mai mult securitate naþionalã. Nu suntem la faza unor
negocieri de detaliu pe condiþiile
de naturã financiarã ºi condiþiile
legate de capabilitþile tehnice
complete”, a mai spus Þuþuianu.
El a spus cã un prim sistem
de rachete Patriot va ajunge în
România anul viitor. “Mai departe, contractul va avea o eºalonare în timp ºi pe partea de intrãri de componente, ºi pe partea financiarã. Implicã negocieri,
acestea se pot face dupã ce Congresul SUA aprobã acest transfer. Noi am estimat luna octombrie pentru cã am luat în calcul
termenele prevãzute de legislaþia incidentã din SUA, ºi cât ne
e nouã necesar sã pregãtim proiectul de lege – textul e gata –
apoi merge la Camerã, la Senat,
la promulgare, de acolo sã ajungem la semnare ºi o platã în acest

an”, a spus Þuþuianu.
Ministrul Apãrãrii a precizat cã
aceste achiziþii se fac în interesul asigurãrii nevoii de securitate
a României, dar ºi respectãrii angajamentelor guvernamentale
asumate în relaþia cu structurile
NATO. „Vom urmãri achiziþia
unor echipamente moderne, care
sã satisfacã pe deplin nevoile de
securitate. Programul Patriot are
ºi o componentã de comuniune a
tuturor þãrilor implicate ºi suntem interesaþi pentru dezvoltarea
în România a unor facilitãþi de
producþie a unor componente ale
acestui sistem atât pentru nevoile noastre, cât ºi pentru export,
însã suntem prea devreme pentru a intra în detalii”, a menþionat ministrul Apãrãrii.
Þuþuianu a precizat cã aceastã opþiune pentru rachetele Patriot are la bazã parteneriatul
SUA-România, care are 20 de ani
de la momentul semnãrii, dar ºi
faptul cã SUA sunt principalul
garant de securitate al României.
“Riscurile ºi ameninþãrile în spaþiul aerian al României ne determinã sã procedãm la o înzestrare corespunzãtoare. Sistemele de
rachete sol-aer aflate în prezent
în dotarea României cu bãtaie
micã ºi medie sunt în mare parte

depãºite fizic ºi moral, cea mai
mare parte dintre ele sunt de producþie sovieticã ºi resursele de
funcþionare tehnicã sunt spre limita maximã cu posibilitãþi reduse ºi nesustenabile de modernizare. Opþiunea cea mai potrivitã
a fost identificatã în sistemul Patriot în cea mai modernã configuraþie. Luãm cea mai modernã
configuraþie, cu o perioadã estimatã de utilizare în serviciu de
30 de ani”, a spus Þuþuianu.
El a menþionat cã România se
alãturã în acest fel altor cinci
þãri NATO care deþin sisteme
Patriot - SUA, Germania, Spania, Grecia ºi Olanda - într-un
efort comun menit sã îmbunãtãþeascã securitatea europeanã,
ºi a arãtat cã ºi Polonia a depus
cerere pentru achiziþionarea aceloraºi sisteme ºi se aflã în negocieri. “Intenþia noastrã este ca
producãtorul sistemului sã colaboreze cu industria de specialitate din România pentru identificarea furnizorilor locali potriviþi ºi sã lucreze cu aceste
structuri din industria naþionalã
de apãrare, cu companii româneºti pentru a le ajuta sã-ºi dezvolte capabilitãþile necesare de
producþie ºi suport pentru Patriot”, a mai spus Þuþuianu.

Vasile Blaga: Nu am avut o înþelegere cu Gheorghe
ªtefan în legãturã cu obþinerea de bani pentru partid
Vasile Blaga a declarat, ieri, la Tribunalul Bucureºti, unde se judecã dosarul în
care este acuzat de trafic de influenþã, cã nu a avut niciodatã o înþelegere cu
Gheorghe ªtefan referitoare la obþinerea de bani pentru finanþarea PDL.
Vasile Blaga a venit, miercuri, la Tribunalul
Bucureºti, pentru a fi audiat în dosarul în care
este acuzat de trafic de influenþã în legãturã cu
finanþarea ilegalã a Partidului Democrat Liberat, între 2011 ºi 2012. Procurorii îl acuzã cã
ar fi primit 700.000 de euro de la fostul primar
din Piatra Neamþ, Gheorghe ªtefan. „Nu am
avut o inþelegere cu ªtefan Gheorghe în legãturã cu obþinerea de bani pentru partid. Arãt ca
nu am primit suma totalã de 700.000 de euro,
compusã dintr-o tranºã de 500.000 de euro ºi
alta de 200.000 de euro, aºa cum mi se reþine
în sarcinã. Precizez faptul ca îl cunosc pe numitul ªtefan Gheorghe, vicepreºedinte al PDL,
în perioada vizatã de anchetã penalã, în 20112012, persoanã care era ºi conducãtorul filialei
din judeþul Neamþ al aceleiaºi fromaþiuni politice”, a spus Blaga în faþa magistraþilor.
Întrebat de procurorul de ºedinþã dacã a avut
vreo legãturã cu numirile conducerilor companiilor Teletrans ºi Transelectrica, Vasile Blaga a
explicat faptul cã acestea nu s-au fãcut în mandatul sãu. „Nu înþeleg de ce mi se imputã o
astfel de implicare în numirile conducerii SC
Teletrans ºi SC Transelectrica. Consider impotant sã precizez cã în 2000-2015 eu eram un

simplu mebru de pardid, fãrã funcþii de conducere. Niciodatã nu am avut în partid o responsabilitate de a numi oameni în funcþii publice.
Niciodatã nu am fãcut sugestii celor doi miniºtri care s-au succedat în numire. Cu ce puteam eu interveni? Cum puteam face trafic de
influenþã în favoarea lui Berdilã pe care nu îl
cunosc? Nu am primit de la preºedinte niciun
cent, nici de la Gheorghe ªtefan, nici de la Dan
Grigoriu. (...) În rechizitoriu sunt precizate alte
douã nume de persoane despre care se aratã cã
ar fi implicaþi în desfãºurarea activitãþii infracþionale care mi se imputã, Berdilã Horaþiu ºi
Grigoriu Dan. Dacã despre ªtefan Gheorghe
am declarat ca îl cunosc, nu pot sã spun acelaºi lucru despre numiþii Grigoriu ºi Berdilã”, a
mai spus Blaga în faþa judecãtorilor de la Tribunalul Bucureºti.
În cadrul procesului, Vasile Blaga s-a declarat uimit de faptul cã fostul edil din Piatra Neamþ
nu a recunoscut-o pe Sanda Dean, care a fost
secretarã a conducerii partidului multã vreme.
„Cum pot sã îl cred pe Gheorghe ªtefan cã nu
o ºtia pe Sanda Dean, fostã secretarã a lui Bãsescu ºi a lui Boc? Lucra acolo din 2000. Ei
spun cã au pus banii în biroul meu. (...) În 2012,

ªtefan zice cã i-a dat banii lui Dan Grigoriu,
care i-a dat Sandei Dean? Vorbesc de cei
500.000 de euro. Sunt numai contraziceri în
declaraþiile lor. Nu am fãcut niciodatã trafic de
influenþã”, a adãugat Blaga, în acelaºi context.
Urmãtorul termen a fost fixat de instanþã în
8 septembrie, moment în care va avea loc audierea mai multor martori, între care ºi Gheorghe ªtefan.
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Ion Prioteasa,
Prioteasa, preºedintele
preºedintele Consiliului
Consiliului Judeþean
Judeþean Dolj:
Dolj:

“Banii oferiþi de Guvern ne ajutã foarte mult”
Suma totalã a finanþãrii obiectivelor ºi proiectelor
aprobate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã – PNDL 2, în judeþul Dolj se ridicã la 813.000.000
de lei, locul 11 ca alocare bugetarã. Numãrul total al
obiectivelor de investiþii, pentru care judeþul nostru va
primi fonduri prin acest program este de 141. La
nivel national, au fost depuse peste 13.000 de proiecte, cu o valoare totalã de peste 67 miliarde lei, mai
mult decât dublu comparativ cu suma de 30 miliarde
lei alocatã prin lege pentru perioada 2017-2020. Au
fost selectate ºtiinþific, pe baza unor criterii obiective,
peste 6.851 de proiecte cu valoare totalã de 29,9 miliarde lei. Proiectele au fost depuse de autoritãþile locale în funcþie de necesitãþile reale ale comunitãþilor.
Ieri, conducerea Consiliului Judeþean Dolj a discutat despre acest
Program ºi despre proiectele depuse de localitãþile din judeþul nostru.
Prioritare au fost proiectele pe educaþie ºi sãnãtate, urmate de asfaltãri ºi alimentari cu apã. “Nu am
dorit sã treacã pe lângã noi un eveniment deosebit care s-a petrecut
în þarã ºi care s-a petrecut implicit
ºi în judeþul Dolj ºi ni s-a pãrut cã
nu a fost suficient de mediatizat la
nivelul importanþei lui. Practic, acest
program aplicat în majoritatea localitãþilor þãrii va produce o schimbare ºi va face ca problemele importante cu care se confruntau localitãþile sã poatã sã fie rezolvate
prin acest program. De la extinderi
ºi modernizãri de spaþii de învãþãmânt, la înfiinþarea de noi sisteme
de alimentare cu apã, asfaltare drumuri comunale ºi nu în ultimul rând,
la construira podurilor ºi podeþelor, inclusiv la cel de peste Amaradia. Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele care vor fi realizate
prin aceastã sursã de finanþare. În
acest sens, Ministerul Dezvoltãrii ºi
Ministerul Fondurilor Europene au
fost puºi într-o situaþie foarte dificilã sã poatã sã aleagã din multitudinea de proiecte pe care le-a depus fiecare primar pânã în luna
martie a.c ºi de atunci s-au stabilit
criterii ºi s-au fãcut analize. A trebuit
sã se facã o repartizare echitabilã ºi
putem sã vorbim ºi de un fel de solidaritate între anumite localitãþi mai
dezvoltate ºi altele mai puþin dezvoltate. Practic, ceea ce s-a dorit a se
face cu acest PNDL, preluându-se
din toate hotãrârile de guvern anterioare care se dãduserã pentru infrastructurã ºi adunate acum în cadrul
unui singur proiect, reprezintã o abordare absolut specialã, în sensul cã fiecare localitate trebuie sã aibã acces la
servicii publice… ”, a subliniat Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

9500 de investiþii
la nivel national

La nivel naþional a rezultat urmãtoarea repartizare a fondurilor:
9 miliarde lei pentru reþele de alimentare cu apã ºi canalizare; 16
miliarde lei pentru drumuri ºi poduri; 4 miliarde lei pentru unitãþi
de învãþãmânt; 1 miliard lei pentru
unitãþi medicale. Pentru prima
datã, fondurile de dezvoltare au

fost distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, nepartizane politic, care a luat în calcul, în primã etapã, alocarea fondurilor pe judeþe ºi, apoi, repartizarea în interiorul judeþelor. “În
judeþul Dolj mai mult de jumãtate
din problemele legate de apã ºi canal vor fi rezolvate. Va veni ºi partea a doua a Masterplanului de Apã
ºi Canal. S-a întâmplat ca ºi pentru judeþul Dolj sã fie alocatã o sumã
mare de bani, multe localitãþi au
fost prinse în acest calcul. Sunt
convins cã cele 9500 de investiþii
la nivel national, cele 2500 de grãdiniþe ºi creºe ºi mii de alte obiective vor face ca satul românesc sã
se modernizeze ºi sã se dezvolte.
Aceste investiþii vor duce la regenerare urbanã ºi la dezvoltarea infrastructurii judeþene. ªi în felul
acesta putem sã vorbim ºi de o
susþinere a dezvoltãrii echilibrate a
României”, a mai spus ºeful administraþiei judeþene.

tunitate. Dar, iatã, cã am avut aceastã satisfacþie sã avem ºi noi aprobate câteva investiþii, care însumate se ridicã la aproape 30 de milioane de euro. Ca urmare, indiferent
de culoarea politicã a preºedinþilor
de consilii judeþene sau de bazinul
electoral, judeþele au primit bani
dupã criterii obiective raportate la

nilor. La Murgaºi, de exemplu, unde
a avut loc o alunare de teren, care
pune în pericol viaþa oamenilor,
avem un proiect ºi primim aproape
un million de euro. Am avut o tentativã sã rezolvãm aceastã probleã
pe banii nostril, ai CJ Dolj, dar firma care a câºtigat licitaþia a avut

localitãþi care nu au reuºit sã obþinã fonduri structurale ºi atunci
ar fi rãmas cu o serie de probleme nerezolvate în comunitãþile
respective. Sunt alocaþi 813 milioane de lei, discutãm de 141 de
proiecte. Sunt 30 de drumuri, iar
valoarea este de 228 milioane lei,

probleme ºi nu a mai continua lucrarea. Aºa cã sunt foarte utili
aceºti bani. Un alt proiect este un
drum de 4,7 km în zona localitãþii
Gogoºu. Acolo sunt ultimele douã
cule din judeþul Dolj care s-au mai
pãstrat ºi care vor fi refãcute ºi modernizate pe fonduri europene, aºa
cã ºi în zona localitãþii Brabova ºi
în zona Gogoºu vom avea aceste
douã vestigii care cu siguranþã vor
f vizitate de turiºti, vor fi trecute în
toate ghidurilor ºi dupã ce vor fi
gata for fi date în administrare
Muzeului Olteniei”, a subliniat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

sunt distribuite în 30 de localitãþi.
Sunt 4 poduri ºi podeþe în valoarea de peste 7,5 milioane lei. Sunt
28 de sisteme de alimentare cu apã
în 26 de localitãþi ºi care au o valoare de 102 milioane de lei. Sunt
localitãþi care din punct de vedere
a numãrului de locuitori nu se puteau încadra nici pentru o aplicaþie
pe Masterplan ºi nici pe fonduri europene. Fiind neeligibile acele proiecte. 13 staþii de canalizare ºi staþii de epurare în valoare alocatã de
178 milioane de lei. Sunt integrate
în acest program ºi 43 de unitãþi
de învãþãmânt, în 32 de localitãþi,
unde se vor investi peste 53 de
milioane de lei, banii vor fi investiþi în reabilitare ºi modernizare. 14
dispensare umane în 12 localitãþi
pentru care se vor aloca 12,5 milioane lei ºi trei programme de reabilitare a iluminatului public ºi nu
în cele din urmã, vor fi reabilitate
ºi douã sedii de primãrie în douã
localitãþi în valoare totalã de 2 milioane de lei”, a explicat Cosmin
Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj.

La Murgaºi
se rezolvã alunecarea
de teren

În formula alocãrii fondurilor pe
judeþe au fost patru indicatori luaþi
în calcul: numãrul de localitãþi din
judeþ, populaþia judeþului, suprafaþa
judeþului ºi impozitul pe venit încasat pe judeþ. “Vreau sã mai spus cã
în cadrul acestui Program Naþional de Dezvoltare Localã am aplicat ºi noi, în calitate de Consiliu
Judeþean. Nu puteam sã lãsãm sã
treacã pe lângã noi o astfel de opor-

cei patru indicatori privind structura demograficã ºi administrativã ºi
capacitatea financiarã a acestora.
Modul de distribuire a acestor fonduri ne-a arãtat ºi o asigurare a unei
finanþãri echilibrate la nivelul întregii þãri, în beneficiul tuturor cetãþe-

Dolj: Fonduri
allocate pentru
141 de proiecte

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile, a prezentat ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, o sintezã a ceea ce
înseamnã PNDL Dolj. “Dacã analizãm cu mare atenþie, vedem cã
acest program este o completare
a celor pe fonduri europene, fiind
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Capotescu
Capotescu cu
cu finii
finii sãi
sãi ºiºi alþi
alþi 10
10 doljeni,
doljeni, lala judecatã
judecatã
pentru
pentru trafic
trafic de
de persoane
persoane ºiºi proxenetism
proxenetism
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
menþinut arestarea preventivã a lui Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, dar ºi
arestul la domiciliu al finilor sãi, Ahmed Cristian Bulacu ºi Radu Alin Florescu. Cei trei au fost ridicaþi în urma
unei acþiuni de pe 5 aprilie a.c., a poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni vizând destructurarea
unei grupãri infracþionale specializate
în trafic de persoane ºi proxenetism.

Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât sã-l menþinã pe craioveanul
Laurenþiu Capotescu zis Pãtatu în
spatele gratiilor, în timp ce finii sãi,
Ahmed Cristian Bulacu ºi Radu Alin
Florescu au fost menþinuþi în arest
la domiciliu. În plus, un alt doljean,
Alin Marius Mitrulescu, este ºi el
în arest la domiciliu. Hotãrârea a
fost luatã luni, 24 iulie a.c., de instanþã, dupã ce, sãptãmâna trecutã, s-a înregistrat dosarul în care
cei patru, împreunã cu alþi nouã inculpaþi, au fost trimiºi în judecatã
pentru constituire de grup infracþional, trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism: „Menþine
mãsura arestãrii preventive dispu-

Oamenii legii au fãcut 9 percheziþii domiciliare în Craiova ºi în judeþ, fiind
gãsiþi ºi ridicaþi peste 17.000 de euro,
aproximativ 7.000 de lei, înscrisuri, 18
telefoane mobile, 12 cartele SIM, 2 laptopuri, un hard disk, un pistol airsoft ºi
85 de alice, calibru 4,55 mm. Nu mai
puþin de 13 inculpaþi au fost trimiºi în
judecatã în acest dosar, care s-a înregistrat sãptãmâna trecutã la Tribunalul
Dolj ºi a intrat în camera preliminarã.

sã faþã de inculpatul Capotescu
Gheorghe Laurenþiu. (...) Menþine
mãsura arestului la domiciliu dispusã faþã de inculpaþii Florescu
Radu Alin ºi Mitrulescu Alin Marius. (...) Menþine mãsura controlului judiciar dispusã faþã de inculpatul Ciucã Gheorghe Sorin.(...)
Menþine mãsura arestului la domiciliu dispusã fata de inculpatul
Bulacu Ahmed Cristian”.

De la clubul de noapte din
Craiova ... trimise în Spania

Reamintim cã, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, pe 5 aprilie a.c., reþinerea pentru o perioadã de 24 de

ore a inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ahmed
Cristian Bulacu, Radu Alin Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciucã pentru
sãvârºirea infracþiunilor de constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism. Procurorii
DIICOT Craiova au comunicat cã,„în perioada anilor 2014 – 2017,
inculpaþii Capotescu Gheorghe
Laurenþiu, Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu Radu Alin au constituit un grup infracþional organizat în scopul comiterii infracþiunilor de trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism, grup la care
a aderat, în cursul anului 2015 ºi
inculpatul Ciucã Gheorghe Sorin.
Având în vedere natura legãturii
dintre inculpaþi (Capotescu Gheorghe Laurenþiu este naºul inculpaþilor Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu Radu Alin), a existat o colaborare optimã, strânsã ºi constantã, rolurile lor în realizarea activitãþii infracþionale nefiind aceleaºi,
modalitatea concretã în care îºi împãrþeau sarcinile fiind determinatã
de împrejurãrile de fapt ºi de necesitãþile practice ale realizãrii scopului infracþional – obþinerea de
venituri în mod facil din exploatarea sexualã a victimelor”.

Se întrerupe circulaþia
pe podul Calafat-Vidin

Societatea comunã româno-bulgarã Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria, care
se ocupã de administrarea podului Calafat –
Vidin, a informat Inspectoratul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Giurgiu, respectiv Serviciul Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj cã astãzi, între orele 09.00 ºi
11.00, circulaþia pe podul Calafat – Vidin va
fi întreruptã pentru lucrãri de întreþinere ºi
reparaþie. În intervalul orar specificat, auto-

vehiculele vor fi oprite în
zonele adiacente Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, pânã la momentul reluãrii traficului.
Având în vedere aspectele
prezentate, Poliþia de
Frontierã þine permanent
legãtura cu autoritãþile
bulgare ºi a dispus toate
mãsurile aflate în competenþã astfel încât la ridicarea restricþiei controlul
de frontierã sã se desfãºoare fluent ºi operativ.
De asemenea, poliþiºtii STPF Dolj recomandã consultarea aplicaþiei „Trafic Online” disponibilã pe site-ul www.politiadefrontiera.ro, care prezintã o medie a timpilor de aºteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aºteptare sunt actualizaþi în timp real,
fapt ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfigureze
traseul cãtre un punct de frontierã ce înregistreazã valori de trafic scãzute.

Anchetatorii spun cã inculpaþii au
profitat de naivitatea, situaþia materialã precarã, lipsa educaþiei ºi starea de vãditã vulnerabilitate a victimelor, multe minore, ºi aflate în situaþie conflictualã cu familia, pentru
a le recruta fie prin inducere în eroare, în sensul cã le promiteau locuri
de muncã în strãinãtate, bine remunerate, fie profitând de vulnerabilitatea lor vãditã. Astfel, Capotescu a
folosit clubul de noapte care îi aparþine, situat în zona „Groapã”, pe raza
municipiului Craiova, în scopul recrutãrii victimelor, majoritatea minore, oferindu-le „locuri de muncã” ºi
iluzia unei vieþi confortabile.
O parte din victime au fost direcþionate, la vârsta majoratului,
spre un club din Spania, aducânduºi aportul în acest sens ºi Bulacu, dar
ºi Florescu, care fie le induceau în
eroare în sensul cã vroiau un viitor
comun cu persoanele vãtãmate, fie
le promiteau locuri de muncã mai
bine plãtite în strãinãtate (barmaniþe, dansatoare ºi nicidecum practicarea prostituþiei). Numai cã, odatã
ajunse în Spania, victimele erau con-

strânse sã se prostitueze, iar dacã
încercau sã rupã legãtura cu inculpaþii, aceºtia le ameninþau, folosindu-se ºi de relaþia pe care o aveau
cu Laurenþiu Capotescu. Cei trei au
fost arestaþi preventiv pe 6 aprilie
a.c., în timp ce Gheorghe Sorin
Ciucã a fost plasat în arest la domiciliu, iar în acest moment doar „Pãtatu” mai este dupã gratii.
Procurorii DIICOT – Serviciul
teritorial Craiova au finalizat cercetãrile în acest caz ºi au dispus trimiterea în judecatã a 13 persoane:
Gheorghe Laurenþiu Capotescu
zis „Pãtatu”, Ahmed Cristian
Bulacu, Radu Alin Florescu,
Gheorghe Sorin Ciucã, Alin Marius Mitrulescu, Cristian Aurel
Barbu, Maria Luciana Ciucã,
Constanþa Dobrin, Florentina
Andreea Dunãreanu, Laura Dunoiu, Teodora Maria Gheorghe,
Ana – Maria Lopãþel ºi Mihaela
Alexandra Tucã. Dosarul s-a înregistrat pe 19 iulie a.c. la Tribunalul Dolj ºi a intrat în camera preliminarã, urmând sã fie analizat de
magistraþi.

Pieton decedat dupã ce a fost
accidentat la Rãcarii de Jos
Un echipaj de prim-ajutor ºi o ambulanþã
SMURD din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, dar ºi poliþiºti
rutieri, au fost solicitaþi, marþi searã, în jurul
orei 22.30, pe D.E. 70, în localitatea Rãcarii
de Jos, unde s-a produs un accident de circulaþie în urma cãruia un bãrbat a ajuns la
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetãri ale poliþiºtilor ru-

tieri ajunºi la faþa locului s-a stabilit faptul cã
Marian Þãpârdea, de 49 de ani, din comuna
Brãdeºti, s-a angajat în traversarea D.E. 70,
prin loc nesemnalizat ºi nemarcat ºi fãrã sã
se asigure, fiind lovit de un autoturism Ford,
condus din direcþia Craiova cãtre Filiaºi de
Raluca Rãdoi, de 24 de ani, din Filiaºi. În
urma accidentului a rezultat rãnirea gravã a
pietonului, care a fost transportat de ambulanþa SMURD la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru acordarea
de îngrijiri medicale. Din
nefericire, în urma complicaþiilor apãrute, pietonul
a decedat la spital. Poliþiºtii continuã cercetãrile
pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor ºi împrejurãrilor în care s-a produs accidentul, fiind întocmit dosar penal pentru
ucidere din culpã, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Despre marginalizarea
premeditatã a Poliþiei Locale!
MIRCEA CANÞÃR
Fie cã ne place, fie cã ne displace uneori pentru lipsa de cordialitate - patrulele Poliþiei Locale pot fi zãrite, cotidian,
nu doar în centrul urbei sau în marile parcuri ale acesteia, ci ºi în apropierea unitãþilor de învãþãmânt, sanitare, în pieþe, târguri, cimitire, locuri publice, aflate în proprietatea sau administrarea Primãriei Craiova, zone stabilite prin planul de ordine ºi
siguranþã publicã. S-ar putea sã fie zãrite,
mai rar, în cartierele periferice. E o pãrere. Oricum, Poliþia Localã este o realitate
de netãgãduit în peisajul Craiovei ºi îºi
exercitã, în temeiul Legii nr. 155/2010, cu
modificãrile ulterioare, competenþele întro serie de domenii: ordinea ºi liniºtea
publicã, circulaþia pe arterele principale, disciplina în construcþii ºi afiºajul stradal, protecþia mediului, activitãþile comerciale, evidenþa persoanelor ºi alte domenii stabilite prin lege.
În interesul comunitãþii locale, exclusiv pe
baza ºi în executarea legii menþionate, precum ºi a actelor autoritãþii deliberative ºi

ale celei executive ale administraþiei publice locale, Poliþia Localã coopereazã cu
structurile competente ale Poliþiei Române sau ale Jandarmeriei, conform protocoalelor încheiate, atunci când identificã
situaþii ce excedeazã atribuþiilor exprese,
cu care este învestitã prin legea specialã.
De altfel, competenþele Poliþiei Locale sunt
detaliate ºi Octavian Mateescu, directorul acestei entitãþi, ne asigurã cã, într-o
„turã”, lucreazã pe puþin 30 de poliþiºti, în
formaþiuni distincte (14-15 patrule), iar în
tura a treia acþioneazã un numãr de 14-16
poliþiºti (7-8 patrule). La aceºtia, mai trebuie adãugate echipajele care participã,
zilnic, la fluidizarea circulaþiei. Aºadar,
efective notabile. Numãrul angajaþilor din
Poliþia Localã depãºeºte 300. De ce trebuie adus în discuþie acum aportul Poliþiei
Locale, în bunã parte finanþatã de la bugetul local, la menþinerea ordinii ºi siguranþei publice? Fiindcã aceasta este însãºi raþiunea înfiinþãrii ei. ªi, în anii
din urmã, deºi provine din ceea ce am

numit „gardienii publici”, lucrurile s-au
schimbat simþitor. În bine. Discuþiile febrile, din ultimele zile, au atins subfinanþarea MAI, deficitul structural din Poliþia
Românã, evaluat la 4.000 de poliþiºti, de
premierul Mihail Tudose, ºi la ...20.000
de oameni de liderul sindicatului SNPCC,
Dumitru Coarnã, într-un interviu pentru
„Cotidianul”. Nu comentãm pãrerile – destul de excentrice – ale intervievatului amintit. Deºi, pe alocuri, are dreptate, mai ales
în referirile la disponibilizãrile nefericite din
2011 ºi când afirmã cã „dacã nu ai siguranþã publicã, nu poþi sã asiguri nici
sãnãtatea”. Dar, în opinia sa, „guvernul
nu are ca prioritate siguranþa cetãþeanului”. ªi afirmaþia este hazardatã. Faptul cã oculteazã, premeditat, existenþa
Poliþiei Locale, cu rostul sãu, ºi aceasta
consumând bani publici, nu înseamnã altceva decât o marginalizare, de-a dreptul
ilogicã. Nici Jandarmeria nu este evaluatã
corespunzãtor deºi, slavã Domnului, are
o activitate mai mult decât robustã. Costi

Rogozanu, un bun jurnalist, citeazã în articolul sãu „România poliþistã”, un text
mai vechi apãrut în „Ziarul Financiar”,
conform cãruia unul din cinci bugetari
lucreazã la Interne, Servicii sau Apãrare.
Cei 260.000 de bugetari consumã 4 miliarde euro, anual, adicã 40% din cheltuielile cu salariile în sistemul public. Nu excludem ca aceste cifre sã aibã coeficientul lor de eroare. Dar cazul tragic al unui
poliþist, ucis bestial în gara Burdujeni, din
Suceava, nu poate fi folosit indecent, ca
punct de plecare cu angajãrile, etc. Eurostat ne atenþioneazã, de altfel, cã momentan cheltuim, ca procent PIB, foarte
mult cu poliþia. Neluarea în calcul a existenþei poliþiºtilor locali atrage, automat, ºi
desconsiderarea, totalmente nedreaptã, a
activitãþii acestora. Consistentã sau mai
puþin consistentã. Totuºi, orice discuþie,
serioasã, nu poate face abstracþie de aportul Poliþiei Locale, în asigurarea liniºtei ºi
ordinii publice. ªi la Craiova, ºi în celelalte mari municipii din þarã.

Pagube însemnate produse de fenomenele meteorologice
periculoase în Dolj, în primele 6 luni
Comandantul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, col. Constantin Florea, a prezentat, în cadrul conferinþei de presã susþinutã marþi, bilanþul activitãþilor desfãºurate de Comite-

„În perioada 1 ianuarie – 30
iunie s-au desfãºurat 11 ºedinþe, iar principalele aspecte de pe
ordinea de zi au vizat stabilirea
mãsurilor necesare pentru prevenirea ºi limitarea/înlãturarea
efectelor situaþiilor de urgenþã
ca urmare a manifestãrii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, informarea privind
verificarea stãrii tehnice ºi funcþionale a construcþiilor cu rol de
apãrare împotriva inundaþiilor
ºi stadiul mãsurilor stabilite ºi
prezentarea Planului de activi-

tul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
al judeþului Dolj pe primele ºase luni ale
acestui an. Cea mai gravã problemã a fost
îngheþul târziu din luna aprilie, care a
produs pagube de peste 370.000 lei.

tãþi al Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã (CJSU)
pentru anul 2017. Principalele
mãsuri stabilite în cadrul ºedinþelor au fost adoptate prin 2 Hotãrâri ale C.J.S.U. ºi au constat
în suspendarea cursurilor ºcolare pentru unitãþile de învâþãmânt preuniversitar din judeþul
Dolj în intervalul 09.01. –
10.01.2017, ca urmare a condiþiilor meteorologice nefavorabile ºi aprobarea intervenþiei Direcþiei Regionale de Drumuri ºi
Poduri Craiova pentru deszãpe-

zirea unor sectoare de drumuri
judeþene”, a spus col. Constantin Florea, comandantul ISU
Dolj. Pe parcursul primelor ºase
luni ale acestui an, dupã cum a
mai precizat comandantul ISU
Dolj, au fost emise 168 de atenþionãri/avertizãri hidrometeorologice, din care 134 au fost atenþionãri meteorologice (128 cod
galben, 5 cod portocaliu ºi un
cod roºu), 8 atenþionãri hidrologice cod galben ºi 26 informãri meteorologice. „În vederea pregãtirii ºi organizãrii corespunzãtoare a intervenþiei a
fost activatã Grupa Operativã
la nivel judeþean, a cãrei activitate a fost coordonatã de
domnul prefect ºi condusã de
ofiþeri cu funcþii de comandã
din ISU Dolj. În plus, comisia
mixtã constituitã prin Ordinul
P re f e c t u l u i n r. 6 7 d i n
10.03.2017 a constatat pagubele produse de fenomenele meteorologice periculoase (cãderi
masive de zãpadã) în luna ianuarie în comuna Amãrãºtii de
Jos. Conform Raportului întocmit de comisie s-a constatat cã
a fost afectatã o suprafaþã de
3.600 mp folie solar, iar paguba valoricã estimatã a fost de
10.920 lei. În intervalul 04.05
– 17.05.2017 comisia constituitã prin Ordinul Prefectului
nr.107 din 02.05.2017 a reali-

zat evaluarea fizicã ºi valoricã
a pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase
(temperaturi extreme – îngheþuri
târzii) produse în judeþul Dolj
în perioada 22 – 24.04.2017.
Conform Raportului de sintezã,
comisia s-a deplasat în localitãþile Orodel, Unirea, Segarcea,
Daneþi, Amãrãºtii de Jos, Dãbuleni, Murgaºi, Argetoaia,
Breasta, Mîrºani, Siliºtea Crucii ºi Gherceºti ºi a constatat cã
a fost afectatã suprafaþa de
594,57 ha culturi agricole. Procentul de calamitare a culturilor de porumb, rapiþã, legume
solar, viþã de vie, cãpºuni ºi
pomi fructiferi a fost între 30%
ºi 90%, iar pagubele valorice
au fost estimate la 372.880,4
lei”, a mai precizat col. Constantin Florea.
În plus, având în vedere Programul principalelor acþiuni ale
Comitetului Ministerial pentru
Situaþii de Urgenþã al Ministerului Apelor ºi Pãdurilor pentru

anul 2017, în perioada 20.03 –
20.04.2017 s-a desfãºurat acþiunea de verificare a modului
cum au fost salubrizate cursurile de apã, întreþinute ºanþurile
ºi rigolele în localitãþi, la activitate participând reprezentanþi
ai CJSU, SGA Dolj, Gãrzii Forestiere ºi ISU Dolj. Au fost verificate 29 de localitãþi, fiind dispuse mãsurile necesare ºi stabilite termene ºi responsabilitãþi
pentru deficienþele constatate.
CARMEN ZUICAN
Comandantul ISU Dolj a mai
anunþat cã, în prezent, în subunitãþile Inspectoratului executã stagiul de practicã un numãr de 12
studenþi ai Facultãþii de Pompieri,
respectiv 5 studenþi de anul I, 4 de
anul II ºi 3 studenþi de anul III. De
asemenea 3 studenþi ai Academiei
Forþelor Terestre “Nicolae Bãlcescu” Sibiu executã stagiul de practicã în cadrul ISU Dolj, la Compartimentul Financiar.
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Viceprimarul Adi Cosman ne dã întâlnire, astã searã, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”, pentru o vizionare istoricã:

„Suntem
„Suntem lei
lei ºi
ºi vom
vom învinge!”
învinge!”

Zi istoricã pentru fotbalul din
Bãnie! Dupã multã aºteptare. Pe
stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu-Severin este programatã, astãzi, cu începere de la ora

21.00, partida de fotbal, dintre
CSU Craiova ºi AC Milan, din turul trei al preliminariilor Europa League, o confruntare aºteptatã, cu sufletul la gurã de miile de

suporteri ai „ªtiinþei”, din toatã
þara. Dar cum nu toþi craiovenii pot
face deplasarea în frumosul municipiu de la Dunãre – gazda unui
eveniment memorabil - autoritãþile locale din Craiova se strãduiesc
sã le creeze, totuºi, posibilitatea
de a trãi atmosfera acestei partide, de care se leagã mari speranþe, în ciuda valorii deosebite, prin
achiziþiile de datã recentã, a celor
de la AC Milan. Idee inspiratã.
Chiar europeanã. Începând cu
orele 20.00, craiovenii sunt aºteptaþi, aºadar, în Piaþa «Fraþii Buzeºti» din Centrul Vechi al Craiovei, unde va fi amplasat un
ecran uriaº, pe care se va viziona
partida de fotbal. „Meciul începe
la ora 21.00, dar noi îi aºteptãm
sã vinã cu o orã mai devreme,
pentru cã înainte de meci vor rula
câteva filmuleþe cu partide de referinþã ale «Campioanei unei mari
iubiri», în aventurile ei europene.
Sperãm sã vinã cât mai mulþi craioveni în piaþa amintitã, pentru a
recrea împreunã acel spirit autentic oltenesc, din anii ’80, pe care
îl avea Craiova”, a anunþat, ieri,

viceprimarul Adi Cosman. El însuºi un suporter declarat al echipei CSU Craiova.
Alãturii de craiovenii, care sunt
aºteptaþi sã susþinã, în piaþã, pe
jucãtorii de la CSU Craiova, încurajãrile ºi suportul moral vin,
deopotrivã, ºi din partea municipalitãþii. „Suntem lei ºi vom învinge! Deºi este «marele» Milan, ºi
mã refer la palmaresul sãu european - sunt niºte investiþii destul
de serioase care s-au fãcut acolo, în aceastã varã - nu exclud o

surprizã. Fiindcã, de aceea, place
fotbalul. ªi, de ce nu, o ispravã a
«buturugii mici»”, a declarat încrezãtor viceprimarul Craiovei.
Întrebat dacã are un jucãtor preferat în componenþa celor de la
AC Milan, reprezentantul municipalitãþii a rãspuns scurt: „Bãluþã!”.
Semn cã viceprimarul Adi Cosman, deºi mai taciturn de regulã,
nu este lipsit de umor. Oricum,
invitaþia sa, în cocheta Piaþã „Fraþii
Buzeºti”, altminteri un loc de agrement, este incitantã.

PNL pune condiþii la numirea viceprimarului: fãrã Stelian Bãrãgan!
Se anunþã o ºedinþã a CLM Craiova
care va debuta furtunos! Sãmânþa de
scandal pare sã fie alegerea noului viceprimar al urbei, care, culmea, nu mai
este o mizã politicã – liberalii renunþând la post – cât un rãzboi al orgoliilor. PNL a încins focul încã de ieri, anun-

Deºi legea administraþiei publice locale prevede ca un mare municipiu, cum este ºi Craiova, sã fie
coordonat de doi viceprimari, municipiul nostru se aflã, de ceva
timp, pe umerii primarului ºi a unui
singur viceprimar. Numirea celui
de-al doilea vice a fost amânatã
pânã acum ºi, între timp, a cãpãtat ºi o micã povestioarã, care va
rãmâne legatã de aceastã funcþie.
Primii care s-au sesizat cã organigrama Primãriei Craiova este incompletã, la poziþia funcþii de conducere, au fost liberalii. Într-o
ºedinþã de consiliu, aceºtia au întrebat de ce nu se vine, totuºi, cu
un nume pentru aceastã funcþie,
sugerând ºi o explicaþie: apele ar fi
cam tulburi în sânul coaliþiei PSD
ºi ALDE, drept urmare nu se poate lua o decizie.

minalizarea unui viceprimar a revenit în atenþie. Un reprezentant al
presei locale a postat, pe pagina sa
de facebook, fotografia de grup a
consilierilor de la constituirea actualului mandat ºi a oferit câteva
indicii care ar fi trebuit sã conducã la noul viceprimar al Craiovei.
A urmat un schimb de replici amuzante pe marginea acestui subiect,
fiind propuse diferite nume de consilieri. Cel care a pus capãt ghicitorii, venind cu rãspunsul corect,
a fost chiar preºedintele PSD Dolj,
deputatul Claudiu Manda. Liderul
social-democraþilor a anunþat, în
acea searã, pe acea paginã de facebook, cã noul viceprimar al Craiovei este consilierul Stelian Bãrãgan. Nominalizarea acestuia a fost
confirmatã, ulterior, ºi de primarul Mihail Genoiu.

La puþin timp de la aceastã interpelare, chestiunea legatã de no-

Astãzi, pe ordinea de zi a CLM
Craiova se aflã, în sfârºit, ºi proiectul de hotãrâre privind alegerea

Stelian Bãrãgan,
anunþat pe facebook

De ce nu-l vor liberalii

viceprimarului Craiovei. Ieri, de
pildã, fusese instalatã ºi cabina de
vot, în sala de ºedinþe. ªi de aceastã datã, liberalii au þinut sã aibã o
reacþie. Aceºtia au ieºit, ieri, într-o
conferinþã de presã ºi au anunþat
cã nu îl vor vota pe Stelian Bãrãgan, considerând cã acesta nu este
o nominalizare serioasã. „Deºi s-a
vehiculat, în spaþiul public, o propunere pentru funcþia de viceprimar, din punctul nostru de vedere
nici acum coaliþia nu este pregãtitã cu o nominalizare serioasã. ªi
drept urmare, vom vota împotriva
nominalizãrii domnului Stelian Bãrãgan”, a declarat consilierul PNL,
Flavius Sirop, încercând sã argumenteze, apoi, ºi de ce social-democratul nu este omul potrivit.

þând, într-o conferinþã de presã, cã vor
vota oricare altã persoanã, dar nu ºi pe
Stelian Bãrãgan, o persoanã lipsitã de
experienþã. Pe de altã parte, este de aºteptat ºi ca PSD sã nu renunþe la Stelian
Bãrãgan, nominalizarea sa fiind fãcutã
chiar de liderul PSD, Claudiu Manda.

Sfatul PNL cãtre PSD:
o persoanã cu experienþã
Mai mult, liberalii au cerut, ieri,
PSD-ului sã se gândeascã la o altã
persoanã, o persoanã care sã fie aleasã din rândul oamenilor cu multã experienþã pe care partidul îi deþine în
consiliu. „Suntem de pãrere cã sunt
oameni cu mult mai multã experienþã care pot sã preia frâiele acestei
instituþii. Este o funcþie foarte serioasã, nu este un viceprimar al PSD, ci
al Craiovei care îºi asumã gestionarea unor instituþii subordonate, îºi
asumã un rol foarte serios ºi necesitã mai multã experienþã pentru acest
post”, a mai spus Flavius Sirop. Liberalul a þinut chiar sã-i transmitã ºi
un mesaj „colegial” lui Stelian Bãrã-

gan: „Eu chiar îi transmit, colegial,
sã fie atent la ce semneazã pe acolo,
pentru cã sunt lucruri cu grad deosebit de risc ºi l-aº sfãtui sã fie sceptic”, l-a avertizat liberalul pe colegul
social-democrat.

O ºedinþã cu suspans

Aºadar, se anunþã o ºedinþã care
va debuta furtunos. PNL a anunþat
cã nu va face o nominalizare pentru
aceastã funcþie, recunoscând cã nu
deþine majoritatea ºi nu poate emite
pretenþii la un astfel de post, dar rãmâne ferm pe poziþie împotriva nominalizãrii lui Stelian Bãrãgan. Cum
PNL nu poate schimba soarta votului, având deci prea puþini consilieri,
dupã toate semnalele transmise ieri,
ne putem aºtepta ca aceºtia sã încerce sã pluseze, totuºi, la imagine ºi sã
intre în schimburi de replici tãioase
cu partea stângã a sãlii. „Înþelegem
cã nu este momentul nostru acum,
nedeþinând o majoritate. Decât sã
facem o propunere neserioasã, mai
bine îi lãsãm pe cei de la putere sã
nominalizeze ei. Nu vrem sã punem
pe nimeni în situaþia ingratã de a trece pe sub tãvãlugul PSD, pentru cã
sunt convins cã nu ar fi luatã în serioas o astfel de propunere”, a descãrcat un prim cartuº, încã de ieri,
liberalul Flavius Sirop. Cealaltã variantã este ca PSD sã-l retragã pe Stelian Bãrãgan ºi sã vinã cu un alt nume
din rândul consilierilor sãi.
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Birocraþia accesãrii fondurilor în pomiculturã
prelungeºte sesiunea de primire a proiectelor
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Beneficiari pot fi: fermieri, cu
excepþia persoanelor fizice neautorizate; grupurile de producãtori ºi cooperative care activeazã în sectorul pomicol, cu condi-

þie (utilaje, înfiinþare, reconversie
etc.); 900.000 euro pentru investiþiile care conduc la un lanþ alimentar integrat, la nivelul exploataþiei agricole (producþie, procesare, comercializare). Pentru obþinerea materialului de înmulþire ºi
materialului de plantare fructifer
intensitatea sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, fãrã
a depãºi 600.000 euro în cazul
investiþiilor în activitatea de producþie (utilaje, înfiinþare).
În cazul fermelor mari intensitatea sprijinului este de 50 % din
totalul cheltuielilor eligibile, fãrã a
depãºi: 250.000 euro pentru investiþiile care presupun achiziþii
simple; 750.000 euro în cazul in-
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Cine poate accesa banii

○

versificarea producþiei, creºterea
calitãþii produselor obþinute ºi
îmbunãtãþirea performanþei generale a exploataþiilor pomicole;
creºterea valorii adãugate a produselor prin sprijinirea procesãrii
fructelor la nivel fermã ºi a comercializãrii directe a produselor obþinute; dezvoltarea lanþurilor scurte
de aprovizionare; eficientizarea
costurilor de producþie prin promovarea producerii ºi utilizãrii
energiei din surse regenerabile în
cadrul fermei ºi prin reducerea
consumului de energie.
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fiecare din cele douã luni de prelungire.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanþare este cea on-line
pe pagina oficialã a Agenþiei,
www.afir. info. Toþi cei interesaþi
sã depunã proiecte pentru dezvoltarea producþiei pomicole, prin sM
4.1a, pot consulta gratuit Ghidul
solicitantului ºi anexele aferente pe
site-ul AFIR, la secþiunea „Investiþii PNDR”.

○

de euro. Depunerea proiectelor se face în limita a 200% din alocarea pentru sesiune.
Pânã în prezent au fost depuse online 82 de
cereri de finanþare în valoare totalã nerambursabilã de peste 34,5 de milioane de euro.
Nu mai puþin de 22 de acte sunt cerute de
AFIR pentru întocmirea dosarului la acest capitol de finanþare; de la studiu de fezabilitate,
contract de finanþare, conþinut proiect cadru înfiinþare plantaþie ºi încheind cu „valori costuri
standard ºi contribuþie în naturã la sM4.1 a”!
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vestiþiilor în activitatea de producþie (utilaje, înfiinþare,reconversie);
1.050.000 euro pentru investiþiile
care conduc la un lant alimentar
integrat, la nivelul exploataþiei agricole* (producþie, procesare, comercializare).
În situaþia în care este vorba
de forme asociative intensitatea sprijinului este de 50% din
totalul cheltuielilor eligibile, fãrã
a depãºi: 350.000 euro pentru
investiþiile care presupun achiziþii simple; 600.000 euro pentru obþinere material de înmulþire ºi material de plantare fructifer; 750.000 euro în cazul investiþiilor în activitatea de producþie
(utilaje, înfiinþare, reconversie;
1.050.000 euro pentru investiþiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploata-
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þia ca investiþiile realizate sã deserveascã interesele propriilor
membri. Sprijinul nerambursabil se
va acorda diferenþiat. Pentru ferme mici: intensitatea sprijinului
este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fãrã a depãºi: 100.000
euro pentru achiziþii simple;
300.000 euro în cazul investiþiilor
în activitatea de producþie (utilaje,
înfiinþare, reconversie etc.);
450.000 euro pentru investiþiile
care conduc la un lant alimentar
integrat, la nivelul exploataþiei agricole (producþie, procesare, comercializare). Pentru ferme medii:
intensitatea sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, fãrã
a depãºi: 200.000 euro pentru investiþiile care presupun achiziþii
simple; 600.000 euro în cazul investiþiilor în activitatea de produc-
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Scopul investiþiilor sprijinite în
cadrul acestei submãsuri este
creºterea competitivitãþii exploataþiilor pomicole prin dotarea cu
utilaje ºi echipamente, înfiinþarea,
modernizarea ºi/ sau extinderea
unitãþilor de procesare, înfiinþarea
de plantaþii pomicole, reconversia
plantaþiilor existente ºi creºterea
suprafeþelor ocupate de pepinierele pomicole.
Obiectivele submãsurii 4.1a
sunt creºterea competitivitãþii, di-
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Se poate investi în utilaje
ºi echipamente
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Sprijinul acordat prin PNDR
2020 pentru exploataþiile pomicole
poate ajunge pânã la 1.050.000 de
euro pentru un proiect, finanþarea nerambursabilã fiind în proporþie de maximum 90%. Pragul
de calitate stabilit pentru perioada
de depunere 1 – 30 septembrie
2017 este de 10 puncte, pentru

○

Cererile de finanþare
se depun online

○

„Am primit numeroase solicitãri
de la potenþialii beneficiari care neau semnalat faptul cã sunt în imposiblitate de a finaliza Dosarul
Cererii de finanþare din cauza faptului cã alcãtuirea documentaþiei
poate dura chiar ºi câteva luni bune,
un exemplu fiind studiul pedologic care necesitã minim 3 luni.
Proiectele pentru sectorul pomicol
sunt cu adevãrat complexe, iar prelungirea sesiunii va permite mult
mai multor solicitanþi de fonduri sã
depunã cereri de finanþare.” a declarat Adrian – Ionuþ Chesnoiu,
directorul general al AFIR.

○

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale anunþã prelungirea sesiunii de primire a
cererilor de finanþare aferentã submãsurii
4.1a „Investiþii în exploataþii pomicole” din
cadrul Programului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel,
depunerea proiectelor pentru investiþii în sectorul pomicol se poate face pânã la 30 septembrie 2017, ora 16.00. Alocarea financiarã
stabilitã pentru sesiunea din acest an aferentã submãsurii (sM) 4.1a este de 100 milioane

þiei agricole (producþie, procesare, comercializare).

Patrimoniul pomicol al Doljul,
în scãdere evidentã

Patrimoniul pomicol al judeþului era, la ultimul raport de activitate al Direcþiei pentru Agriculturã
Judeþene Dolj, cel de pe anul 2016,
de 7.347 ha. Din acest total: livezi
pe rod sunt 1.336 ha; livezi tinere
neintrate pe rod 14 ha; pepiniere
pomi 8 ha; livezi în declin 2.087
ha ºi teren în pregãtire 3.899 ha.
Autorizaþiile de defriºare în perioada 2011 – 2016 au fost doar
44. În 2011, la Calafat s-a autorizat defriºarea a 1,92 ha. Anul urmãtor, 127, 95 ha de pe raza localitãþilor Pleniþa, Breasta, Predeºti
au fost defriºate. În 2013, peste
138 ha au fost autorizate pentru
defriºare în Pleºoi, Predeºti, Vârvoru de Jos ºi Dobreºti. Anul trecut, alte 89 ha au fost defriºate în
Breasta, Brabova, Pleºoi ºi Vârvoru de Jos.
Potrivit conducerii D.A.J. Dolj,
experienþa acumulatã de unii producãtori tineri care au lucrat în
spaþiul U.E. a fãcut ca aceºtia sã
doreascã iniþierea unor afaceri
rentabile motiv pentru care, în
special în 2012 ºi 2014, s-au înfiinþat plantaþii la care ponderea nu
o au soiurile tradiþionale de prun,
ci alte specii cu valorificare bunã
pe piaþã, gen afinul, mãrul, zmeurul, alunul, cãtina, piersicul etc.
Ritmul plantãrilor unor specii de
pomi fructiferi a fost mult mai
mic, comparativ cu cel al defriºãrilor. În anul 2016 s-au eliberat
doar trei autorizaþii de plantare
pentru suprafaþa totala 4,63 ha,
din care 4.37 ha cãtinã în localitatea Dabuleni ºi 0,26 ha cãpºuni
în localitatea Celaru, suprafaþa
plantatã este mai micã cu 69%
faþã de 2015. La nivelul judeþului
Dolj, din analiza situaþiei plantaþiilor pomicole pe baza criteriilor
privind evoluþia suprafeþelor ocupate, rata de înfiinþare ºi de defriºare a suprafeþelor pomicole,
coroborat cu potenþialul de producþie, se constatã nevoia realizãrii de investiþii pentru refacerea patrimoniului pomicol prin
înfiinþarea de plantaþii noi ºi reconversia celor existente, în scopul creºterii competitivitãþii sectorului, protejãrii solului de eroziuni, alunecãri de teren, etc.
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Fraþii „vitregi” libieni – Fayez al Sarraj ºi mareºalul Haftar ºi-au dat mâna, în Franþa

Doi principali rivali libieni, civilul
Fayez al Sarraj ºi militarul Khalifa
Haftar, s-au pus aparent de acord,
marþi, 25 iulie a.c., în Franþa, pentru scoaterea þãrii din haos, convenind, teoretic, asupra încetãrii focului ºi organizãrii cât mai rapide de
alegeri. Reuniþi la Celle – Saint
Cloud, în regiunea parizianã, la iniþiativa preºedintelui francez, Emma-

nuel Macron, Sarraj ºi Haftar au
„agreat”, fãrã sã semneze, o declaraþie în 10 puncte, cititã în arabã, în
faþa presei. „Soluþia la criza libianã nu poate fi decât politicã ºi
presupune un proces de reconciliere naþionalã a tuturor libienilor”, sunã o frazã în versiunea francezã. Fayez al Sarraj, ºeful guvernului de uniune naþionalã, recunos-

cut de comunitatea internaþionalã, are
competenþe la Tripoli, în timp ce
mareºalul Haftar, omul-forte în estul þãrii, la Benghazi. Emmanuel Macron a salutat curajul istoric al celor
doi lideri, estimând cã aceºtia au capacitatea ºi legitimitatea de a reunifica cele douã pãrþi ale þãrii. „Este o
etapã, nu este încã pace în Libia”, estimeazã o sursã diplomaticã
francezã, insistând pe rolul noului
emisar ONU, Ghassan Salame, care
preia funcþia, în aceastã sãptãmânã,
ºi el asistent la dialog. Fayez al Sarraj ºi Haftar s-au întâlnit deja în luna
mai a.c., la Abou Dhabi, dar fãrã nici
un rezultat. Întâlnirea de la Celle –
Saint Cloud marcheazã victoria liniei pragmatice, promovate de Franþa, care îl considerã pe generalul
Haftar drept un luptãtor contra terorismului. ªeful diplomaþiei france-

ze, Jean-Yves Le Drian, fost ministru al Apãrãrii, în precedentul guvern,
ºtie cã mareºalul Haftar are bune relaþii cu Egiptul ºi Emiratele Arabe
Unite. Paradoxal, dacã „ºeful” statului libian, Fayez al Sarraj, 57 de
ani, preºedintele Consiliului Prezindenþial al Guvernului de Uniune Naþionalã (GNA) ºi prim-ministru, este
de datã recentã pe scena politicã internaþionalã, dupã ce a reuºit, în sectorul public, tatãl sãu, Mostafa, a fost
unul din fondatorii Libiei independente, în 1951. Ocupã funcþia actualã
din martie 2016. Adversarul sãu, format ca militar în fosta URSS, a participat la lovitura de stat care l-a
adus la putere pe Gaddafi, cu care
s-a certat ulterior plecând în exil 20
de ani. A revenit la revoluþia din
2011. Întâlnirea de marþi a iritat, însã,
Roma, ºi ministrul italian de Exter-

ne, Angelino Alfano, într-un interviu apãrut în „Stampa”, s-a impacientat de multiplicarea mediatorilor,
solicitând „unificarea eforturilor”.
Momentan, în Libia este haos, de la
cãderea colonelului Gaddafi, în 2011.
Miliþii dispersate îºi revendicã noi teritorii, iar ameninþarea jihadistã rãmâne prezentã. Oricum, vechile divergenþe rezidã ºi, chiar dacã pariul se
fondeazã pe faptul cã mareºalul Haftar controleazã estul þãrii, în timp ce
Fayez al Sarraj vestul þãrii, stãruie neîncrederea reciprocã. Cei doi lideri nu
sunt singurii actori pe scena libianã.
Dacã întâlnirea poate fi un prim pas
spre reconciliere, ea poate accentua,
în acelaºi timp, fragmentarea þãrii.
Ipoteza organizãrii de alegeri într-un
an este privitã cu scepticism ºi,
mai mult, existã riscul apariþiei celui
de-al... treilea parlament.

Problema rujeolei, dezbãtutã
în Colegiul Prefectural Dolj

Prezentãrile rapoartelor de cãtre ºefii instituþiilor deconcentrate
au fost tratate , poate, cu puþin interes, þinând cont de datele statistice aduse în discuþie, deºi unele
probleme prezentate au partea lor
de înþelegere, din orice punct de
vedere le-ai privi. Dar, despre
aceste aspecte vom mai vorbi. Ca
la fiecare CP, pe ultimul punct al
ordinii de zi se aflã ºi „diverse”,
unul în care se pot ridica diverse
probleme care pot fi puse în dezbatere publicã. Ei bine, ieri directorul executiv al Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, Ludmila Prunariu, a vorbit despre cazul rujeolei în Dolj ºi mãsurile de contracarare a efectelor acesteia.

Comisii constituite la nivel
judeþean

Problema expusã nu este nouã,
în urmã cu câteva zile începând
demersurile de aplicare a mãsurilor de prevenire ºi combatere. „Înainte de a-i da cuvântul doamnei

director de la DSP, vrea sã vã fac
cunoscute mãsurile dispuse de Instituþia Prefectului Judeþului Dolj,
în ceea ce priveºte campania antirujeolicã, ca urmare a videoconferinþei organizatã în ziua de 18 iulie
de Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Afacerilor Interne cu tema
„Campania de vaccinare antirujeolicã”. La nivelul judeþului nostru,
prin Ordinul Prefectului nr. 239/
19.07.2017, s-a constituit comisia
de identificare ºi evaluare a zonelor cu vulnerabilitate privind riscul
de vaccinare antirujeolicã, formatã din directorul executiv al DSP
Dolj, coordonatorul compartimentului supraveghere epidemiologicã
ºi control boli transmisibile din
cadrul DSP Dolj, preºedintele Societãþii Naþionale de Medicina Familiei – Filiala Dolj, Patronatul
Medicilor de Familie Dolj, un reprezentant al Instituþiei Prefectului ºi administratorul public al judeþului Dolj. În data de 19 iulie a
avut loc prima ºedinþã. Având în

Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural (CP),
pe ordinea de zi fiind cuprinse mai multe puncte: rapoartele de
activitate înaintate de Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj (dir.ex. Virgil Radu Calotã); Agenþia pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã Dolj, privind acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei în sezonul rece – noiembrie 2016 – martie 2017
(dir.ex. Marius Simcelescu); Biroul Vamal Dolj, în primul semestru al acestui an – Realizarea obiectivelor stabilite de A.N.A.F. privind activitatea vamalã (Liana Mîndreanu, ºef adjunct
al Biroului Vamal Dolj); Raportul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj privind asigurarea protecþiei unitãþilor de învãþãmânt ºcolar, a siguranþei elevilor ºi a personalului didactic în
trim. al II-lea din 2017 (comisar ºef Cristian Ciocoiu, adjunct al
ºefului IPJ Dolj). Pe lângã statisticile prezentate de fiecare dintre cei desemnaþi sã-ºi prezinte activitatea, la „diverse” a apãrut
ceva, un aspect care ne intereseazã pe toþi: mãsurile de prevenire
ºi de combatere a rujeolei în Dolj, un aspect care a devenit, prin
prezentarea sa, cel mai important punct al ºedinþei CP.
vedere solicitarea Ministerului Sãnãtãþii, pe 20 iulie s-a desfãºurat o
nouã întâlnire, la care, pe lângã
instituþiile enumerate anterior, s-au
aflat ºi reprezentanþi ai Direcþiei de
Statisticã, a Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, astfel încât pe 25 iulie sã
fie comunicate, de cãtre DSP Dolj
toate datele necesare ”, a precizat
Dan Narcis Purcãrescu, prefect
al Judeþului Dolj.

Copiii vor primi vaccinul
antirujeolic

Cum iniþiativa discuþiei ºi prezentãrii problematicii i-a aparþi-

nut dir. ex. Al DSP Dolj,
Ludmila Prunariu, aceasta
a venit cu explicaþiile de rigoare: „Încep prin a mulþumi
sprijinului pe care l-am primit din partea tuturor autoritãþiloe, de la Prefecturã, Consiliu
Judeþean pânã la primãrii ºi consilii locale. În ceea ce ne priveºte, cred cã ne aflãm pe primele
locuri în ceea ce priveºte asistenþa medicalã. Astfel, pentru
copiii de pânã la un an, avem înscriºi , la medicii de familie, 681
de copii eligibili pentru vaccinul
antirujeolic, necuprinºi fiind 15.
La categoria 1 – 9 ani, sunt 4.480

Procentaj
Procentaj bun
bun lala învãþãmântul
învãþãmântul „dual”
„dual” ºiºi cel
cel „special”,
„special”, înîn aºteptare
aºteptare lala cel
cel „profesional”
„profesional”
S-a încheiat prima etapã de admitere în învãþãmântul profesional ºi,
pentru primul an, cel „dual”. Sunt ocupate foarte multe locuri, dar au rãmas
ºi multe poziþii disponibile. În aceastã
fazã, ºi-au depus dosarele 713 elevi,
pe ambele segmente, faþã de 610 anul
trecut. Prin comparaþie, în anul ºcolar 2017/2018 sunt scoase 1.400 de
locuri în învãþãmântul de „masã”, fie
el de stat sau particular, faþã de 1.260

în perioada anterioarã, referitoare la
anul de învãþãmânt. Aflat la început,
învãþãmântul „dual” se bucurã de o
ocupare ridicatã a locurilor. Astfel, din
cele 154 de poziþii, au fost completate
105, Liceul Tehnologic Auto fiind la
maximum, cu cele 54 de locuri ocupate. Mai sunt în aºteptare Colegiul
„ªtefan Odobleja” ºi Liceul „Matei
Basarab” din Craiova, la specializãri
în construcþii, unde este cerere mare

pe piaþa muncii, ºi la Colegiul Tehnic
de Industrie Alimentarã din Craiova,
la „Turism ºi alimentaþie”. De asemenea, la învãþãmântul „special” –
Liceul „Beethoven” din Craiova , au
fost ocupate 18 locuri din cele 24 disponibile. Demn de reþinut este cã la
„dual”, pe lângã bursa acordatã de
stat, operatorul acordã una cel puþin
la acelaºi nivel cu cea publicã.
CRISTI PÃTRU

de înscriºi, cu 25 neînregistraþi.
În urma analizelor noastre, avem
în judeþ 420 de medici de familie, practic fiecare localitate fiind deservitã. De asemenea,
avem 95 de asistenþi medicali în
74 de localitãþi ºi 15 mediatori
sanitari, în acelaºi numãr de aºezãri. Am primit peste 7.800 de
doze de vaccin antirujeolic, iar în
august toþi copiii îl vor primi”.
CRISTI PÃTRU
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externe

Avocatul general al Curþii Europene pledeazã
pentru respingerea apelului Ungariei ºi Slovaciei
Avocatul general al Curþii Europene de Justiþie a susþinut ieri cã ar trebui respinse apelurile
depuse de Slovacia ºi Ungaria privind legalitatea schemei pentru relocarea refugiaþilor în
Uniunea Europeanã, relateazã agenþia MTI.

La Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, Slovacia ºi Ungaria au
pledat în favoarea refuzului de
a respecta cotele obligatorii,

pretinzând cã schema din 2015
a UE de relocare a refugiaþilor
este ilegalã. Avocatul general
Yves Bot a precizat cã schema
de relocare “este potrivitã pen-

tru obþinerea obiectivului pe
care îl urmãreºte”. “Acest mecanism este de fapt un mijloc
proporþional pentru a permite
Greciei ºi Italiei sã facã faþã
impactului crizei migraþiei din
2015”, a spus Bot.
Opinia avocatului general nu
este un fundament pentru decizia ulterioarã a judecãtorilor
Curþii Europene, dar în mod
normal este luatã în considerare. Verdictul judecãtorilor în
aceastã speþã este aºteptat cel
târziu în toamna acestui an. La
13 iunie, Comisia Europeanã a

lansat procedurile de infringement împotriva Cehiei, Ungariei
ºi Poloniei, pentru faptul cã nu
au acceptat refugiaþi în cadrul
planului comun de relocare a
acestora.
Planul de relocare a 160.000
de refugiaþi din Italia ºi Grecia
în alte þãri europene, în decurs
de doi ani, a fost aprobat de UE
în septembrie 2015, printr-un
vot cu majoritate calificatã. Dar
pânã în prezent au fost relocate doar 20.000 de persoane, iar
Cehia, Ungaria ºi Polonia nu au
primit niciun refugiat.

Un refugiat a fost arestat în urma unei confuzii
de identitate în locul unui traficant de persoane
Un refugiat eritreean ar fi fost arestat din greºealã
în iunie 2016 de un procuror italian în Sudan, fiind
confundat cu cel mai cãutat traficant de persoane, care
se afla deja într-o închisoare din Emiratele Arabe
Unite, informeazã The Guardian.
Procurorul din Palermo a
anunþat capturarea ºi extrãdarea
lui Medhanie Yehdego Mered, în
iunie 2016. Presupusul suspect
a fost extrãdat în Italia cu ajutorul Agenþiei Britanice pentru
Combaterea Criminalitãþii, ce a
participat la aceastã operaþiune.
Arestarea bãrbatului a stârnit o
serie de înrebãri legate de adevãrata sa identitate, dupã ce mai
mulþi prieteni ai deþinutului au
declarat cotidianului The Guardian cã bãrbatul arestat se numeºte de fapt Medhanie Tesfamariam Berhe ºi este un refugiat eritreean în vârstã de 29 de
ani. Berhe a rãmas în arest, deºi
anchetatorilor le-au fost oferite
suficiente dovezi cã acesta este
un caz de identitate greºitã.

Ziarul New Yorker a publicat
sãptãmâna aceasta un articol bazat pe un interviu telefonic cu
Mered, adevãratul traficant. Mered, este suspectat cã ar fi supravegheat personal cãlãtoriile
pe mare a peste 13.000 de persoane din Libia spre Europa.
Acesta susþine cã a fost arestat
de agenþi vamali în decembrie
2015 pentru cã ar fi folosit un
paºaport eritreean fals. Conform
acestuia, el a fost închis vreme
de opt luni.
Mered ar fi aflat de presupusa
sa extrãdare în Italia, în timp ce
se afla deja în închisoare, el rãmânând închis pânã în august
2016, fiind eliberat din închisoarea Emiratelor Arabe Unite la douã
luni dupã presupusa sa arestare

Sancþiunile SUA ar putea
distruge perspectivele unor
relaþii mai bune cu Rusia
Ministrul adjunct de Externe al
Rusiei, Serghei Ryabkov, considerã cã acþiunile SUA se îndreaptã cãtre distrugerea perspectivelor unor relaþii mai bune cu Rusia, a declarat acesta comentând
votul Camerei Reprezentanþilor în
favoarea impunerii unor noi sancþiuni Kremlinului, informeazã
Tass. ”Autorii ºi sponsorii acestui proiect de lege fac un pas important cãtre distrugerea normalizãrii relaþiilor cu Rusia”, a adãugat acesta. Adoptarea noului pa-

chet de sancþiuni vine pe fondul
intenþiilor tot mai vizibile ale congresmanilor americani privind investigarea interferenþelor Rusiei
din campania prezidenþialã din
2016 ºi posibilul efect al acestor
ingerinþe asupra alegerii în funcþia de preºedinte a lui Donald
Trump. Administraþia Trump s-a
opus adoptãrii legii privind noile
sancþiuni deoarece preºedintele va
trebui sã obþinã aprobarea Congresului înainte de a reduce orice sancþiuni impuse Moscovei.

de cãtre procurorul italian. Acesta
a fost eliberat dupã ce unul dintre asociaþii sãi a prezentat autoritãþilor un alt paºaport fals ºi
Mered a fost repatriat în presupusa sa þarã de origine.
La zece luni dupã ce a fost
închis pe nedrept, eritreeanul
Berhe rãmâne în continuare închis pe nedrept, potrivit The

Guardian. Vizitele familiei sale
nu sunt permise ºi rãmâne în
continuare înregistrat drept traficantul Medhanie Yehdego Mered. Procurorii insistã însã cã
bãrbatul capturat este adevãratul traficant, deºi nu au putut
gãsi nici mãcar un martor care
sã depunã mãrturie împotriva
acestuia.

Donald Trump avertizeazã Iranul sã adere
la termenii acordului nuclear sau
”se va confrunta cu probleme”
Donald Trump, preºedintele
SUA, a avertizat Iranul sã adere
la termenii acordului nuclear cu
marile puteri ale lumii sau Teheranul va avea de înfruntat ”mari
probleme”, informeazã Euronews.
În cadrul unui eveniment ce a avut
loc în Ohio, liderul de la Casa Albã
a afirmat cã acordul nuclear ”nu
va mai fi implementat pentru mult
timp”, neoferind însã alte date specifice. Sãptãmâna trecutã, Statele Unite au impus noi sancþiuni
economice împotriva regimului de

la Teheran, pe fondul continuãrii
programului iranian de rachete balistice. Oficialii SUA au precizat
cã “activitãþile maligne” ale Teheranului din Orientul Mijlociu submineazã orice “contribuþii pozitive” ale acordului nuclear încheiat
în 2015 cu Iranul. Hossein Dehghan, ministul Apãrãrii din Iran, a
anunþat, sâmbãtã, începerea producþiei unui nou tip de rachetã,
Sayyad 3, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Teheran ºi
Washington.

ªTIRI
Peste 10.000 de persoane,
evacuate pe timpul nopþii,
în urma incendiilor
de vegetaþie, în Franþa
Peste 10.000 de persoane au
fost evacuate pe timpul nopþii din
departamentul Var, situat în sudul Franþei, din cauza unui nou
incendiu de vegetaþie în urma cãruia au ars peste 400 de hectare
în apropierea comunei Bormesles-Mimosas, informeazã Le Figaro. Conform unui pompier din
Var, populaþia acestei regiuni se
dubleazã sau chiar tripleazã vara,
în timpul sezonului estival. Ministrul francez de Interne, Gérard
Collomb, a anunþat în cursul nopþii în Corsica, în nord, zonã de
asemenea afectatã de incendii de
vegetaþie, au fost aduse ºase alte
avioane, folosite la stingerea focului, pentru a opri flãcãrile ce
au afectat pãdurile corsicane.
Franþa a solicitat de asemenea
ajutor pentru stingerea incendiilor de vegetaþie din partea vecinilor sãi europeni. Aproximativ
3.000 de hectare au ars în ultimele zile de-a lungul coastei Mediteraneene, în regiunile montane ºi pe insula Corsicãi din cauza
incendiilor de vegetaþie.

Organizaþia militantã islamistã
Hamas rãmâne pe lista
organizaþiilor teroriste
Curtea Europeanã de Justiþie
(CJUE) a decis ieri cã organizaþia militantã islamistã Hamas trebuie sã rãmânã în continuare pe
lista organizaþiilor teroriste a Blocului comunitar, informeazã Reuters. Judecãtorii europeni au
respins o decizie a Curþii Generale, potrivit cãreia Uniunea Europeanã nu are dovezi suficiente
pentru a menþine interdicþiile de
cãlãtorie impuse membrilor Hamas. Argumentele aduse de Curtea Generalã au fost respinse, fiind bazate pe rapoarte media, ºi
nu pe argumente solide, potrivit
CJUE. UE a creat lista organizaþiilor teroriste în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001 din
Statele Unite. Lista a inclus iniþial aripa armatã a Hamas, dupã
care ºi aripa politicã, în septembrie 2003.

Cel puþin 17 persoane au murit
în urma prãbuºirii unei clãdiri
în Mumbai, India
Cel puþin 17 persoane au murit, dupã ce o clãdire de patru etaje s-a prãbuºit în oraºul indian
Mumbai, conform unui oficial al
poliþie, citat de Reuters. Numãrul victimelor ar putea creºte. Clãdirea din estul suburbiei gãzduia
un sanatoriu de bãtrâni ºi cel puþin alte trei familii la etajele superioare. O investigaþie a fost
deschisã pentru a afla cauza prãbuºirii, clãdirea nefiind anterior
consideratã dezafectatã. În 2013,
145 de persoane au decedat dupã
ce trei clãdiri s-au prãbuºit în
zona Mumbaiului.
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RECOMANDÃRI TV

JOI - 27 iulie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Banii tãi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 Drum bun! (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Adevãruri despre trecut
(R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vis împlinit
2010, SUA, Dramã
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 Norbit
2007, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Bãrbatul ideal
1999, Hong Kong, Acþiune,
Comedie, Romantic, Dragoste
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Xtra Night Show
01:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Stãpânul domeniului
1965, SUA, Dramã
23:15 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
00:05 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:55 Aventura urbanã (R)

HBO
08:00 Anne de la Green Gables
09:30 Lungul drum al lui Billy
Lynn
11:20 Metropolitan prin excelenþã
12:45 Podul spionilor
15:05 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe
16:35 Cercul literar Jane Austen
18:20 Echipa nebunã de fotbal Legenda trãieºte!
20:00 Comuniune
21:20 Star Wars Episodul I Ameninþarea fantomei
23:35 Înnebunit sã fii normal
01:20 London

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
2014, India, Dramã, Romantic
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
04:30 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc
11:45 Un semn invizibil (R)
13:45 Valul perfect (R)
16:15 La bloc
18:30 Power Rangers: Filmul
20:30 Îngerii lui Charlie
22:30 Luptãþtorii dreptãþii
00:30 Îngerii lui Charlie (R)
02:30 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
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)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
23:00 MMA ALL STARS: VIN
KOlindatorii! (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
(R)
01:00 Ora exactã în sport
(reluare ora 21:00) (R)
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programe TV / recomandãri

PRIMA TV
07:15 Declaraþie de dragoste
(R)
1985, România, Romantic,
Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,
Comedie, Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Agentu' CIA
2000, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Fete bune
03:00 Neam legat
03:15 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Fete bune (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie,
Dramã, Romantic, Dragoste
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)

Star Wars Episodul I Ameninþarea fantomei
Se difuzeazã la HBO,
ora 21:20

La 22 de ani de la primul
film din seria Razboiul
stelelor, George Lucas
mai adaugã un episod
fascinantei sale epopei
intergalactice - Ameninþarea fantomei care prezintã
povestea primilor cavaleri
Jedi precum ºi începuturile Forþei.
Norbit
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

"Numele meu este Norbit
Albert Rice ºi am fost orfan..."
Aºa începe povestea lui Norbit
(Eddie Murphy), care a fost
crescut de Dl. Wong (Eddie
Murphy) la restaurantul ºi
orfelinatul Golden Wonton.
Acolo, Norbit ºi-a întâlnit sufletul pereche, adorabila Kate
(Thandie Newton). Cei doi au
devenit inseparabili - ºi lucurile
au rãmas aºa pânã când Kate
a fost adoptatã....
Îngerii lui Charlie
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Trei tinere, detectivi particulari de elitã, înarmate cu aparaturã de înaltã tehnologie,
vehicule super-performante,
tehnici de arte marþiale ºi o
mare varietate de deghizãri,
îºi pun în valoare calitãþile
deosebite pe pãmânt, în apã
ºi în aer cu scopul de a da de
urma unui geniu al computerelor rãpit....
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 27 iulie 2017 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5628 ............. 45628
1 lirã sterlinã................................5,1101....................51101

$

1 dolar SUA.......................3,9248........39248
1 g AUR (preþ în lei)........157,2684.....1572684

METEO

joi, 27 iulie - max: 29°C - min: 17°C

Parþial

ploaie
înnorat
ploaie

cuvântul libertãþii / 11

programe TV / cinema

VINERI - 28 iulie
TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Prãdãtori moderni: trolii
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)
04:10 Tezaur folcloric (R)
05:00 Prãdãtori moderni: trolii (R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inimi tinere
1998, SUA, Comedie
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Terminator - Salvarea
2009, SUA, Germania, Marea
Britanie, Acþiune, Aventuri, SF,
Thriller
22:45 Legea lui Jacob
2008, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
00:45 Terminator - Salvarea (R)
2009, SUA, Germania, Marea
Britanie, Acþiune, Aventuri, SF,
Thriller
02:45 Legea lui Jacob (R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
04:30 Inimi tinere (R)
1998, SUA, Comedie
06:00 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Jocuri la nivel înalt
2009, SUA, Marea Britanie,
Franta, Crimã, Dramã, Mister,
Thriller
01:30 Lege ºi ordine: Brigada
specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:10 Pistolarul ºi comoara
1998, SUA, Western
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Gala Umorului
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Colivia de aur
1976, Comedie
02:05 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Aventura urbanã (R)
05:25 Pofticioºi, la cratiþã! (R)

HBO
07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Absolut fabulos: Filmul
09:30 Cercul literar Jane Austen
11:15 Echipa nebunã de fotbal Legenda trãieºte!
12:55 Academia D.E.B.S.
14:25 Camera
16:20 Monster House - Casa e
un Monstru!
17:50 Filme ºi vedete
18:25 Absolut fabulos: Filmul
20:00 Povestea slujitoarei
20:55 Black Butterfly
22:30 Afacerea Est
00:00 Ash împotriva rãului

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 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
02:00 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
04:00 Petale de singurãtate (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
07:00 Un semn invizibil (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Valul perfect (R)
14:00 Power Rangers: Filmul
(R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Mãsuri disperate
22:45 Montana
00:45 Mãsuri disperate (R)
02:45 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 SPECIAL - Tragere la
sorti Champions League
14:00 Ora exactã în sport
(reluare ora 10:45) (R)
14:00 SPECIAL -Tragere la
sorti Europa League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “Gladiatorii
Ringului” (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, Mister, Thriller
23:00 KOnfruntarea Finala,
Badr Hari - Rico Verhoeven
(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro

RECOMANDÃRI TV
Povestea slujitoarei
Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Plasat într-un viitor distopic, The Handmaid's Tale
ne spune povestea unei
femei care este forþatã sã
trãiascã în concubinaj sub
o teocraþie dictatorialã.
Cu:
Elisabeth Moss, Yvonne
Strahovski, Alexis Bledel,
O.T. Fagbenle, Max Minghella, Amanda Brugel

PRIMA TV

Terminator - Salvarea
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

07:15 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,
Comedie, Romantic, Dragoste
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 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,
Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Secretul lui Nemesis
1985, România, Acþiune,
Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:15 Neam legat
04:00 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

Christian Bale este John
Connor, omul sortit sã conducã rasa umanã în rãzboiul
contra terminatorilor, într-un
post-apocaliptic an 2018. Dar
viitorul în care s-a obiºnuit
sã creadã Connor este
schimbat în parte de apariþia
lui Marcus Wright (Sam Worthington), un strãin ale cãrui
ultime amintiri îl înfãþiºeazã
într-o închisoare aºteptânduºi execuþia.
Mãsuri disperate
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Poliþistul Frank Conner al
cãrui fiu bolnav de cancer are
nevoie urgentã de un transplant de maduvã, gãseºte
donatorul perfect în persoana
lui Peter McCabe, un condamnat pe viaþã pentru crimã,
un tip extrem de periculos
înzestrat cu un ºarm malefic.
In spital, detinutul scapa de
sub escortã ºi oraºul San
Francisco intrã în alertã...

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie,
Dramã, Romantic, Dragoste
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 Boogeyman 3
2008, SUA, Horror
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
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Panoramic cinematografic - Patria - 2277 iulie
Dunkirk
Ora: 16:30
Gen film: Acþiune, Dramã

Planeta Maimuþelor: Rãzboiul
Ora: 13:00(3D)
Gen film: Aventuri, Fantastic, SF

Amityville: Trezirea la viaþã
Ora: 21:00
Gen film: Horror, Thriller

Valerian ºi oraºul celor o mie de planete
Ora: 18:30(3D)
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Subsemnata Corneanu Nicoleta pentru CORNEANU NICOLETA PFA, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire imobil P+3E cu destinaþia birouri ºi imprejmuire teren” propus
a fi amplasat în com.Pieleºti, sat Pieleºti,
Ale. 2 Calea Bucureºti, nr.4C, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, ºi la sediul: CORNEANU NICOLETA PFA,
cu sediul în com. Braloºtiþa, sat Sfârcea,
str. Grigore Olaru, nr. 51, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro
Unitatea administrativ – teritorialã
comuna Galicea Mare, din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.31, începând cu data de
01.08.2017, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul PRIMÃRIEI COMUNEI GALICEA
MARE, conform art.14 alin (1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.
Unitatea Militarã 01662 Craiova organizeazã concurs, conform H.G. 286/
27.03.2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de personal civil, contractual, de Consilier juridic gr.II (S) la micristructurã Juridic / studii superioare cu diplomã de licenþã în domeniul juridic/ condiþii de vechime
în specialitate - minim 6 luni. Probele de
concurs : - proba scrisã, în data de
22.08.2017, ora 11.00 ; - interviul, în data
de 28.08.2017, ora 11.00. Data limitã de
depunere a dosarelor : 10.08.2017, ora
15.00. Dosarele de concurs se depun la
sediul Unitãþii Militare ( 01662 Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr.91. Detaliile organizatorice vor fi afiºate la sediul unitãþii ºi
pe pagina de internet, la adresa : cci.mapn.ro.Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0251/ 562.828,int.108.

ANUNÞ PRIVIND LANSAREA APELULUI
DE SELECÞIE NR 1. IN CADRUL GRUPULUI DE
ACÞIUNE LOCALÃ JIU- ROMANAÞI ,AFERENT
(M4/6B)INFIINÞAREA, MODERNIZAREA SAU
REABILITAREAINFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL. Data lansãrii apelului de selecþie 27.07.2017 ora 9.00. Mãsura
lansatã prin apelul de selecþie –cu tipurile de beneficiari eligibili. M4/6B)INFIINÞAREA, MODERNIZAREASAUREABILITAREAINFRASTRUCTURII DIN INTERIORULLOCALITÃÞII ªIA INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL. 1.
Beneficiarii eligibili sunt: Comunele, ADI, ONGuri, Organizaþii de cult. 1.1Beneficiari eligibili direcþi pentru infrastructurã de tip social: - Autoritãþile locale cu responsabilitãþi in domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanþi (prin actori cu
expertizã relevantã se întelege acei actori care
vor fi implicaþi în derularea uneia/unora dintre acþiunile 1-5 ºi care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaþi prin prezenta cerere de propuneri de proiecte) - Furnizori de servicii sociale în condiþiile legii.
Pentru mãsurile cu specific educaþional este obligatoriu parteneriatul cu unitãþi ºcolare locale/Inspectoratul ªcolar Judeþean din judeþul de provenienþã al comunitãþii marginalizate aflate în risc
de sãrãcie ºi excluziune socialã. Fondurile disponibile, aferente (M4/6B)INFIINÞAREA, MODERNIZAREASAUREABILITAREAINFRASTRUCTURII DIN INTERIORULLOCALITÃÞII ªIA INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL, sunt
în valoare de 1.008.794.92 euro. Suma maximã
nerambursabilã care poate fi acordatã 80.000
euro/proiect. Data limitã de primire a proiectelor
ºi locul unde se pot depune proiectele. Proiectele se vor depune pânã la data limitã 28.08.2016
la sediul GAL din cadrul. CÃMINULUI CULTURAL din comuna Castranova, judeþul Dolj , de
luni- vineri în intervalul orar 9-16. Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea mãsurii sunt
cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL
pentru mãsura (M4/6B ) INFIINÞAREA, MODERNIZAREASAUREABILITAREAINFRASTRUCTURII DIN INTERIORULLOCALITÃÞII. ªIA INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL, care
se poate descãrca de pe pagina de internet GAL.
www.jiuromanati.ro; 2. Solicitanþii pot obþine informaþii suplimentare astfel: - La sediul GAL , din
comuna Castranova, în intervalul orar 9-16. - Prin
poºta electronicã la e-mail la adresa: galromnatijiu@yahoo.com. - La telefonul :0766/ 497.712.
LA SEDIUL GAL EXISTÃ VERSIUNEA PE SUPORT TIPÃRIT CU INFORMAÞII DETALIATE
AFERENTE (M4/6B)INFIINÞAREA, MODERNIZAREASAU REABILITAREAINFRASTRUCTURII DIN INTERIORULLOCALITÃÞII ªIA INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL.

ANEXA Nr. 1a): INFORMARE Aceastã informare este efectuatã de: Administraþia Naþionalã Apele Române Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj,
adresã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova, Tel.
0251/587549, fax. 0251/587572 ce intenþioneazã sã realizeze investiþia “Construcþie Piaþã”, în
satul Terpeziþa, comuna Terpeziþa jud. Dolj. Ca
rezultat al acestei mãsuri se vor produce urmãtoarele:……-.... . Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare sau care intenþioneazã sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa menþionatã: Gruia Virgil Daniel, Tel.
0764629995, dupã data de 15.07.2017.
ANEXA Nr. 1b): INFORMARE Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Terpeziþa,
adresã str. Principalã, nr. 334, sat Terpeziþa,
Tel. 0251/362009, fax 0251/362168 ce intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Naþionalã
Apele Române Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, aviz
de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament
pentru desfãºurare aactivitãþii de…-. Localizat
în ..-.sau pentru realizarea lucrãrilor de “Construcþie Piaþã”amplasate în satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, judeþulDolj. 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 apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Persoanele care doresc
sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului sau la adresa Gruia Virgil Daniel,
Tel. 0764629995, dupã data de 15.07.2017.
ANUNÞ prealabil privind afiºarea publicã a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorialã Ciupercenii Noi,
din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5, începând cu data de
01.08.2017, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Ciupercenii Noi, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.
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Consiliul Judeþean Dolj, cu sediul în Craiova, Calea
Unirii, nr. 19, organizeazã licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii unei suprafeþe de teren de 30
m 2, situate pe teritoriul administrativ al comunei
Cârcea, Calea Bucureºti, cartier blocuri aviatori –
suprafaþa din faþa blocurilor (zona Aeroportului
Internaþional Craiova), în scopul desfãºurãrii unor
activitãþi de prestãri servicii de alimentaþie publicã.
Ofertele se depun la registratura Consiliului
Judeþean Dolj, din Calea Unirii, nr. 19, Craiova, pânã
la data de 04.08.2017, ora 1000 ºi se vor deschide în
ºedinþa de licitaþie publicã din data de 04.08.2017,
ora 1200, ce va avea loc la sediul Consiliului Judeþean
Dolj – Serviciul Administrarea ºi Exploatarea
Domeniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj, din str.
Jieþului, nr. 19, Craiova, judeþul Dolj.
Preþul minim de pornire a licitaþiei este de 7,00 lei/
m2/lunã.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasã
din punct de vedere financiar.
Relaþii suplimentare ºi documentaþia de licitaþie se
pot obþine de la sediul Consiliului Judeþean Dolj –
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului
Public ºi Privat al Judeþului Dolj, din str. Jieþului, nr.
19, Craiova, sau la telefon 0351/415413, 0351/415415.

OFERTE DE SERVICIU Fotografiez, filmez Vând apartament

S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI 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 electrice,
sanitare, vopseluri. Telefon: 0723/
619.469, 0251/
533.472.

Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri metalice pe orice parte,
pe linie metalicã, la
preþuri minime. Relaþii la telefon: 0764/
683.122.

PRESTÃRI SERVICII

Vând apartament
3 camere Calea
Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro negociabil. Telefon:
0726/431.379.

Filmãri foto video
de calitate 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

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

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima casã. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã în Craiova, Mesteacãnului, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon:
0734/155.815.
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UAT DÃBULENI anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – MODERNIZARE
STRADA ALEXANDRU VLAHUÞÃ
ºi STRADA THEODOR AMAN –
Oraº, Dãbuleni, judeþul Dolj- propus
a fi amplasat în str. AL. Vlahuþã ºi str.
Th. Aman.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Oraºului Dãbuleni, în zilele luni pânã joi,
între orele 8,00-16,00 ºi vineri între
orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419. 035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

Vând casã neterminatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu apartament minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare cu
toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-devie ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racordare la
reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil.
Telefon: 0744/
810.932.

Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
TERENURI

Vând teren intravilan la 10 km de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.
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 Fabrica
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.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
VÂNZÃRI AUTO U r g e n t ! V â n d
STRÃINE

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

Vând teren arabil
2.500 ha Nord
233, Spate Metro.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând teren intravilan Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon:
0770/107.765.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon: 0744/
563.823.
CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSONIERÃ plata pe
loc la parter. Telefon: 0761/355.107.
CASE

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

Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând urgent loc
de veci Roboaica, groapã boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon: 0744/
208.585.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
Vând televizor
color PHILIPS ºi
AKAI- stare foarte bunã. Preþ
170 lei.Telefon:
0764/ 418.401.

convenabil maºinã de spãlat Whirlpool. Telefon:
0741/ 072.812.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni
(Extindere). Telefon: 0772/250.886.
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 pentru 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 Tv sport
alb- negru- 50 lei,
triciclu copii – 50
lei Telefon: 0351/
181.202; 0732/
128.320.

Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/
850W, canistre
aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare
gaze sobã D
600, alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã diversã
Telefon: 0251/
427.583.
Vând douãsprezece (12) taburele din pal melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobilier
magazin din pal
melaminat în
stare bunã, 4 galantare cu geam,
3 etajere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/
599.012.
Vând þuicã, podea Dacia 1310,
maºinã de cusut
PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci
– gropi fãcute cimitirul Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto video SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil,
adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând saltea aproape nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
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.
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Vând 3 canistre
tablã, calorifer
electric nou 11
elemenþi, trotinetã nichelatã.
Telefon: 0771/
558.572.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2 canate,
toc aerisire baie
0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aparat de
facut pâine
e lectric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoare electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa, scoarþã. Telefon: 0351/806.512.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de
cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã 100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând presã hidraulicã mase plastice, ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã la
casã noi. Telefon:
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, menghinã instalator,
apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Telefon: 0770/298.240.
DIVERSE

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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Forza
Forza Craiova!
Craiova!

În cel mai important joc al sãu din ultimele 3 decenii, Universitatea Craiova întâlneºte
astãzi, la Severin, septupla campioanã a Europei, AC Milan

Universitatea Craiova – AC Milan
Severin, stadion: „Municipal”, ora 21 (Digisport 1)
AC Milan: G. Donnarumma –
Universitatea Craiova: CalanAbate, Zapata, Musacchio, R. Rocea – Spahija, Kelic, Briceag – Didriguez – Kessie, Montolivo, Bonamitrov, Rossi, Zlatinski, Mateiu –
ventura – Niang, Cutrone, Borini.
Gustavo, Bãluþã, Bancu. Antrenor:
Antrenor: Vincenzo Montella. RezerDevis Mangia. Rezerve: Mitrovic
ve: Storari – Conti, Antonelli, Gomez,
– Tiago Ferreira, Screciu, BurlaLocatelli, Mauri, Andre Silva.
cu, Bãrbuþ, M. Roman, Mitriþã.
Arbitri: Halis Ozkahya – Mehmet Cem Satman, Hakan Yemiskem
(toþi din Turcia).
Ultima apariþie europeanã a
Craiovei s-a vrut uitatã rapid de
suporterii olteni, fiindcã a însemnat eliminarea de cãtre macedonenii de la Pobeda Prilep.
Numai cã, cei 17 ani scurºi de
la acel eºec neverosimil ne fac
sã-l aducem mereu în discuþie.
Dupã returul cu AC Milan, de
pe 3 august, ne putem însã raporta altfel la ultima apariþie a
alb-albaºtrilor în cupele continentale. ªi chiar dacã visul oltenilor este ca drumul reînnodat în Europa sã nu se întrerupã prematur, þine de domeniul
miracolului ca Universitatea
Craiova sã elimine marele Milan. Meciul cu septupla campioanã a Europei este un eveniment istoric, care, din pãcate,
nu poate fi gãzduit de Bãnie,
Severinului revenindu-i aceastã onoare. Istoria „diavolilor” ne
copleºeºte, chiar dacã în ultimii ani Milan s-a transformat
într-o echipã de pluton în Serie
A, ratând ºi prezenþa în cupele
europene. Vara aceasta este
însã cea a renaºterii „diavolilor”. Aproape 200 de milioane
de euro au fost deja investite în
transferuri, acoperindu-se toate posturile, ºi alte sute de milioane sunt puse pe tarabã de patronii chinezi pentru orice star
dispus sã vinã la Milano, noul
El Dorado pentru fotbaliºti. Ca
o comparaþie, Universitatea a
investit în transferuri în vara
aceasta aproximativ 250.000 de
euro, deci cam de vreo 100 de
ori mai puþin ca adversarul, care
oricum avea un lot superior.
Acum, milanezii sunt cotaþi la
circa 355 de milioane de euro,
în timp ce lotul Craiovei ar valora, conform transfermakt, la
11 milioane de euro.
ªi totuºi, în ciuda investiþiilor colosale, Milan nu poate afiºa deocamdatã nume uriaºe, cu
excepþia lui Bonucci. În
schimb, generaþia anilor 80-90,
cu tripleta olandezã Gullit-Van
Basten-Rijkaard, completatã de
Galli, Tassotti, Maldini, Baresi,
Costacurta, Albertini, Donadoni
sau Ancelotti era recitatã ºi România ca ºi componenþa Craiovei Maxima. „Era Berlusconi” a
transformat Milan într-o forþã
a mapamondului, cu 7 trofee
Champions League ºi cu alte 4
finale disputate în cea mai importantã competiþie intercluburi,

doar Real Madrid, cu 12 trofee,
depãºind „Diavolul”. Berlusconi
n-a mai putut þine steagul sus
ºi a predat echipa unor investitori chinezi, care, în vara
aceasta i-au adus pe: Bonucci
(42 mil. Euro), Andre Silva (38
mil. Euro), Conti (25 mil.
Euro), Calhanoglu (22 mil.
Euro), Rodriguez (18 mil.
Euro), Musacchio (18 mil.
Euro), Biglia (17 mil. Euro),
Kessie (8 mil. Euro). Þelul milanezilor este ca dupã 1.000 de
zile de la startul reconstrucþiei
scudetto sã nu mai fie un miraj
ºi sã audã pe San Siro melodia
Champions League, însã cu siguranþã încã de anul acesta pretenþiile vor fi maxime, chiar
dacã sunt echipe mult mai omogene, precum Juventus, Napoli
sau AS Roma, care revendicã
podiumul în Serie A. Oricum,
ºtirile dinspre Milan dominã
acest mercato european. Chiar
ieri, portughezul Renato Sanches de la Bayern era dat ca ºi
transferat pe San Siro, pentru
40 de milioane de euro.

Mangia: „Este un meci foarte
important pentru noi toþi: oraº,
club, suporteri”
Antrenorul Craiovei, Devis
Mangia a mai fost adversarul
lui AC Milan pe vremea când
antrena la Palermo ºi a pierdut
cu 3-0 pe San Siro. Mangia
spune cã actuala Milan este puternicã, dupã transferurile pe
care le-a reuºit, dar în 2011,
când a avut loc meciul cu Palermo, era o echipã cu adevãrat formidabilã, din care fãceau
parte jucãtori precum: Robinho, Seedorf, Cassano, Ibrahimovic, Thiago Silva, Nesta.
„Este un meci foarte important
pentru noi toþi: oraº, club, suporteri. Va fi dificil, întâlnim o
echipã puternicã, dar noi ne
vom juca ºansa pânã la capãt.
Nu ºtiu dacã trebuie sã ne gândim la un rezultat anume, vom
intra pe teren cu gândul de a
da maximum. Am studiat Milanul, am vãzut ºi anul trecut
multe meciuri ale lor, dar echipa s-a schimbat mult faþã de
stagiunea precedentã. Nu am
vorbit cu Arrigo Sacchi (mentorul lui Mangia, n.r.) despre
acest meci, probabil voi vorbi

în seara aceasta. Nu
sunt surprins de interesul suporterilor italieni pentru meciul de
pe „San Siro”, dar mã bucurã cã fanii vor umple stadionul
la Severin ºi vor fi alãturi de
echipa noastrã. Milan s-a întãrit mult în vara aceasta, au
echipã puternicã, dar cred cã
era mai bunã cea pe care am
întâlnit-o când antrenam la Palermo”.

Bãluþã: „Trebuie sã ne
autodepãºim”
Cãpitanul ºi decarul ªtiinþei,
Alex Bãluþã, spune cã încrederea ºi respectarea strategiei de
joc sunt foarte importante desearã: „Ne aºteaptã un meci foarte
greu, dar frumos, va fi o atmosferã senzaþionalã, sper ca publicul sã ne împingã de la spate
ºi sã lãsãm o impresie frumoasã. Trebuie sã avem încredere
în noi, sã respectãm ce ne-a
spus antrenorul ºi sã fim optimiºti. Sunt emoþii, sper sã intrãm cu devotament, mai ales cã
întâlnim una dintre cele mai titrate echipe din Europa. Ar fi un
vis împlinit pentru mine sã debutez cu gol în Europa League,
aºa cum am fãcut la naþionalã,
dar în primul rând îmi doresc ca
echipa sã facã un meci bun, iar
la final sã ne bucurãm de un rezultat pozitiv. Trebuie sã facem
ceea ce am pregãtit sãptãmâna
aceasta ºi sunt sigur cã le vom
pune probleme italienilor. Este
unul dintre meciurile în care trebuie sã ne autodepãºim”.
Mijlocaºul Fausto Rossi a
crescut la Academia lui Juventus ºi a mai jucat împotriva lui
Milan, însã considerã cã acesta
este un meci special, fiindcã
este vorba de revenirea Craiovei în Europa dupã 17 ani ºi adversarul este unul de elitã. Rossii a avut un discurs realist, considerând cã ªtiinþa nu are nimic
de pierdut ºi trebuie sã dea totul
pe teren: „AC Milan este cea mai
mare echipã din Italia, am mai
jucat împotriva lor, ºtiu cã este
un meci dificil, ºi mai ºtiu cã
Universitatea nu a mai jucat în
Europa de 17 ani. Vom încerca
sã facem un meci bun pentru
oraº ºi pentru suporteri. Nu suntem stresaþi în privinþa ºanselor
de calificare, aºa cã putem juca
degajaþi”.

Milan a venit fãrã Bonucci,
Bacca, Biglia sau Calhanoglu
Ultimii veniþi în lotul Milanului, Biglia ºi Bonucci, au debutat pentru rossoneri în amicalul
câºtigat cu 4-0 în China contra
lui Bayern Munchen, dar nu au
venit ºi la Craiova. În afara acestora, Vicenzo Montella a renuþat
ºi la alte nume grele pentru deplasarea în România. Columbianul Carlos Bacca a fost lãsat

acasã, alimentând ipoteza
cedãrii sale la
Marseille, Paletta ºi Jose
Sosa sunt ºi ei,
deºi neoficial,
pe lista de transferuri, turcul
Hakan Çalhanoðlu nu este
încã la parametri fizici necesari, iar Suso ºi
Romagnoli sunt
accidentaþi.
Faþã de cei 18 jucãtori trecuþi pe
foaia de joc, prezentaþi în caseta meciului,
în România au mai venit Antonio Donnarumma, al treilea
portar, fratele lui
Gianluigi, ºi fundaºul Calabria.
Milan ar putea
aborda însã cu toate starurile
meciul retur, de pe 3 august,
pentru care se vânduserã pânã
asearã circa 35.000 de bilete.
Campania faraonicã de transferuri a chinezilor i-a mobilizat pe
fanii rossoneri, care ar putea fi
mai mulþi decât la ultimul meci
european al Milanului, în februarie 2014, cu Atletico Madrid. Fanii Craiovei vor sta la terzo anello
verde, în înaltul tribunei de pe
San Siro, ºi vor putea accesa
aproximativ 4.000 de bilete la
preþul de 20 de euro.

Ungureanu e optimist:
„Facem 0-0”
Fostul fundaº stânga al Craiovei Maxima, Nicolae Ungureanu, este optimist în privinþa meciului de astãzi, bazându-se pe
ambiþia ºi sacrificiul alb-albaºtrilor. „Mã bucur cã avem un
adversar de calibrul Milanului,
cu toate cã nu suntem pregãtiþi
ca infrastructurã. Chiar dacã
jucãm în Oltenia, nu suntem
acasã. Milan este o echipã
mare, face transferuri pe bandã rulantã, dar am mare încredere cã vom obþine un rezultat
mare, fiindcã la noi cuvântul de
ordine va fi sacrificiul” a declarat „Roºu”. Nae Ungureanu a
marcat pentru ªtiinþa în 1982
împotriva Fiorentinei, iar în
1989 a întâlnit AC Milan în finala Cupei Campionilor, cu
Steaua.
Gicã Craioveanu a vorbit despre modulul tactic în care va aborda Universitatea partida d
astãzi: „E greu sã schimbe Mister tactica în câteva zile, fiindcã echipa a jucat cam pe contraatac, pentru Ivan. Era bine

sã fie vândut dupã dubla cu Milan, fiindcã echipa era construitã în jurul lui, pentru stilul sãu.
Acum, se încearcã o aºezare cu
3 fundaºi pe construcþie, este
altã abordare. Oricum, e clar cã

ne vom apãra ºi vom încerca
sã jucãm pe contraatac, e sinucidere sã ataci Milanul, poþi sã
iei 7 goluri”.

Montella mizeazã doar
pe 4 noutãþi
Supranumit „Aeroplanino”, de
pe vremea când savura golurile
marcate pentru Roma ori Sampdoria imitând un avion, Vincenzo Montella a antrenat,
pânã sã vinã pe San
Siro, la Catania, Fiorentina ºi Sampdoria.
El va aborda jocul întrun 4-3-3 ºi cu puºtiul rãsfãþat
cu 6 milioane de euro pe an,
Donnarumma, în poartã. În
dreapta defensivei, Ignazio Abate îi va fi preferat lui Conti, adus
în vara aceasta de la Genoa, iar
columbianul Zapata va fi menþinut ºi el din echipa de anul trecut. Noutãþile în defensivã le reprezintã Ricardo Rodriguez, un
fundaº stânga extrem de tehnic
ºi ofensiv, ºi argentinianul Musacchio, cel care s-a remarcat
anul trecut la Vilarreal. La mijloc, cãpitanul Montolivo este
punct fix, chiar dacã anul trecut a jucat destul de puþin, la fel
ca ºi Bonaventura, care a fost
accidentat ºi a lipsit o jumãtate
de sezon. Noutatea din linia medianã este Kessie, ivorianul despre care Montella spune cã este
cel mai bine pregãtit jucãtor din
punct de vedere fizic. În atac,
eterna speranþã, francezul
Niang, ajuns acum la 23 de ani,
va fi însoþit de puºtiul Cutrone,
care a reuºit o dublã cu Bayern,
în China, dar ºi pe Fabio Borini,
pe care Devis Mangia l-a avut la
naþionala under 21 a Italiei ºi care
s-a peregrinat prin Anglia, la
Chelsea, Liverpool, Swansea
sau Sunderland. Pe bancã aºteaptã colegul lui Cristiano Ronaldo din naþionala Portugaliei,
Andre Silva.

