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- S-au tãiat peste 80 milioane
de metri cubi de lemn, ai vãzut,
Popescule, ce frate bun este
românul cu codrul?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Despre idealulDespre idealulDespre idealulDespre idealulDespre idealul

patr io t icpatr io t icpatr io t icpatr io t icpatr io t ic
al social-al social-al social-al social-al social-
democraþ i lo rdemocraþ i lo rdemocraþ i lo rdemocraþ i lo rdemocraþ i lo r

”Salvarea PSD-ului – existã”,
aºa se intituleazã comentariul
lui Cornel Nistorescu, în „Co-
tidianul”, publicaþie pe care o
conduce. Autorul articolului,
unul dintre ziariºtii de excepþie
pe care îi mai are presa auto-
htonã, talentat reporter în anii
tinereþii, nu poate fi bãnuit de
reflexe de stânga sau partiza-
nat otova, fiindcã nu le-a etalat
precumpãnitor vreodatã, ci, mai
degrabã, de o logicã vioaie, care
îl ajutã în enunþarea unor raþi-
onamente corecte sau, oricum,
greu de demantelat.

În judeþul Dolj,În judeþul Dolj,În judeþul Dolj,În judeþul Dolj,În judeþul Dolj,
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Menþinerea ordinii publice ºi
îmbunãtãþirea climatului de sigu-
ranþã, prevenirea victimizãrii mi-
norilor, a delicvenþei juvenile în
incinta ºi zona adiacentã unitãþi-
lor de învãþãmânt preuniversitar,
reprezintã un obiectiv prioritar al
Ministerului Afacerilor Interne
(MAI) ºi s-a desfãºurat în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 35/
2007,  modificatã ºi completatã
prin legea nr. 29 din 2 martie 2010,
privind creºterea siguranþei în
unitãþile de învãþãmânt.
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Un bãrbat de 33 de ani, din
Bosnia, ºi-a pierdut viaþa ºi
un conaþional al sãu, în vâr-
stã de 28 de ani a scãpat cu
leziuni uºoare, în urma unui
cumplit accident de circu-
laþie petrecut ieri diminea-
þã, pe DE 70 Craiova - Fi-
liaºi, în comuna Brãdeºti.
Poliþiºtii spun cã, cel mai
probabil din cauza oboselii,
bãrbatul de 28 de ani a ador-
mit la volanul TIR-ului pe
care îl conducea, a pierdut
controlul direcþiei, a lovit
un stâlp de joasã tensiune,
un cap de pod ºi o teavã de
gaze ºi s-a rãsturnat în afara
carosabilului. Cabina vehi-
culului s-a fãcut praf, astfel
cã echipajelor de pompieri
din cadrul ISU Dolj, care au
intervenit la faþa locului, le-
a luat mai bine de douã ore
sã reuºeascã descarcerarea
bãrbatului decedat, care era
ºoferul de schimb ºi se afla
pe locul din dreapta. Cerce-
tãrile continuã în acest caz
pentru stabilirea cu exacti-
tate a circumstanþelor pro-
ducerii tragediei.
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Comisia de anchetã

a alegerilor

din 2009 vrea

sã sesizeze MAE

ºi SRI
Comisia de anchetã a

alegerilor din 2009 ia în calcul
sesizarea MAE cu privire la
faptul ca ambasadorul George
Maior nu a rãspuns întrebãrilor
adresate de Comisie, precum ºi
sesizarea SRI cu privire la
prezenþa lui Maior ºi Coldea
acasã la Gabriel Oprea, în
seara scrutinului. Propunerea a
fost avansatã de deputatul PSD
Liviu Pleºoianu. “Ar trebui sã
sesizãm MAE pentru faptul cã
ambasadorul (George Maior,
n.r.) s-a prezentat la Comisie,
dar a refuzat sã rãspundã, ºi sã
sesizãm ºi SRI sã cerem lãmu-
riri publice legate de prezenþa
directorului SRI ºi directorului
adjunct acasã la Gabriel
Oprea”, a propus Pleºoianu, în
cadrul ºedinþei de joi a Comi-
siei. Preºedintele Comisiei de
anchetã a alegerilor din 2009,
deputatul PSD Anca Florea, a
precizat cã o decizie în acest
sens va fi luatã în viitoarea
ºedinþã. Se vor avea în vedere
adrese cãtre MAE pentru a
cere rãspuns cu ce cãuta
reprezentatul lor, domnul
Maior, în seara respectivã în
casa domnului Oprea, de
asemenea ºi cãtre SRI, dar
aceste decizii le vom lua la
ºedinþa urmãtoare, când vom
da un vot final”, a spus Anca
Florea. Întrebatã dacã în
sesizãrile cãtre MAE ºi SRI,
Comisia va solicita ºi sancþi-
uni, Florea a spus cã acest
lucru nu este în sarcina
Comisiei. “Nu este în sarcina
nostrã. Decizia Curþii Consti-
tuþionale spune clar cã sesizã-
rile administrative vor fi
fãcute de noi, dar nu cu
propuneri, ci propunerile vin
din partea instituþiei respecti-
ve. Deci nu avem în prerogati-
ve aºa ceva”, a spus Anca
Florea.
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”Decizia a fost luatã de Exe-
cutiv având în vedere complexi-
tatea domeniului reglementat prin
aceastã lege, precum ºi punctul
de vedere al Consiliului Superior
al Magistraturii în care semnalea-
zã faptul cã este nevoie de pre-
gãtirea riguroasã a capacitãþii ad-
ministrative a instanþelor chema-
te sã aplice procedurile insolven-
þei persoanelor fizice. De aseme-
nea, în adresa CSM se menþio-
neazã ºi faptul cã legislaþia recent
adoptatã privind darea în platã
oferã soluþii alternative pentru

În acelaºi dosar, avocata Lore-
dana Radu a fost condamnatã la
trei ani de închisoare cu suspen-
dare, pentru spãlare de bani. Ea a
fost judecatã ºi pentru complicitate
la luare de mitã, dar instanþa a sta-
bilit cã faptele s-au prescris. Radu
Aurel, implicat ºi el în acest caz de
corupþie, a fost condamnat la trei
ani de închisoare cu suspendare,
pentru spãlare de bani, judecãtorii
încetând procesul penal petru lua-
re de mitã, iniþiat pe numele lui,
potrivit deciziei aceleiaºi instanþe.

De asemenea, judecãtorii au dis-
pus achitarea fostului secretar al
Consiliului local al Sectorului 2,

”Birocraþia e ajunsã la cote ex-
treme ºi în Ministerul Sãnãtãþii.
400.000 de hârtii plimbate de la
medic de familie la specialist, apoi
la farmacie. Nu sunt sportivi de
performanþã cei ajunºi în situaþia
asta. Domnule ministru (n.r.: mi-
nistrul Sãnãtãþii), în douã sãptã-
mâni aºtept un proiect de reduce-
re a acesti birocraþii”, a spus pre-

Guvernul amânã intrarea în vigoareGuvernul amânã intrarea în vigoareGuvernul amânã intrarea în vigoareGuvernul amânã intrarea în vigoareGuvernul amânã intrarea în vigoare
a Legii insolvenþei persoanelor fizicea Legii insolvenþei persoanelor fizicea Legii insolvenþei persoanelor fizicea Legii insolvenþei persoanelor fizicea Legii insolvenþei persoanelor fizice

Guvernul a aprobat în ºedinþa de ieri amânarea
intrãrii în vigoare a Legii insolvenþei persoanelor
fizice pânã la 1 ianuarie 2018. Subiectul s-a aflat pe

ordinea de zi suplimentarã a ºedinþei.

Tudose îi cere lui Bodog debirocratizarea sistemului de sãnãtate
Mihai Tudose i-a cerut joi ministrului Sãnãtãþii ca în cel

mult douã sãptãmâni sã vinã cu un proiect prin care sã fie
debirocratizat sistemul de sãnãtate. Bodog a fost atenþionat
ºi cu privire la cazul jurnalistei Magda Vasiliu care s-a lovit

tot de birocraþie când a vrut sã îºi ia concediu medical.

ipotezele în care dezechilibre
contractuale au dus la pierderea
utilitãþii contractului pentru una
din pãrþi”, precizeazã Guvernul
României.

Guvernul aprobase pe 9 iunie,
printr-o hotãrâre, Normele meto-
dologice pentru aplicarea Legii pri-
vind procedura insolvenþei per-
soanelor fizice, prin care sunt sta-
bilite modalitatea de desfãºurare
a ºedinþelor de conciliere, modul
de comunicare cu debitorul ºi cre-
ditorii ºi tipurile de onorarii.

Normele metodologice pentru

aplicarea Legii nr. 151/2015 pri-
vind procedura insolvenþei per-
soanelor fizice stabilesc modali-
tatea de desfãºurare a ºedinþelor
de conciliere, modul de comuni-

care cu debitorul ºi creditorii, ti-
purile de onorarii pentru adminis-
tratorul procedurii ºi lichidator,
precum ºi cuantumul minim ºi
maxim al acestor onorarii.

mierul Tudose, la începutul ºedin-
þei de Guvern.

Acesta i-a atras atenþia lui Bo-
dog ºi legat de cazul jurnalistei
Magda Vasiliu. . ”Cine e în strãinã-
tate la tratament nu trebuie sã vinã
in þarã sã demonstreze dincolo cã
e bolnav. Ce se întâmplã acum pe
anumite zone în Ministerul Sãnã-
tãþii cred cã ar putea sã facã ob-

iectul unor structuri din Ministerul
Sãnãtãþii: psihiatrie, chestii de ge-
nul ãsta”, a mai spus Tudose. ”Am
luat legãtura cu mama copilului,
situaþia e rezolvatã ºi am discutat
ºi cu preºedintele CNAS...”, a rãs-
puns ministrul Sãnãtãþii, însã ºeful
Executivului i-a replicat: ”Degea-
ba rezolvãm probleme punctuale,
sistemul e defect”.

Prezentatoarea ºtirilor Prima TV,
Magda Vasiliu, al cãrei fiu a fost dia-
gnosticat cu cancer, aratã într-o
postare pe contul sãu de Facebook,
calvarul birocratic prin care trece în
România, deºi bãieþeul este tratat în
Italia cu atenþie ºi grijã, fãrã asigura-
re. ”20 de ani în care am cotizat zdra-
vãn la sistemul de asigurãri de sãnã-
tate. 20 de ani în care am avut con-
cediu medical o singurã datã, cinci
zile, pentru cã mi-am rupt piciorul.
În rest, analize fãcute la particular,

plãtite, ºi o singurã naºtere. Atât. Azi
mã vãd în situaþia incredibilã de a
gãsi o soluþie pentru a beneficia de
concediu medical pentru îngrijirea
copilului. Vlad, bãieþelul meu, a fost
diagnosticat cu cancer acum trei
luni. De atunci sunt cu el la trata-
ment în Italia, o þarã care l-a primit
instant. Internarea de urgenþã a co-
pilului meu nu a fost condiþionatã
de niciun act!! Vlad a fost internat,
diagnosticat ºi a început chimiote-
rapia fãrã sã am iniþial niciun docu-
ment. Abia apoi m-au întrebat de
cardul european. Le-am spus cã nu-
l am, dar îl voi avea ºi i-am rugat sã
nu opreascã investigaþiile. Funcþio-
narul de la ghiºeu mi-a rãspuns sim-
plu: «Doamnã, copilul e tratat ori-
cum. Nu condiþionãm tratamentul
de chestiuni birocratice! Staþi liniº-
titã!»…”a scris Magda Vasiliu, pe
Facebook.

Curtea de Apel Bucureºti înceteazã procesul împotriva lui Onþanu
Curtea de Apel Bucureºti a decis ieri sã înceteze procesul

penal pe numele fostul primar al Sectorului 2, Neculai Onþa-
nu, în dosarul în care este acuzat de luare de mitã, ca urmare

a prescripþiei faptelor, decizia instanþei nefiind definitivã.

Toma ªutru, pentru luare de mitã
ºi spãlare de bani. Instanþa a dis-
pus confiscarea a 1,4 milioane de
euro de la Radu Aurel ºi menþine-
rea sechestrului asigurator, dar ºi
confiscarea de la avocata Loreda-
na Radu a sumei de 400 de mii de
euro. Decizia poate fi contestatã
în termen de 10 zile, la instanþa
supremã. Înainte de anunþarea sen-
tinþei, judecãtorul Damian Dolache,
de la Curtea de Apel Bucureºti, a
declarat cã a formulat sentinþa în
urma analizãrii sinceritãþii denun-
þãtorului, care este, în acest caz,
este Cristian Borcea. De asemenea,
magistratul a susþinut cã a avut în

vedere la stabilirea pedepselor ºi
vechimea faptelor.

Fostul primar al Sectorului 2
Neculai Onþanu a fost trimis în ju-
decatã în iunie 2016 pentru luare
de mitã. Alãturi de Onþanu a fost
trimisã în judecatã ºi Loredana
Radu, avocat, fiind acuzatã de

complicitate la luare de mitã ºi spã-
lare de bani. În acelaºi dosar au
fost judecaþi ºi Toma ªutru, la data
faptelor secretar al Consiliului lo-
cal al Sectorului , pentru luare de
mitã ºi spãlare de bani dar ºi Aurel
Radu, pentru complicitate la luare
de mitã ºi spãlare de bani.
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“Sã nu uitaþi: sunteþi doar
în slujba cetãþenilor !”

Despre Despre Despre Despre Despre idealul patrioticidealul patrioticidealul patrioticidealul patrioticidealul patriotic al social-democraþilor al social-democraþilor al social-democraþilor al social-democraþilor al social-democraþilor
MIRCEA CANÞÃR

”Salvarea PSD-ului – existã”, aºa se
intituleazã comentariul lui Cornel Nisto-
rescu, în „Cotidianul”, publicaþie pe care
o conduce. Autorul articolului, unul din-
tre ziariºtii de excepþie pe care îi mai are
presa autohtonã, talentat reporter în anii
tinereþii, nu poate fi bãnuit de reflexe de
stânga sau partizanat otova, fiindcã nu le-
a etalat precumpãnitor vreodatã, ci, mai
degrabã, de o logicã vioaie, care îl ajutã
în enunþarea unor raþionamente corecte
sau, oricum, greu de demantelat. ªi re-
proºul sãu fundamental, fãcut social-de-
mocraþilor, sunã astfel: sãrãcia de idei
generoase ºi absenþa unui ideal patrio-
tic. Ideea în sine este chiar interesantã.
Fiindcã, dincolo de conflictele stinse sau
mocnite, acolo „sus”, la centru, formula
de supravieþuire ºi succes chiar existã. ªi

nu presupune schimbarea stilului sau filo-
sofiei. Ci altceva. Îmbrãþiºarea, nu atât a
unui naþionalism de operetã, deloc blama-
bil pânã la urmã, ci a unei dovedite dra-
goste de þarã, cu tot ce presupune asta:
tact ºi supleþe în gândire. Prea tracasaþi,
poate ºi prea iritaþi, liderii social-democra-
þilor – consolaþi cu zestrea de procente pe
care stau în sondaje - oculteazã o realitate
europeanã, ce iradiazã: criza social-demo-
craþiei. Ceea ce s-a întâmplat în Franþa, la
alegerile prezidenþiale ºi apoi legislative,
unde Francois Hollande este acuzat „de ai
lui” cã a lichidat Partidul Socialist, nu ar
trebui desconsiderat. Mai deunãzi, în Wal-
lonia, socialiºtii belgieni, care se aflau la
putere de mai multã vreme, „au fost aban-
donaþi” de aliaþii lor „Centrul Democratic
Humanist” (CDH), aceºtia decizându-se sã

coabiteze, pe viitor, cu liberalii Miºcãrii
Reformatoare (MR). În Grecia, PASOK
este în comã, dacã nu mort, în Spania –
PSOE nu s-a putut înþelege cu Podemos,
ajutând ”dreapta” (PP) sã se menþinã la
putere, iar în Portugalia, socialiºtii, pentru
a putea forma guvernul, ºi-au dat mâna cu
strânga radicalã, sub sloganul scoaterii þã-
rii din austeritate. Rãmâne de urmãrit ce
se întâmplã în Germania, unde SPD, de-
vansat în sondaje de CSU/CDU, aºteaptã,
totuºi, cu optimism, alegerile legislative
din luna septembrie. În Parlamentul Eu-
ropean, Gianni Pitela, liderul grupului so-
cial-democrat, a vãzut în „sfârºitul ma-
rii coaliþii” un semnal foarte important.
un punct de despãrþire. Timpul în care
creºtin-democraþii ºi social-democraþii
conveniserã, pe o viziune comunã, în con-

strucþia europeanã, este unul revolut. ªi
am putea continua pe tema „capitulãrilor”
în faþa liberalilor. Evocându-se „idealul
patriotic”, în anul premergãtor Center-
narului Marii Uniri, ca posibilã linie de
conduitã a social-democraþilor, autorul
comentariului, de la care am pornit, suge-
reazã nu doar sfârºitul stângii arhaice, cât
reformarea statului providenþial - altmin-
teri la ordinea zilei – adicã instalarea du-
rabilã a unui stat providenþial performant.
Flancaþi de adversari, de luat în seamã pe
scena politicã internã, social-democraþii nu
au nevoie de nesfârºite conflicte interne,
ci doar de ... idei generoase, pentru o gu-
vernare cât mai teafãrã. ªi nu este deloc
exclus ca premierul Mihai Tudose sã o
scoatã la capãt, mai bine decât preves-
teau scepticii de serviciu.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, aºa cum ne-
a obiºnuit deja,  a atras atenþia, într-
un mod responsabil, tuturor anga-
jaþilor din administraþia judeþeanã,
spunându-le cã prin majorãrile con-
sistente de salariu, începând cu 1
iulie a.c, toþi funcþionarii se obligã
faþã de cetãþean sã furnizeze ser-
vicii de calitate, sã fie amabil cu
acesta ºi sã se punã efectiv în sluj-
ba lui. “Sã nu uitaþi ceea ce sun-
tem : umili “servitor” ai cetãþeni-
lor. Ei ne plãtesc, aºa cã aº dori ca
fiecare sã ne facem o analizã pro-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean (IPJ) Dolj au anunþat cã, în cursul zilei
de miercuri, 26 iulie a.c., , în urma activitãþilor
specifice desfãºurate de cãtre poliþiºti din ca-
drul Centrului de Cooperare Poliþieneascã In-
ternaþionalã ºi Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Dolj – Serviciul de Investigaþii Criminale,
cu sprijinul autoritãþilor elveþiene, a fost extrã-
dat, din localitatea Zurich – Elveþia, Florin B.,
de 20 de ani, din comuna Giurgiþa. Doljeanul era

Doljean urmãrit internaþional
prins în Elveþia ºi extrãdat

urmãrit la nivel internaþional în baza mandatului
de executare a pedepsei închisorii emis de Ju-
decãtoria Segarcea anul acesta pe numele sãu,
fiind condamnat definitiv la 1 an ºi 4 luni închi-
soare pentru sãvârºirea infracþiunii de condu-
cere fãrã permis. Tânãrul de 20 de ani a fost
predat unei escorte din cadrul Administraþiei Na-
þionale a Penitenciarelor ºi a fost încarcerat în
Penitenciarul Rahova.

CARMEN ZUICAN

Salarii majorate ºi un sfat din partea preºedintelui Ion Prioteasa:

ªedinþã extraordinarã ieri, la Consi-
liul Judeþean Dolj. Subiectul principal :
aplicarea  Legii nr 153 din 2017. Aleºii
judeþeni au votat ieri, în unanimitate ºi
fãrã niciun fel de comentariu salarile de
bazã pentru funcþionarii publici ºi per-

sonalul contractual din cadrul aparatu-
lui de specialitate al Consiliului Jude-
þean Dolj. Totodatã s-a stabilit ºi votat in-
demnizaþia pe care o va primi un consi-
lier judeþean : 10% din salariul preºedin-
telui CJ Dolj.

prie ºi sã vedem ce avem de co-
rectat ºi ce trebuie sã facem de
acum înainte, cum trebuie sã rãs-
pundem solicitãrilor cetãþenilor,
pentru cã, suntem în slujba lor.
Ãsta este adevãrul.”, a subliniat,
ºeful administraþiei doljene, în mod
apãsat ºi extrem de serios.

Un împrumut
în valoare de maximum

6.807.552 lei
Pe de altã parte, la punctual 4

pe ordinea de zi, s-a aflat proiec-

tul de hotãrâre privind aprobarea
contractãrii unui împrumut în va-
loare de maximum 6.807.552 lei,
în conformitate cu prevederile
OUG nr 27-2017 pentru adopta-
rea unor mãsuri fiscal-bugetare.
“Contractarea împrumului se
face pentru finanþarea cheltuieli-
lor necesare finalizãrii urmãtoa-
relor proiete finanþate din fonduri
externe nerambursabile de la Uni-
unea Europeanã din perioada de
programare 2014-2020, pentru
care va fi întocmitã cererea pen-
tru autorizarea cintractãrii împru-
mutului…”, a explicat preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.
Este vorba despre :  “Coordo-
narea ºi sprijinirea modernizã-
rii serviciilor publice de sãnã-
tate în regiunea Dolj – Vratsa”
- 1.666.683 lei”; “Modernizarea
DJ 552, Craiova – Mofleni –
Bucovãþ – Terpeziþa – Sãlcuþa –
Vîrtop – Caraula – Cetate ” –
3.640.061 lei; “Valorificarea du-
rabilã a monumentului istoric

Casa Dianu din localitatea Cra-
iova, judeþul Dolj prin crearea
unui Muzeu al Cãrþii ºi Exilului
Românesc ºi introducerea aces-
tuia în circuitul turistic” –
806.805 lei; “Restaurarea, con-
solidarea ºi promovarea monu-

mentului istoric Cula Cernãteº-
tilor” – 468.027 lei ºi nu în ulti-
mul rând, “Restaurarea, conso-
lidarea ºi pormovarea monumen-
tului istoric Cula Izvoranu-Ge-
blescu” – 225.976 lei.

MARGA BULUGEAN
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Poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie
Craiova, împreunã cu ofiþeri din ca-
drul Compartimentului de Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii ºi studenþi ai
Academiei de Poliþie ”Alexandru Ioan
Cuza” aflaþi în stagiul de practicã,
desfãºoarã, în perioada 26 -28 iulie
a.c., o campanie de informare pe li-
nia prevenirii faptelor de înºelãciune
comise prin metoda ”Accidentul”.
Poliþiºtii craioveni urmãresc prin
aceste activitãþi pregãtirea antivicti-
malã permanentã a cetãþenilor, zilnic
fiind distribuite peste 100 de flyere ºi
afiºe. De asemenea, poliþiºtii ºi stu-
denþii poartã discuþii cu persoanele în-
tâlnite, mai ales cu vârstnicii, care
sunt cel mai des abordate de infrac-
tori, dar ºi de lipsa de informare. Tot-
odatã, se pune accent pe recoman-
dãrile pentru prevenirea acestui gen
de fapte, cu rugãmintea ca informa-
þiile sã fie transmise unui numãr cât
mai mare de persoane, o parte dintre
materialele campaniei fiind introduse ºi în
cutiile poºtale. Acest gen de activitãþi sunt
desfãºurate de cãtre poliþiºtii craioveni în
cartierele Bariera Vâlcii, Brazda lui Novac
ºi Rovine, dupã cum au anunþat reprezen-
tanþii IPJ Dolj. Pentru a nu deveni victime
ale acestui tip de infracþiune, poliþiºtii re-
comandã: Nu oferiþi date cu caracter per-
sonal prin intermediul convorbirilor tele-
fonice, indiferent de calitatea invocatã de
interlocutorul de la capãtul firului!; Nu

Tragedia s-a petrecut ieri dimi-
neaþã, la ora 04.45, pe DE 70 Cra-
iova – Filiaºi, în localitatea doljea-
nã Brãdeºti. Cadrele Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, dar ºi poliþiºtii IPJ Dolj au
fost anunþaþi cã s-a petrecut în
zonã un accident grav, însã tabloul
gãsit la faþa locului a fost cumplit.
Asta pentru cã au gãsit un TIR
cãzut de pe carosabil, toatã încãr-
cãtura, saci plini cu siliciu în stare
brutã, era împrãºtiatã pe zeci de
metri, iar cabina vehiculului, în

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Acþiuni pentru prevenirea înºelãciunilor
prin metoda „Accidentul”

daþi curs instrucþiunilor primite telefonic
de la persoane necunoscute, care pretind
cã au calitãþi oficiale!; Notaþi numãrul de
telefon de pe care aþi fost contactat sau de
la care aþi primit mesajul de tip SMS, nu-
mele persoanei care vã contacteazã, cali-
tatea în care se prezintã ºi pãstraþi atât ape-
lurile cât ºi mesajele SMS, pentru ca aces-
te date sã poatã fi verificate de organele
de cercetare penalã, în eventualitatea în
care aþi fost deja prejudiciaþi!

Un bãrbat de 33 de ani, din Bosnia, ºi-a
pierdut viaþa ºi un conaþional al sãu, în vâr-
stã de 28 de ani a scãpat cu leziuni uºoare,
în urma unui cumplit accident de circulaþie
petrecut ieri dimineaþã, pe DE 70 Craiova -
Filiaºi, în comuna Brãdeºti. Poliþiºtii spun cã,
cel mai probabil din cauza oboselii, bãrbatul
de 28 de ani a adormit la volanul TIR-ului pe
care îl conducea, a pierdut controlul direc-
þiei, a lovit un stâlp de joasã tensiune, un cap

de pod ºi o teavã de gaze ºi s-a rãsturnat în
afara carosabilului. Cabina vehiculului s-a
fãcut praf, astfel cã echipajelor de pompieri
din cadrul ISU Dolj care au intervenit la faþa
locului le-a luat mai bine de douã ore sã reu-
ºeascã descarcerarea bãrbatului decedat,
care era ºoferul de schimb ºi se afla pe locul
din dreapta. Cercetãrile continuã în acest caz
pentru stabilirea cu exactitate a circumstan-
þelor producerii tragediei.

care erau douã persoane, era fã-
cutã praf. Echipaje ale Secþiei de
Pompieri Craiova, dar ºi Descar-
cerarea din cadrul Detaºamentului
1 Pompieri Craiova, din cadrul ISU
Dolj, au acþionat în zonã mai bine
de douã ore, atât pentru scoaterea
bãrbatului care se aflase în dreap-
ta ºoferului, în cabina tirului, cât
ºi pentru securizarea zonei, în timp
ce conducãtorul auto, care a scã-
pat cu leziuni uºoare, a fost trans-
portat cu ambulanþa SMURD la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-

þã Craiova, pentru cã era în stare
de ºoc. Echipa de cercetare din
cadrul Poliþiei Filiaºi, care a ajuns
la locul tragediei, a stabilit, în urma
cercetãrilor cã Sulejmanovic Mu-
riz, de 28 de ani, din Bosnia, în
timp ce conducea TIR-ul, format
din capul tractor ºi remorcã, din-
spre Filiaºi cãtre Craiova, cel mai
probabil pe fondul oboselii, a ador-
mit la volan, a pãrãsit partea caro-
sabilã prin dreapta, a lovit un stâlp
de joasã tensiune, un cap de pod
ºi o þeavã de gaze care alimenta o

gospodãrie. Din nefericire, în mo-
mentul când s-a reuºit scoaterea
celui de-al doilea bãrbat dintre fia-
rele contorsionate ale cabinei, me-
dicii SMURD n-au putut decât sã
constate decesul lui Selejman Ibi-
sevic, de 33 de ani, din Bosnia,

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj, faptele s-au petrecut
pe 24 iulie a.c., seara, în jurul orei 20.45.
Poliþia municipiului Bãileºti a fost sesizatã te-
lefonic de cãtre un medic de gardã din cadrul
Compartimentului de Primiri Urgenþe al Spi-
talului Municipiului Bãileºti, despre faptul cã
un grup de persoane adreseazã injurii perso-
nalului medical, iar unul dintre aceºtia se ma-
nifestã violent, fiind ºi sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice. La faþa locului a fost dirijatã o
patrulã de siguranþã publicã din cadrul Poliþiei
Bãileºti ºi o patrulã din cadrul Poliþiei Locale

Un bãrbat de 47 de ani, din Bãileºti, a fost reþinut pentru 24 de ore, în cursul zilei
de miercuri, pentru comiterea infracþiunii de ultraj. Bãrbatul a ameninþat cu cuþitul

agenþi ai Poliþiei Locale Bãileºti, care fuseserã solicitaþi la Spitalul Municipal
Bãileºti ca sã-l calmeze, întrucât provoca scandal ºi ameninþa personalul medical.
Ieri dupã-amiazã, bãileºteanul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bãileºti, astfel cã, la vederea poliþiºtilor locali,
Marin Baboi, de 47 de ani, din Bãileºti, a scos
un cuþit (briceag) ºi a început sã-i ameninþe
cu acte de violenþã. Poliþiºtii au intervenit ºi l-
au imobilizat pe bãrbatul de 47 de ani, acestu-
ia fiindu-i aplicatã o sancþiune contravenþio-
nalã de 1500 lei pentru tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice. „Ulterior, în cursul zilei de
miercuri, 26 iulie a.c., în urma analizãrii pro-
batoriului cu un procuror din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Bãileºti, s-a
dispus reþinerea doljeanului de 47 de ani pe
bazã de ordonanþã de reþinere pe o perioadã

de 24 ore pentru infracþiunile
de ultraj asupra poliþiºtilor lo-
cali, tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice ºi portul fãrã drept
de cuþit. Bãrbatul urmeazã sã
fie prezentat instanþei cu pro-
punere de arestare preventivã”,
a declarat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj. Ieri
dupã-amiazã, Marin Baboi a
fost pus în libertatã, faþã de el
fiind dispusã mãsura controlu-
lui judiciar pentru o perioadã de
60 de zile, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

ºoferul de schimb. Poliþiºtii l-au
testat pe conducãtorul auto cu apa-
ratul etilotest, rezultatul fiind ne-
gativ, stabilindu-se cã atât el, cât
ºi pasagerul purtau centura de si-
guranþã. La faþa locului s-au de-
plasat reprezentanþii CEZ ºi EN-
GIE, care au oprit alimentarea cu
energie electricã ºi gaze pentru a
preveni alte incidente. „Poliþiºtii
rutieri au întocmit în cauzã dosar
penal sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de ucidere din culpã,
cercetãrile fiind continuate pen-
tru stabilirea cu exactitate a îm-
preujurãrilor în care a avut loc ac-
cidentul”, a precizat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. De
la ISU Dolj, la intervenþie au par-
ticipat Secþia de Pompieri Craio-
va cu 2 echipaje (1 ambulanþã B2
ºi 1 autospecialã de descarcera-
re) ºi Detaºamentul 1 de Pompieri
Craiova cu 1 echipaj (1 autospe-
cialã descarcerare).
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Lucrurile legate de numele
noului viceprimar se cam ºtiau de
mai multã vreme, însã miercuri,
cu o zi înainte de plen, liberalii
au agitat puþin apele, solicitându-
i expres PSD-ului sã îl schimbe
pe Stelian Bãrãgan ºi sã se gân-
deascã la o altã persoanã. Repre-
zentanþii PNL le-au întins ºi o
capcanã. Lãudând oamenii cu
experienþã pe care PSD i-a tri-
mis în consiliu, au mizat pe fap-
tul cã social-democraþii tot-tot se

vor gândi mai bine ºi, plecând de
la acest argument, vor schimba
candidatul.

PSD îºi menþine
propunerea

Ora 10.00 ºi un pic, ºedinþa se
aflã în desfãºurare. Primul punct
trece fãrã probleme ºi se ajunge
rapid la punctul nr. 2 privind ale-
gerea viceprimarului. De la prezi-
diu, lipseºte primarul Mihail Ge-
noiu, iar locþiitorul secretarului in-
formeazã consiliu cã acesta este
plecat în concediu legal de odih-
nã, atribuþiile fiindu-i delegate vi-
ceprimarului Adi Cosman. Preºe-
dintele de ºedinþã, care se întâm-
plã sã fie chiar Stelian Bãrãgan,
solicitã colegilor sã vinã cu pro-
puneri pentru aceastã funcþie. Este
momentul adevãrului. „Aº avea o
propunere din partea grupului PSD
pentru funcþia vacantã de vicepri-
mar în persoana domnului consi-
lier Bãrãgan Stelian”, se pronunþã
social-democraþii, prin vocea vi-

PSD Dolj ºi-a menþinut propunerea pentru funcþia
de viceprimar, Stelian Bãrãgan fiind votat, ieri, de
majoritatea consilierilor, în speþã de toþi colegii so-
cial-democraþi. ªi liberalii ºi-au respectat angajamen-
tele, nu au fãcut nici o nominalizare, dar au solicitat
PSD-ului sã schimbe candidatul. Cum acest fapt nu s-
a întâmplat, au votat împotrivã. Întâmplarea a fãcut
ca ºedinþa sã fie condusã chiar de Stelian Bãrãgan,
motiv pentru care acesta a trebuit sã înghitã la pa-
chet ºi criticile servite de consilierii opoziþiei.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

ceprimarului Adi Cosman. Libe-
ralii solicitã cuvântul.

Pentru unii –
sinceritãþi, pentru
alþii – rãutãþi

”Þin neapãrat sã iau cuvântul,
la acest punct de pe ordinea de zi,
pentru cã vreau sã vã amintesc cã,
în ºedinþa trecutã, coaliþia dumnea-
voastrã nu era înþeleasã în legãtu-
rã cu aceastã nominalizare. Eu am

insistat pentru cã mi se pãrea un
lucru serios faþã de craioveni sã
existe o echipã completã, sã nu
lipseascã nici un viceprimar, dar
mã aºteptam la o altã nominaliza-
re”, îºi manifestã dezacordul con-
silierul PNL, Flavius Sirop. „Mã
aºteptam sã fie nominalizatã o per-
soanã cu mai mare autoritate, cu
mai mare anvergurã”, insistã aces-
ta sã se adreseze sãlii ºi celor aflaþi
la prezidiu, în principal lui Stelian
Bãrãgan care, cum spuneam,
conducea ºedinþa. Datã fiind
aceastã situaþie, în salã se cam lasã
liniºtea.

...ºi mulþumiri
reciproce

Reprezentanþii PNL s-au þinut ºi
ei de cuvânt ºi nu au venit cu nici
o propunere pentru funcþia de vi-
ceprimar, dar au menþionat, în
schimb, cã nu îl vor vota nici pe
Stelian Bãrãgan. „A fost ºi o abor-
dare necinstitã vizavi de acest sub-
iect. Nu este normal sã aflãm de

pe Facebook despre aceastã no-
minalizare. Dacã exista o propu-
nere în acest sens trebuia sã fie
asumatã, cu tot cu CV, pe site-ul

primãriei. Din aceste motive, noi
vom vota împotriva acestei nomi-
nalizãri. Vã mulþumesc!”, ºi-a în-
cheiat reproºul consilierul PNL.
„ªi eu vã mulþumesc, domnul Si-
rop. Luãm act de cele spuse de
dumneavoastrã, e normal”, a ieºit,
cu tact, din încurcãturã cel pro-
pus pentru funcþie. Apoi s-a tre-
cut la vot.

Nominalizarea
pe facebook
nu este ilegalã

Preºedintele comisiei de valida-
re, prof. univ. dr. Bianca Predes-
cu a informat consiliul cã nomina-
lizarea pe o reþea de socializare nu
este menþionatã, în nici un fel, în
lege, prin urmare nu poate fi vor-
ba de o problemã de nelegalitate.
„Eu ºtiu cã facebook-ul este o pro-
blemã actualã ºi modernã, dar le-
gea nu vorbeºte despre ea. Legea
stabileºte care este procedura de
alegere a viceprimarului”, a preci-
zat consilierul Bianca Predescu,

care  explicat  apoi, în amãnunt,
cele douã modalitãþii de vot. „Avem
douã proceduri, prima ºi cea mai
uzitatã este aceea prin tãierea sau
lãsarea liberã a persoanei ºi a doua
modalitate este prin încercuirea
persoanei sau scrierea în dreptul
numelui sau nu. Eu propun sã fie
folositã prima, ºi anume lãsarea li-
ber a persoanei propuse. Solicit sã
fie supusã la vot aceastã procedu-
rã”, consilierii dând un vot unanim
în acest sens.

Mai mari emoþiile
la cvorum, decât
la rezultatul votului

Se începe înmânarea buletine-
lor de vot ºi, conform înþelegerii,
pe hârtie este trecut un singur
nume. Dacã înainte de ºedinþã
existau emoþii cã nu s-ar întruni
cvorumul legal, mulþi consilierii
fiind absenþi, odatã depãºit ºi acest
hop, consilierii o dau acum pe glu-
me. „O sã vã rog sã se punã la
dispoziþia colegilor ºi pixuri, sã nu
intre la cabinã fãrã”, vine o pro-
punere din primul rând de scau-
ne. Câþiva consilieri se cautã, într-
adevãr, de pixuri. Cu excepþia lui
Stelian Bãrãgan, care s-a abþinut
de la vot, toþi cei 20 de aleºi locali
au intrat, pe rând, în cabina de
vot. Toatã procedura de votare a
consumat 20 de minute, mãsura-

te pe ceas, din timpul ºedinþei.
Rezultatul a fost anunþat de pre-
ºedintele conisiei de validare, Bian-
ca Predescu: 16 „pentru” ºi 4
„împotrivã” (cele ale PNL), Ste-
lian Bãrãgan fiind, ca atare, vice-
primarul nr. 2 al Craiovei.

„Echipa
este completã!”

La momentul discursului,
proaspãtul vice a þinut sã le bãtã
obrazul celor de la PNL ºi a pro-
mis cã, de astãzi, va pleca prin
cartiere sã rezolve probleme ce-
tãþenilor în slujba cãrora se aflã
de acum încolo. „Mulþumesc co-
legilor, chiar ºi celor de la PNL,
pentru cã e democraþie. De acum,
echipa este completã, sigur vom
face o echipã unitã ºi puternicã.
De mâine, ne vedem în cartiere
împreunã cu colegii, pentru cã
suntem în slujba cetãþeanului”, a
onorat consiliul, cu o declaraþie
scurtã ºi mobilizatoare, noul vi-
ceprimar al Craiovei. Stelian Bã-
rãgan este membru PSD cu ºtate
vechi, activând de mulþi ani în or-
ganizaþia de tineret a partidului. La
capitolul experienþã, acesta bifeazã
funcþia de director al Centrului de
Consiliere ºi Orientare Profesio-
nalã din cadrul Universitãþii din
Craiova, pe care a îndeplinit-o
timp de 10 ani.
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Miercuri, 26 iunie a.c., condu-
cerile MADR, ANPC ºi ANSVSA
au prezent o informare privind re-
alizarea studiului comparativ în
ceea ce priveºte produsele alimen-
tare susceptibile de dublu standard.
Întreaga poveste, spun autoritãþi-
le, a debutat în 2011. La acea vre-
me subiectul a fost adus în aten-
þie, pentru prima datã, de cãtre o
asociaþie de consumatori din Slo-
vacia care a iniþiat un studiu, pe
cont propriu, evaluând senzorial
produse din Cehia ºi similare din
Belgia, Luxemburg ºi Franþa.

Ieri, în ºedinþa de Guvern, pre-
mierul Tudose i-a cerut ministru-
lui MADR sã facã cunoscutã lista
cu producãtorii ºi comercianþii ce
vând alimente mai proaste. „Din
nefericire nu am reuºit sã prezen-
tãm în detaliu aceste lucruri, pen-
tru cã neavând o normã juridicã
prin care sã operãm, nu putem sã
dãm numele comerciantului ºi pro-
ducãtorului respectiv, pentru cã
am putea crea conflicte juridice
care ar putea sã coste”, l-a infor-
mat Daea pe premier.

Toate statele au constat
diferenþe de calitate

În 17-18 iulie 2017, în cadrul
Consiliului Agriculturã ºi Pescuit,
ministrul ceh a prezentat rezulta-
tele celui mai recent studiu care a
arãtat diferenþe mari în compozi-
þia produselor, în funcþie de piaþa/
SM pe care sunt comercializate.
Slovenia a indicat cã rezultatele
testelor efectuate au arãtat o pro-
blemã mai ales la produsele de tip

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Analizele ºi deplasãrile inspectorilor au costat peste 40.000 de lei!
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Ultimele luãri de poziþie referitoare la
studiul comparativ al produselor alimen-
tare susceptibile de dublu standard au
crescut ºi mai mult nervozitatea decla-
ratã a autoritãþilor publice centrale din
România. Ieri, în chiar timpul ºedinþei
de Guvern, premierul Mihai Tudose a
cerut ministrului MADR sã prezinte pu-
blic producãtorii ºi societãþile ce au la
vânzare alimente dovedite inferioare ca-
litativ în comparaþie cu produsele simi-
lare comercilizate în partea vesticã a
Europei. Motivând cã nu se pot devoala
denumirile producãtorilor, ministrul

Petre Daea, a lãsat sã se înþeleagã cã nu-
mai aºa se pot evita conflicte juridice cu
consecinþe greu de estimat acum. Proble-
matica a luat imediat o altã dimensiune:
Premierul i-a cerut ministrului Justiþiei
sã elaboreze un pachet de norme interne,
pe acest domeniu deosebit de sensibil,
mai înainte de veni un semnal unitar din
partea UE; care de fapt tot întârzie. Pe
lângã dublul standard în sectorul alimen-
tar, existã un dublu standard ºi pe piaþa
serviciilor bancare ºi pe cea a asigurãri-
lor. Dar despre astfel de neajunsuri nu
prea existã interes sã se vorbeascã.

„marca proprie”, la care s-au con-
statat diferenþe de compoziþie în
50% din cazuri. Acestea sunt mai
ieftine în Slovenia, dar au ºi calita-
te inferioarã. Bulgaria a finalizat un
studiu la 30 iunie a.c. care aratã
cã existã diferenþe de calitate. Va
efectua un nou studiu comparativ
cu produse de pe piaþa italianã. Un-
garia a testat produse ºi a consta-
tat diferenþe de calitate, 80% din
consumatorii maghiari cer ca pro-
dusele de marcã sã aibã aceeaºi
compoziþie, indiferent de locul co-
mercializãrii.

Lipsa normelor europene privind
dublul standard nu dã posibilitatea
comparãrii, determinãrii dublului
standard ºi nu oferã instrumente de
corecþie referitor la aceastã speþã.
Este foarte important ca aceastã ana-
lizã sã aibã o bazã juridicã comuni-
tarã pentru o comparaþie corectã.

S-au trezit ºi ai noºtri!
În perioada 02.03.2017-

29.03.2017, în vederea analizãrii ºi
depistãrii eventualului dublu standard
în România în ceea ce priveºte cali-
tatea alimentelor produse în Vestul
Europei, s-a constituit un grup de
lucru format din reprezentanþi ai
MADR, ai ANSVSA ºi ai ANPC.

Într-o primã etapã, grupul a reali-
zat analize de laborator pentru un
numãr de 175 de produse alimenta-
re (produse din carne, produse din
lapte, conserve de peºte, miere, le-
gume ºi fructe), având ca termen
de comparaþie informaþiile declarate
pe etichetã de cãtre producãtori/dis-
tribuitori. În 07.04.2016, raportul a

fost transmis de cãtre MADR ºi Pre-
mierului României. În 10.04.2017,
dupã finalizarea acestei prime etape
a fost întocmit un Raport, aprobat
de conducerea celor trei instituþii
implicate din România, respectiv
MADR, ANSVSA ºi ANPC. Acesta
a fost prezentat opiniei publice din
România în conferinþa de presã or-
ganizatã la MADR.

În perioada 19 – 26 iunie 2017,
o echipã mixtã formatã din spe-
cialiºti în domeniul alimentar, sa-
nitar-veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor, al protecþiei consuma-
torilor ºi al afacerilor europene a
participat la identificarea ºi recol-
tarea de produse alimentare din
Maastricht (Olanda), Aachen (Ger-
mania) ºi Bruxelles (Belgia).

Delegaþia României a identificat
ºi recoltat  produse alimentare  iden-
tice care se regãsesc pe rafturile
magazinelor din þãrile vizate: Lidl –
Germania ºi Olanda; Kaufland –
Germania; Belgia – Delhaize (Mega
Image–România). Produsele au fost
selectate ºi recoltate, conform com-
petenþelor, de cãtre reprezentanþii
ANPC ºi ANSVSA þinând cont de
ingredientele ºi declaraþiile nutriþio-
nale ale acestora. De asemenea, s-
a avut în vedere ca aceleaºi produ-
se din þãrile vizate sã aibã acelaºi
producãtor cu cele comercializate
în România.

O treime din produsele
analizate, cu neconformitãþi
„La Institutul de Igienã ºi Sãnã-

tate Publicã Veterinarã din Bucu-
reºti, institut aflat în subordinea
Autoritãþii Sanitar Veterinare, au fost

recepþionate un numãr de 29 de
probe prelevate de pe piaþa româ-
neascã. Acelaºi numãr de 29 de
probe corespunzãtoare au fost re-
coltate din piaþa Uniunii Europene
din diverse categorii, probele fiind
identice. Categoriile de produse
care au fost recepþionate la institut
sunt urmãtoarele: nouã probe de
brânzeturi, douã probe de unt, o
probã de smântânã, ºapte probe de
ºuncã, trei probe de cârnaþi, o pro-
bã de cremvurºti, trei probe de con-
serve de peºte, douã probe de pa-
teu de ficat ºi o probã de ciocolatã.
Probele au fost recepþionate în con-
diþii corespunzãtoare îndeplinind
toate cerinþele pentru a putea fi ana-
lizate în condiþii optime. Vreau sã
fac precizarea cã Institutul de Igie-
nã ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã
este institutul de referinþã al Româ-
niei pe produse de origine animalã,
pentru siguranþa alimentelor. Este
recunoscut internaþional, fiind pri-
mul laborator acreditat din Româ-
nia începând cu anul 2002. Am pro-
cedat la analiza produselor ºi am
obþinut urmãtoarele rezultate: din
cele 29 de produse analizate am
gãsit diferenþe la 9 dintre acestea”,
a precizat Rodica Tãnãsuicã, di-
rector al Institutului de Igienã ºi
Sãnãtate Publicã Veterinarã.

Datele prezentate de cãtre aceas-
ta aratã diferenþe faþã de valorile
calorice înscrise pe etichete, dar ºi
faþã de cele ale produselor din alte
þãri, respectiv a nivelului proteine-
lor sau a conþinutului de grãsime,
dar ºi pentru clorurã de sodiu ºi
aditivi alimentari. Astfel, conform

datelor centralizate, pentru parizer
de porc valoarea declaratã de cãtre
producãtor pe etichetã era de 279
kcal/100 de grame, în schimb va-
loarea obþinutã în România se situa
la 259,09 kcal/100g, iar cea pentru
Uniunea Europeanã la 274,32 kcal/
100g. Totodatã, în cazul baconului
cuburi, valoarea declaratã pe etiche-
tã era de 233 kcal/100g, în timp ce
valoarea din România ajungea la
278,55 kcal/100g, iar cea pentru
UE la 192,14 kcal/100g.

Sã le mulþumim, deocamdatã,
cã ne-au informat...

„Întrebarea care se pune la
aceastã datã este cum valorificãm
rezultatele analizelor de laborator. ªi
prima obligaþie pe care am avut-o,
o avem ºi o vom avea în continua-
re este de a informa opinia publicã.
De aceea am socotit necesar ca
imediat când s-au definitivat aceste
analize sã le transmitem opiniei pu-
blice prin dumneavoastrã. Al doilea
lucru, transmitem imediat, în aceas-
tã searã, Comisiei Europene aceste
rezultate pe care noi le-am obþinut
pe procedurile care v-au fost pre-
zentate solicitând Comisiei Europe-
ne sã accelereze procesul de regle-
mentare în aºa fel încât sã putem
avea instrumente ºi juridice ºi pro-
ceduri unitare pentru a putea anali-
za oricând oriunde ºi în orice þarã o
situaþie privind dublul standard, pen-
tru cã, repet, la aceastã datã nu este
reglementat. Nu în ultimul rând,
vom transmite aceste informaþii tu-
turor europarlamentarilor români în
aºa fel încât în comisiile de specia-
litate sã aibã instrumentarul tehnic
ºi concluziile pe care noi le-am pu-
tut culege în acestã perioadã de timp
prin procedurile pe care vi le-am
prezentat”, a subliniat Daea.

Conducerea ANSVSA a dat asi-
gurãri cã aceste produse nu pun
în pericol sãnãtatea populaþiei.
Ministrul MADR a spus cã nu se
vor mai face analize de dublu stan-
dard pentru cã trebuie sã existe
instrumentar unitar, dar ºi pentru
cã acestea costã. Valoarea anali-
zelor de laborator se ridicã la 7.206
de lei, la care se adaugã cheltuie-
lile de deplasare ale specialiºtilor,
de 32.884 de lei.
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Pentru realizarea acestui obiec-
tiv, activitãþile specifice au fost pla-
nificate ºi desfãºurate în conformi-
tate cu prevederile Planului Terito-
rial Comun de Acþiune pentru creº-
terea gradului de siguranþã a elevi-
lor ºi cadrelor didactice ºi preveni-
rea delincvenþei juvenile în incinta
ºi zonele adiacente unitãþilor de în-
vãþãmânt preuniversitar din judeþul
Dolj, în anul ºcolar 2016/2017, prin
actul nr. 170941/05.09.2016, apro-
bat de Prefectul judeþului Dolj, prin
care se stipuleazã „Sistemul Cadru
de asigurare a protecþiei unitãþilor
de învãþãmânt ºi Planurile Lo-
cale Comune de Acþiune” ale
poliþiilor municipale ºi orãºe-
neºti ºi secþiilor de poliþie ur-
banã/ruralã, fiind implicate în
în executarea mãsurilor sta-
bilite mai multe instituþii: In-
spectoratul de Poliþie al Ju-
deþului Dolj (IPJ), Inspecto-
ratul de Jandarmi Judeþean
Dolj (IJJ), Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova (GJ
Mb) ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj (ISJ).

Patrule pentru siguranþã
În vederea menþinerii or-

dinii publice, din totalul uni-
tãþilor de învãþãmânt, 556 au
fost repartizate, pentru men-
þinerea ordinii publice, struc-
turilor teritoriale ale IPJ Dolj

Nu te poþi autointitula rege sau
împãrat într-o republicã, oricât
te-ar recunoaºte sau s-ar preface
cã te recunoaºte o etnie, un grup,
o entitate socialã. Cu toþii suntem
datori sã respectãm Constituþia
României. Chiar dacã aparþinem
unei anumite etnii, toþi suntem ce-
tãþeni români.

Chiar ºi mie, uneori, cunoscu-
þii mi se mai adreseazã cu apelati-
vul de “împãrate”. Este doar un
termen amical. Eu am devenit li-
der al etniei rome din Craiova, Dolj
ºi Oltenia, pentru ca am fost ales,
aceasta alegere fiind adevarata re-
cunoaºtere a oamenilor.

În calitate de lider al etniei
rome, nu am avut ºi niciodatã nu
voi avea pretenþia de a mi se bate
temenele regale. Mã consider un
om simplu, care a ales o anume
cale, punându-mã în slujba celor
mulþi ºi neajutoraþi.

De ce lider ºi nu... monarh?
Este binecunoscut faptul ca în unele pãrþi

ale þãrii, o parte a etniei rome se închinã la…-
rege ºi împãrat. Nimic mai fals. România este
un stat unitar ºi independent. Suveran. O þarã

Tot ceea ce încerc sã fac este
sã îmi port propria cruce: integra-
rea socialã a romilor, în special
prin educaþia ºcolarã. Superiori-
tatea mi-o pot afiºa doar prin for-
þa exemplului pozitiv. Printr-o
vorbã bunã, printr-o judecatã
dreaptã, prin derularea unui pro-
gram, prin iniþierea unui proiect.

Nu sunt de acord cu împãraþii
ºi regii, indiferent de etnie, atâta
vreme cât vieþuim în România.
Existã instituþii ale statului ºi per-
sonalitãþi politice care ne repre-
zintã pe toþi cetãþenii români.

Nici mãcar onorific eu nu sunt
de acord cu accepþiunile de rege
sau împãrat al unei etnii, in Ro-
mania anului 2017, când încercãm
sã ne impunem ca þarã, în Uniu-
nea Europeanã.

Cum sã merg eu la Bruxelles sau
sã apar în faþa primarului Craio-
vei, spunându-mi eu însumi împã-

ratul Romeo sau regele Tiberiade?
Exclus. Ar însemna cã nu recu-
nosc autoritãþile locale ºi pe cele
europene.  Presupuºii regi ºi îm-
pãraþi se folosesc de oameni. Eu
mã aflu în slujba oamenilor.

Sunt lider al etniei rome. Pentru
cã m-am pus în slujba membrilor
aestei etnii. Oamenii au încredere
în mine, iar eu nu îmi permit sã îi
dezamãgesc. Eu sunt Romeo, atât
pentru copii, cât ºi pentru cei ma-
turi. De multe ori prefer sã rãmân
în umbrã, deoarece mai mult mã
intereseazã rezultatele unui anume
proiect. Dacã vãd copii care merg
la ºcoalã ºi romi care se comportã
civilizat în societate, în urma unor
sfaturi primate de la mine, atunci
sunt cu adevarãt mulþumit. Dacã
se realizeazã ceva concret, de cã-
tre autoritãþi, în zonele locuite de
romi, atunci pot spune cã mã simt
împlinit ca lider. Aº putea sã spun,

totuºi, cã înclin sã cred in prinþi ºi
prinþese. Aceºtia sunt copiii ºi ne-
poþii mei, cãrora vreau sã le ofer o
viaþã normal. Ii învãþ sã îºi cearã
drepturile, dar ºi sã îºi respecte
obligaþiile. Iar încoronarea lor este
doar în sufletul meu.

Nu sunt de acord cu împãraþii ºi
regii etniilor. Sub regi ºi împãraþi, þi-
ganii au fost mai mereu robi. În Ro-
mânia de azi, însã, etnia romã tinde

cãtre normalizarea vieþii. Respectând
legea þãrii, ne respectãm pe noi înºi-
ne ºi ne putem impune în societate.
Eu sunt ºi voi rãmâne Romeo. Lider
ales ºi recunoscut de oameni, dar
niciodatã încoronat de faþadã, de
dragul deliciului presei ºi pentru pro-
pria mea reclama. Reclama mea de
lider o reprezintã rezultatele concre-
te ale eforturilor depuse.

ROMEO  TIBERIADE

democratã. România este republica. Româ-
nia a fost monarhie. Problema revenirii sau
nu la un regim monarchic este deosebit de
complexa.

Menþinerea ordinii publice ºi îmbunãtãþirea
climatului de siguranþã, prevenirea victimizãrii
minorilor, a delicvenþei juvenile în incinta ºi
zona adiacentã unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar, reprezintã un obiectiv prioritar al
Ministerului Afacerilor Interne (MAI) ºi s-a
desfãºurat în conformitate cu prevederile Le-
gii nr. 35/2007,  modificatã ºi completatã prin

(142 în mediul „urban” ºi 414 în
„rural” ), 26 jandarmilor ºi zece „Po-
liþiei locale”, în Craiova. „Au fost
constituite, cu caracter permanent,
27 de patrule, care au acþionat pe
timpul procesului de învãþãmânt,
zilnic, cu urmãtoarea componenþã:
24 de patrule mixte în Craiova (ºase
dintre ele avînd în componenþã ºi
jandarmi de la IJJ Dolj, zece inde-
pendente de la GJMb ºi acelaºi nu-
mãr de la Poliþia Localã din Craio-
va). De asemenea, trei patrule in-
dependente din cadrul IJJ Dolj au
fost la ºase unitãþi de învãþãmânt

din Calafat, Filiaºi ºi Segarcea. În
trimestrul al II-lea din acest an, la
cele 592 de unitãþi de învãþãmânt
(178 din „urban”), au fost organi-
zate ºi s-au executat în sistem in-
tegrat 117 acþiuni ºi controale pen-
tru prevenirea ºi combaterea de-
lincvenþei juvenile, dintre acestea
33 fiind pentru prevenirea ºi com-
baterea absenteismului, 38 pentru
respectarea regimului circulaþiei
rutiere”, a precizat comisar ºef
Cristian Ciocoiu , adjunct al ºefu-
lui IPJ Dolj.

Verificãri ºi controale
cu rezultate

Verificãrile ºi controalele nu
s-au lãsat fãrã efecte, cu oca-
zia acþiunilor desfãºurate fiind
depistaþi 68 de elevi absentând
de la cursuri ºi s-au aplicat 84
de sancþiuni contravenþionale.
În perioada amintitã, poliþiºtii
ºi jandarmii au participat la 222
de ºedinþe cu elevii, cadrele di-
dactice ºi pãrinþii, fiind desfã-
ºurate ºi 228 de activitãþi în ca-
drul orelor de curs. În acelaºi
timp, au fost continuate acti-
vitãþile în cadrul Programului
de prevenire a delicvenþei ju-
venile ºi a victimizãrii minori-
lor (prioritate naþionalã) ºi în
cele ºapte proiecte de siguranþã
de tip „Security Marketing” ,
în zona unitãþilor de învãþã-

mânt. Tot în aceastã perioadã, au
fost desfãºurate 86 de activitãþi în
programe/proiecte/campanii de pre-
venire, cu implicarea a 84 de parte-
neri, având 12.271 de beneficiari, ac-
tivitãþi evidenþiate prin 25 de articole
în „presa scrisã”, 71 la „radio” ºi 47
de producþii la posturile locale de te-
leviziune. mPoliþiºtii rutieri au des-
fãºurat activitãþi specifice de supra-
veghere ºi dirijare a traficului rutier
în zona unitãþilor de învãþãmânt, pen-
tru asigurarea fluenþei circulaþiei, în
special pe raza municipiului Craio-
va, pe timpul intrãrii ºi ieºirii la/ de la
cursuri, au mai fost aspectele pre-
zentate de adjunctul ºefului IPJ Dolj.

Aproape 80%,
gradul de asigurare

Sunt numai câteva dintre aspec-
tele puse în discuþii, dar totalul este
destul de mare ºi numai amintim
decât cîteva dintre acestea, citân-
du-l, din nou, pe Cristian Ciocoiu:
„Având în vedere atribuþiile în do-
meniul siguranþei rutiere, au fost
puse în aplicare protocoale de co-
laborare întocmite , la începutul anu-
lui, cu Consiliul Judeþean Dolj, ISJ
Dolj, ISCTR – Filiala Dolj, Regis-
trul Auto Român – Filiala Dolj, Sec-
þia Dolj a SC „Drumuri Naþionale”,
etc. În ceea ce priveºte infracþio-

nalitatea ºcolarã, au fost sesizate
zece cazuri, doar unul singul fiind
în afara instituþiei. Pentru siguran-
þã, s-au demarat mai multe acþiuni,
pe bazã de securitate având un pro-
centaj de 78,2 la gradul de asigura-
re, la unitãþile ºcolare: ºapte cu pazã
umanã, 187 cu sisteme de supra-
vghere audio ºi video, 269 cu sis-
tem mixt . Un numãr de 128 de in-
stuþii de învãþãmânt preuniversitar
nu beneficiazã de niciun de sistem
de pazã centralizat ºi modernizat.
Am mai constatat cã 11 unitãþi ºco-
lare nu sunt prevãzute cu gard îm-
prejmuitor, nouã sunt în mediul ru-
ral, iar 26 sunt amplasate într-o
zonã iluminatã necorespunzãtor,
dintre care douã se regãsesc la oraº,
restul fiind la þarã. Drept concluzii
merg pe  alte aspecte: acþiunile des-
fãºurate ºi rezultatele obþinute au
condus la creºterea gradului de si-
guranþã al elevilor ºi a personalu-
lui didactic în incinta ºi în zonele
adiacente unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar. În trimestrul al II-
lea din 2017, nu au fost înre-
gistrate evenimente deosebite, cu
impact media. Se menþin unele ris-
curi, care pot afecta gradul de si-
guranþã a elevilor ºi a personalului
didactic în ºi pe lângã ºcoli”.

CRISTI PÃTRU

legea nr.29 din 2 martie 2010, privind creºte-
rea siguranþei în unitãþile de învãþãmânt.  Sunt
cazuri care, vorbind de judeþul nostru, au fost
puse în discuþie la ultima ºedinþã a Colegiului
Prefectoral Dolj, de cãtre comisar ºef Cristian
Ciocoiu, adjunct al ºefului Inspectoratului Ju-
deþean de Poliþie al Judeului Dolj, cu perioadã
de referinþã la trimestrul al doilea din 2017.
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Dodon considerã “absolut necesarã”
atribuirea unor drepturi suplimentare pre-
ºedintelui þãrii de dizolvare a Parlamentu-
lui ºi declanºarea alegerilor parlamentare
anticipate. În schimb, Curtea Constituþio-
nalã a hotãrât cã întrebãrile la care urmau
sã rãspundã cetãþenii depãºesc competen-
þele ºefului statului, iar prin semnarea de-

Comisia Europeanã a lansat o nouã
schemã de ajutor financiar
pentru refugiaþii din Grecia

Comisia Europeanã va oferi Greciei un
sprijin financiar în valoare de 209 milioane
de euro pentru a ajuta refugiaþii din aceastã
þarã sã închirieze locuinþe ºi sã cumpere
provizii, relateazã agenþia de ºtiri Reuters.
Aproximativ 62.000 de refugiaþi ºi imigranþi,
în special sirieni, afgani ºi irakieni, au rã-
mas în Grecia dupã ce mai multe state eu-
ropene ºi-au închis frontierele în contextul
valurilor de imigranþi care se îndreptau spre
statele din vestul ºi nordul Europei. Cei mai
mulþi dintre aceºtia locuiesc în tabere su-
praaglomerate în condiþii precare. Schema
de ajutor, anunþatã de Agenþia ONU pentru
Refugiaþi, va permite refugiaþilor sã folo-
seascã aproximativ 24.000 de locuinþe în-
chiriate. În urma lansãrii acestei noi sche-
me de ajutor, sprijinul financiar acordat
Greciei de UE a ajuns la o valoare totalã de
401 milioane de euro.

Oficial britanic: Libertatea de circulaþie
între UE ºi Marea Britanie se va încheia
în martie 2019

Libertatea de circulaþie a cetãþenilor între
statele membre ale Uniunii Europene ºi Ma-
rea Britanie se va încheia în luna martie a
anului 2019 ºi va fi instituit un nou sistem
pentru imigranþi, a declarat joi secretarul de
stat britanic pentru Imigraþie, Brandon Le-
wis, relateazã site-ul BBC News. “Este o
simplã chestiune de fapte cã normele UE
privind libera circulaþie nu vor fi aplicate în
aceastã perioadã, iar un nou sistem va intra
în vigoare pânã în primãvara anului 2019”, a
spus Lewis. Secretarul de stat pentru Imi-
graþie a precizat cã manifestul Partidului
Conservator prevede reducerea migraþiei
nete de la 248.000 la câteva zeci de mii de
persoane. Brandon Lewis a mai anunþat cã
guvernul britanic a cerut o “evaluare deta-
liatã” privind costurile ºi beneficiile migra-
þiei din Uniunea Europeanã asupra econo-
miei Marii Britanii. Raportul trebuie sã fie
prezentat pânã în luna septembrie a anului
2018, cu ºase luni înainte data stabilitã pen-
tru ieºirea Marii Britanii din Blocul comuni-
tar. Peste trei milioane de cetãþeni din alte
state ale Uniunii Europene locuiesc în Ma-
rea Britanie, iar multe sectoare ale econo-
miei britanice se bazeazã pe lucrãtorii strãini.

Casa Albã: Jeff Sessions, procurorul-
general al SUA, va ancheta cazuri
de transmitere a informaþiilor
confidenþiale în presã

Jeff Sessions, procurorul-general din
Statele Unite, va lansa o investigaþie în ca-
zul transmiterii de informaþii confidenþiale
în presã, un subiect denunþat în mod repe-
tat de preºedintele Donald Trump, anunþã
Anthony Scaramucci, purtãtorul de cuvânt
al Casei Albe, citat de site-ul Politico.com.
Donald Trump l-a criticat intens în ultima
vreme pe Jeff Sessions, reproºându-i cã
s-a recuzat din anchetele privind ingerinþe-
le Rusiei în scrutinul prezidenþial ºi cã nu a
investigat presupuse “infracþiuni” comise
de Hillary Clinton. De asemenea, Donald
Trump i-a cerut procurorului-general sã an-
cheteze cazurile transmiterii de informaþii
confidenþiale cãtre jurnaliºti. În cadrul unui
interviu acordat Fox News, purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe a confirmat cã Jeff
Sessions va lansa o investigaþie privind
transmiterea de informaþii confidenþiale.-
 ”Da, cred cã are un plan în acest sens; nu
ºtiu dacã va fi astãzi, mâine sau sãptãmâna
viitoare, dar va anunþa acest plan”, a de-
clarat Anthony Scaramucci.

“Nu plec nicãieri”, a declarat oficialul
american, care a completat cã va rãmâne
în aceastã funcþie “atât timp cât mã þine
preºedintele”. Anterior, postul de televiziu-
ne CNN a relatat cã între Tillerson ºi Casa

Legea, una dintre primele care au
fost aprobate de la alegerea preºedin-
telui Emmanuel Macron în luna mai,
se va aplica miniºtrilor ºi membrilor
Parlamentului, aducând Franþa în con-
cordanþã cu legislaþia multor state eu-
ropene în aceastã privinþã.

Clauzele esenþiale ale legislaþiei au
fost votate de cãtre membrii Adunãrii
Naþionale în zilele de miercuri ºi joi.
Potrivit datelor existente, aproximativ
unul din ºase membri ai Parlamentului
francez are un membru al familiei an-
gajat în calitate de asistent. “Membrii
Parlamentului sunt acolo sã adopte legi
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Curtea Constituþionalã din Republica Moldova a invalidat
ieri decretul preºedintelui Igor Dodon cu privire la convoca-

rea unui referendum consultativ în luna septembrie, prin
care Dodon voia sã transforme þara din republicã parlamen-
tarã în una prezidenþialã, relateazã site-ul Radio Chiºinãu.

cretului respectiv Igor
Dodon a încãlcat legea
fundamentalã.

Decretul semnat de
Igor Dodon prevedea cã
referendumul urma sã
se desfãºoare la 24 sep-
tembrie, iar cetãþenii ar
fi trebuit sã rãspundã la
patru întrebãri din do-
menii diferite. “Curtea
menþioneazã cã manda-
tul popular în sine nu

modificã competenþele constituþionale ale
ºefului statului ºi nu presupune acordarea
puterii discreþionare de dizolvare a Parla-
mentului. Curtea subliniazã cã cumularea
cazurilor specifice existente de dizolvare
cu altele noi, ar putea fi interpretatã ca ºi
oferind preºedintelui dreptul de a utiliza in-
strumentul dizolvãrii Parlamentului drept

unealtã de promovare a politicilor de par-
tid, în contradicþie cu rolul sãu de putere
neutrã în cadrul actualului regim parlamen-
tar”, a declarat preºedintele Curþii Consti-
tuþionale, Tudor Panþâru.

Întrebãrile din propunerea de referen-
dum se mai refereau ºi la abrogarea legii
care prevede transformarea în datorie pu-
blicã a unui miliard de dolari delapidat din
sistemul bancar moldovenesc, la diminua-
rea numãrului de deputaþi ºi la predarea în
ºcoli a disciplinei “Istoria Moldovei”. Cur-
tea Constituþionalã a mai declarat ca fiind
neconstituþional ºi un articol din Codul
Electoral care prevede cã preºedintele poa-
te iniþia referendumuri de toate tipurile, nu
doar consultative, dar ºi constituþionale.
Acest articol contravine Constituþiei, care
îl limiteazã pe preºedinte la iniþierea refe-
rendumurilor de tip consultativ, a precizat
preºedintele Curþii, Tudor Panþâru.

Franþa interzice angajarea membrilor familiei de cãtre
parlamentari, în urma scandalului Francois Fillon

Politicienii francezi nu vor mai avea dreptul sã-ºi angajeze soþiile sau
copiii ca asistenþi în Parlament, conform normelor adoptate joi ca

rãspuns la scandalul în care au fost implicaþi fostul premier Francois
Fillon ºi soþia acestuia, relateazã site-ul agenþiei Reuters.

nu sã distribuie subvenþii ºi salarii”, a
declarat ministrul francez de Justiþie,
Nicole Belloubet.

În prezent, fiecare dintre cei 577 de
membri ai Adunãrii Naþionale primeºte
un buget de 130.000 de euro pe an, pe
lângã propriul salariu ºi fondurile pentru
secretariat. Francois Fillon, unul dintre
competitorii la alegerile prezidenþiale, a
fost implicat într-un scandal privind plãþi
ilegale cãtre soþia lui, Penelope, în valoa-
re de sute de mii de euro. Cazul a fost
expus de mass-media la sfârºitul lunii
ianuarie, provocând o anchetã judiciarã
aflatã în plinã desfãºurare.

Rex Tillerson, secretarul american de Stat,
neagã cã ar plãnui sã demisioneze

Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a negat
cã ar plãnui sã demisioneze din cauza diferenþelor de

opinie cu Casa Albã ºi a descris drept “bunã”
relaþia sa cu preºedintele SUA, Donald Trump,

informeazã site-ul postului France 24.

Albã sunt tot mai multe ne-
înþelegeri, pe teme precum
politica privind Iranul, dar
ºi abordarea confuzã ºi ha-
oticã a Administraþiei
Trump în ceea ce priveºte
politica externã a Statelor
Unite.

Postul, citând surse ano-
nime, a mai relatat cã Tillerson le-ar fi spus
apropiaþilor cã ar plãnui sã demisioneze pânã
la finalul acestui an. Tillerson a fost criticat
pentru rolul discret jucat dupã preluarea
funcþiei de secretar de Stat, cât ºi din cauza

planului sãu de a reduce cu 30% bugetul
departamentului.

Oficialul american a mai declarat cã viaþa
sa era mai uºoarã în perioada cât era preºe-
dinte ºi director general al companiei petro-
liere ExxonMobil, întrucât era “decidentul
suprem” în cadrul unui proces disciplinat ºi
structurat. “Acestea nu sunt caracteristicile
administraþiei Statelor Unite. ªi nu o spun
ca pe o criticã. Este doar o observaþie. Este
în general o organizaþie care nu este disci-
plinatã, procesul decizional este fragmentat
ºi uneori oamenii nu vor sã ia decizii”, a
completat secretarul de Stat.
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METEO

În mare
parte seninvineri, 28 iulie - max: 31°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,5656 ............. 45656
1 lirã sterlinã................................5,1158....................51158

1 dolar SUA.......................3,8936........38936
1 g AUR (preþ în lei)........158,0519.....1580519

Cursul pieþei valutare din 28 iulie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 9vineri, 28 iulie 2017
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VINERI - 28 iulie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 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)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

secunde
20:10 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)

TVR 2

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

HBO

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)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Dimineþi lângã tine (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 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)

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)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 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

ANTENA 1

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)

KANAL D

PRIMA TV
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)

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

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Povestea slujitoarei

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Plasat într-un viitor disto-
pic, 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 Minghel-
la, Amanda Brugel

Terminator - Salvarea

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Christian Bale este John
Connor, omul sortit sã con-
ducã 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 Wort-
hington), un strãin ale cãrui
ultime amintiri îl înfãþiºeazã
într-o închisoare aºteptându-
ºi 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 trans-
plant de maduvã, gãseºte
donatorul perfect în persoana
lui Peter McCabe, un con-
damnat 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...

sursa: cinemagia.ro
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SÂMBÃTÃ - 29 iulie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:00 Vorbeºte corect! (R)
12:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ultimul drum spre casã
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 #Creativ (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv în România (R)
02:15 Telejurnal (R)
02:55 Sport (R)
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:55 M.A.I. aproape de tine

(R)
04:20 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:40 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni 3
2013, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:20 O datã’n viaþã
22:40 Fata care promitea
2012, SUA, Comedie
00:30 Pistolarul ºi comoara (R)
1998, SUA, Western
02:05 Fata care promitea (R)
2012, SUA, Comedie
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:40 Lungul drum al lui Billy
Lynn

09:35 Afacerea Est
11:05 Dacã Truman ar vorbi
12:55 Mã cheamã Costin
13:15 Al 5-lea val
15:05 Înmormântarea ºefului
16:50 Sentimente care vindecã
18:20 În cãutarea lui Dory
20:00 Morgan
21:35 Lungul drum al lui Billy

Lynn
23:30 O cãlãtorie misterioasã
01:00 Rachel se mãritã
02:55 Bucla temporalã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Cu mingea la picior
2003, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jurnalul unei dãdace
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:15 Spionul din vecini (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
17:00 Vacanþã cu familia

Johnson
2004, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uimitorul Om-Pãianjen
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:00 Echipa de încredere
2006, SUA, Dramã, Sport
01:30 Uimitorul Om-Pãianjen (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 Cu mingea la picior (R)
2003, Aventuri, Comedie,

Familie, Sport
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 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 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
22:00 Iertare
00:00 Iubire ºi onoare
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:15 Senora (R)
04:45 Iertare (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:45 Power Rangers: Filmul
(R)

09:45 La bloc (R)
12:00 Bãiatu' mamei
14:00 Nopþi albe în Seattle (R)
16:15 La bloc
18:30 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia
20:30 Devoratoarea de bãrbaþi
00:15 Oglinzi 2
02:15 Profilul perfect
04:30 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Crãiasa Zãpezii 2
2014, Rusia, Animaþie, Aventuri,

Familie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 În cãutarea lânii de aur
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 Familia Flintstones:

Aventuri în Epoca de Piatrã (R)
1994, SUA, Comedie
03:45 Crãiasa Zãpezii 2 (R)
2014, Rusia, Animaþie, Aventuri,

Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

14:00 Asta-i România! (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Se strigã darul

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Se strigã darul (R)

03:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors! (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Muzeul Naþional Goleºti
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
16:00 Jandarmul ºi jandarmeri-

þele (R)
1982, Franþa, Comedie, Crimã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Agentu' CIA (R)
2000, SUA, Comedie
00:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Ajutor! vreau sã slãbesc!

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 Fight Night “Arde

Moldova” (DIRECT)
00:00 Stiri Sport.ro
01:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
02:00 Ora exactã în sport(R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Morgan

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Un experiment genetic cu
subiecþi umani, din care
rezultã umanoizi net supe-
riori rasei, dar de o violen-
þã rarã, a scãpat de sub
control. Un consultant
corporativ de gestionare a
riscurilor trebuie sã deci-
dã dacã pune sau nu ca-
pãt unei fiinþe umanoide
create în mod artificial.

Uimitorul Om-Pãianjen

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Peter Parker (interpretat de
Andrew Garfield) este un
licean retras, abandonat de
pãrinþi în copilãrie ºi lãsat în
grija unchiului Ben (interpre-
tat de Martin Sheen) ºi a
mãtuºii May (interpretatã de
Sally Field). Ca mulþi alþi tineri
de vârsta lui, Peter este în
cãutarea propriei identitãþi. În
acelaºi timp, trãieºte prima sa
dragoste - cu Gwen Stacy
(interpretatã de Emma Stone).

Dansul Dragostei 4:
Revoluþia

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  18:30

Summit Entertainment prezin-
tã Dansul dragostei 4: Revolu-
þia, al patrulea film din Step
Up, exuberanta serie despre
dans ºi romantism. Dansul
dragostei 4: Revoluþia ridicã
ºtacheta cu scene fãrã egal,
filmate în 3D, în Miami, unde
un grup de tineri artiºti ies în
stradã pentru a face ce ºtiu ei
mai bine: sã danseze!

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - Patria - 28 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 28 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 28 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 28 iuliePanoramic cinematografic - Patria - 28 iulie
Amityville: Trezirea la viaþã

Ora:  18:30; 20:30

Gen film: Horror, Thriller

Omul-Paianjen: Întoarcerea acasã

Ora: 14:00(3D)

Gen film: Aventuri, Fantastic, SF

Nebune de fericire
Ora: 16:30

Gen film: Comedie, Dramã
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Anunþul tãu!
Comisariatul Regional pentru Protec-

þia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Ol-
tenia organizeazã concurs în data de
11.09.2017, ora 10.00 (proba scrisã) ºi
13.09.2017 (interviul) pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a funcþiilor con-
tractuale vacante din Comisariatul Regio-
nal pentru Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia – C.J.P.C. Dolj, în con-
formitate cu prevederile Hotãrârii Guvernu-
lui nr. 286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale ºi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale ime-
diat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri pu-
blice, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, dupã cum urmeazã: - Consilier I A –
1 post - SERVICIUL DE SOLUÞIONARE ALTERNATIVÃ A
LITIGIILOR – S.A.L. Condiþiile specifice obli-
gatorii/prevãzute în fiºa postului sunt urmã-
toarele: - Studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã, în domeniul ju-
ridic sau economic; - Vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
contractuale: minimum 3 ani; - Consilier I A
– 1 post - COMPARTIMENTUL COOPERARE
ªI EFECTUARE A SCHIMBULUI DE INFOR-
MAÞII CU STATELE MEMBRE, DERULAREA
PROCEDURILOR PRIVIND INTERMEDIARII DE
CREDITE, RECUPERARE DE CREANÞE SI
CREDITORI NONFINANCIARI – D.C.E.S.I.-
S.M.D.P.I.C.R.C.C.N. Condiþiile specifice obli-
gatorii/prevãzute în fiºa postului sunt urmã-
toarele: - Studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã, în domeniul ju-
ridic sau economic; - Vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
contractuale: minimum 3 ani. Documentele
care alcãtuiesc dosarul de concurs, precum
ºi bibliografiile aferente sunt afiºate la se-
diul CRPCR SV OLTENIA, in Craiova, B-dul
Gheorghe Chitu nr. 58, jud.Dolj. Informaþii
suplimentare la tel.0251/533118.  Dosarele
de înscriere la concurs trebuie sã conþinã
documentele prevãzute la art 6 din H.G. nr.
286/2011 ºi se depun in termen de 10 zile
lucratoare, incepand cu data de 27.07.2017,
de la publicarea in Monitorul Oficial al Ro-
maniei, Partea a –III-a, la sediul CRPCR SV
OLTENIA, in Craiova, B-dul Gheorghe Chitu
nr. 58, jud.Dolj, Compartimentul B.A. R.U,
intre orele 9:00 -16:00.

Anunþul tãu!
COLEGIUL Tehnic de Industrie Ali-

mentarã, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Brestei, nr.144, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs, în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, modificatã ºi comple-
tatã de HG nr.1027/2014, pentru ocupa-
rea urmãtorului post contractual vacant
în cadrul instituþiei: Denumirea postului-
Muncitor Calificat Ateliere ªcoalã- 1 post
vacant contractual pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare
la concurs: Nivelul studiilor: medii sau
profesionale de calificare în specialitatea
postului, vechime în specialitate: minim
3 ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare
ale concursului: Proba practicã: data de
05.09.2017, ora 10.00, la sediul unitãþii,
Proba de interviu:  data de 6.09.2017, ora
10.00, la sediul unitãþii. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul unitãþii din strada
Brestei, nr.144. Date contact: Secretaria-
tul unitãþii,tel.0251.422.937.

COLEGIUL Tehnic de Industrie Ali-
mentarã, cu  sediul în localitatea Craiova,
str.Brestei, nr.144, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs, în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, modificatã ºi comple-
tatã de HG nr.1027/2014, pentru ocupa-
rea urmãtorului post contractual în cadrul
instituþiei: Denumirea postului- Pedagog
ªcolar- 1 post vacant contractual pe pe-
rioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs: Nivelul studii-
lor: superioare; vechime în muncã: minim
3 ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare
ale concursului: Proba scrisã: data de
05.09.2017, ora 10.00, la sediul unitãþii,
Proba de interviu: data de 6.09.2017, ora
10.00, la sediul unitãþii. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul unitãþii din strada
Brestei, nr.144. Date contact: Secretaria-
tul unitãþii, tel.0251.422.937.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea unui
post de conducãtor autospecialã, pe pe-
rioadã nedeterminatã, în cadrul Secþiei
Coloana Auto. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul societãþii, la Compartimen-
tul Resurse Umane, pânã la data de
01.08.2017, ora 12.00. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon 0251/412.628,
interior 119.

Anunþul tãu!
COLEGIUL Tehnic de Industrie Alimenta-

rã, cu sediul în localitatea Craiova, str.Brestei,
Nr.144, judeþul Dolj, organizeazã concurs, în con-
formitate cu prevederile HG nr.286/2011, modifi-
catã ºi completatã de HG nr.1027/2014, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual în cadrul
instituþiei: Denumirea postului- Administrator Fi-
nanciar - 1 post vacant contractual pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de participare
la concurs: Nivelul studiilor: superioare în spe-
cialitatea postului, vechime în muncã: minim 3
ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare ale concur-
sului: Proba scrisã: data de 5.09.2017, ora 10.00,
la sediul unitãþii, Proba de interviu: data de
6.09.2017, ora 10.00, la sediul unitãþii. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la se-
diul unitãþii din strada Brestei, nr.144. Date con-
tact: Secretariatul unitãþii, tel.0251.422.937.
ANEXA Nr. 1a): INFORMARE Aceastã informare
este efectuatã de: Administraþia Naþionalã Ape-
le 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 Terpezi-
þa, comuna Terpeziþa jud. Dolj. Ca rezultat al
acestei mãsuri se vor produce urmãtoare-
le:……-.... . Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare sau care intenþioneazã
sã transmitã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului la adresa men-
þionatã: Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995,
dupã data de 15.07.2017.

ANEXA Nr. 1b): INFORMARE Aceastã infor-
mare este efectuatã de: Comuna Terpeziþa, adre-
sã str. Principalã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/
362009, fax 0251/362168 ce intenþioneazã sã so-
licite de la Administraþia Naþionalã Apele Româ-
ne 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 reali-
zarea lucrãrilor de “Construcþie Piaþã”amplasa-
te în satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, judeþul-
Dolj. 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 decan-
tare.  Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr.  107/1996, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu pri-
vire la solicitarea avizului de gospodãrire a ape-
lor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adre-
sa solicitantului sau la adresa Gruia Virgil Daniel,
Tel. 0764629995, dupã data de 15.07.2017.
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Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Judeþean de Ur-

genþã Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, Str.Tabaci,  Nr.1, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante urmãtoa-
re: Posturi vacante: Asistent medical ge-
neralist debutant- 1 post  pentru Secþia
clinicã Chirurgie generalã III. Concursul
se va desfãºura astfel: 1.Proba scrisã:
în data de 04.09.2017, ora 9,00. 2.Proba
practicã: în data de 06.09.2017, ora
10,00. 3.Proba interviu: în data de
06.09.2017, ora 13,00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Asis-
tent medical debutant generalist: Absol-
vent al liceului sanitar cu durata de 5 ani
sau echivalare de studii Sau Absolvent
de ºcoalã sanitarã postlicealã sau echi-
valentã Sau Absolvent de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotãrârii
Guvernului nr.797/1997 Sau Absolvent al
învãþãmântului superior de 3 ani în spe-
cialitate Sau Absolvent al învãþãmântu-
lui superior ( Facultatea de Moaºe ºi
Asistenþã Medicalã)- licenþã în speciali-
tate, nu necesitã vechime în muncã.
Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unitãþii din Strada Tabaci, nr.1. Relaþii su-
plimentare la sediul: Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova,  persoanã
de contact: Ec. Ungurenuº Atena-Car-
men, telefon: 0251.502.306.

SPITALUL Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Tabaci, nr.1,  judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante urmãtoa-
re: 1. ªef birou Tehnic (inginer, speciali-
tatea electromecanicã)- 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: 1.Proba scri-
sã: în data de 04.09.2017, ora 09,00. 2.Pro-
ba interviu: în data de 06.09.2017,  ora
10,00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Absolvent al învãþã-
mântului superior- diplomã de licenþã;
minim 2 ani vechime în specialitate. Can-
didaþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unitãþii din Strada Tabaci, nr.1. Relaþii su-
plimentare la sediul: Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova,  persoanã
de contact: Ec. Ungurenuº Atena-Car-
men, telefon: 0251.502.306.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã

Craiova cu sediul în localitatea Craiova,
str.Tabaci, nr.1,  judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiilor con-
tractuale vacante urmãtoare: 1.Tehnician
aparaturã medicalã debutant- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: 1.Proba scri-
sã: în data de 04.09.2017, ora 9,00. 2.Proba
practicã: în data de 06.09.2017, ora 10,00.
3.Proba interviu: în data de 06.09.2017, ora
13,00. Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: studii medii în specialitate, nu
necesitã vechime în muncã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul unitãþii din Strada Tabaci,
nr.1. Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,  per-
soanã de contact: Ec.Ungurenuº Atena-Car-
men, telefon. 0251.502.306.
Compania de Apã Oltenia SA, Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeþul Dolj, titular al ”PRO-
IECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A IN-
FRASTRUCTURII DE APÃ ªI APÃ UZATÃ DIN
JUDEÞUL DOLJ, IN PERIOADA 2014 – 2020”
anunþã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul “Execuþie sistem nou de
alimentare cu apã potabilã ºi extindere ca-
nalizare apã uzatã menajerã” propus a fi
amplasat în Comuna Cerãt, judeþul Dolj.  Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L – V, între orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet:www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 04.08.2017.
EMANUEL PROJECT CONSTRUCT SRL prin
Banica Emanuel, anunþã publicul  interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Construire
S+P+2E locuinþe colective ºi desfiinþare corp
C3” propus a fi amplasat în judeþul Dolj, mu-
ninipiul Craiova, str. BarieraVîlcii, nr.23. In-
formaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
ºi la sediul: EMANUEL PROJECT CON-
STRUCT SRL, cu sediul în judeþul Dolj, co-
muna Pieleºti, sat Pieleºti, str.Magnolia, nr.2,
bl. 1, ap.8, în zilele de luni pânã joi, între orele
8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mdiului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419
035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro

Anunþul tãu!
Poliþia Localã a Municipiului Craiova

organizeazã în perioada 28.08.2017-
31.08.2017, concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiilor publice de execuþie va-
cante de: - poliþist local, clasa I,  gradul pro-
fesional debutant- 1 post – poliþist local, cla-
sa I, gradul profesional asistent – 1 post-
poliþist local, clasa I gradul profesional su-
perior - 1 post, poliþist local clasa II, gradul
profesional superior- 1 post, poliþist local,
clasa III, gradul profesional superior - 1 post.
Relaþii suplimentare la sediul ºi pe site-ul
Poliþiei Locale a Municipiului Craiova.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NE-
CALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. Telefon:
0770/626.077.
Angajez recepþio-
ner hotel. Telefon:
0766/481.842.
Caut menajerã cu-
rãþenie în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
SOCIETATE an-
gajeazã vânzãtor
magazin electrice,
sanitare, vopse-
luri. Telefon: 0723/
619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
C o n f e c þ i o n e z
porþi metalice,
garduri metalice
pe orice parte, pe
linie metalicã, la
preþuri minime.
Relaþii la telefon:
0764/683.122.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.
Vând apartament 3
camere Calea Bu-
cureºti (Lãpuº)
70.000 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0726/431.379.

CASE

D+P-6 camere, 2 bãi,
2 holuri, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp,
vie, pomi, str. Buco-
vãþ. Accept credit pri-
ma casã. Telefon:
0769/360.741.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic
– Craiova cu sediul în loca-
litatea Craiova, str. ªosea-
ua Bãlceºti nr. 54, judeþul
Dolj,scoate la concurs 3
posturi de lucrãtor calificat
în creºterea animalelor. In-
terviul va avea loc în data
de 21.08.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la te-
lefon: 0251/ 417.534.

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cã-
rãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în cur-
te ºi posibilitate de
racordare la reþea-
ua publicã de ali-
mentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã în Cra-
iova, Mesteacãnu-
lui, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren
82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan la 10 km de
Craiova, fi ind
zonã metropolita-
nã, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
846.895; 0727/
884.205.
400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.
Vând 10 ha pãdu-
re – 100-110 ani,
comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lânã Complex
Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pie-
leºti lângã Fabri-
ca  de termopane
Q Fort. Telefon:
0752/ 641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord
233, Spate Metro.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând teren intravi-
lan Câcea 6030
mp, deschidere 30
m la asfalt, utilitãþi,
cadastru. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/263.391.

Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GAR-
SONIERÃ plata pe
loc la parter. Tele-
fon: 0761/355.107.

CASE

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

VÂNZÃRI  AUTO
STRÃINE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând urgent loc
de veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
Vând televizor
color PHILIPS ºi
AKAI- stare foar-
te bunã. Preþ 170
lei.Telefon: 0764/
418.401.
Urgent!Vând con-
venabil maºinã
de spãlat Whirlpo-
ol. Telefon: 0741/
072.812.
Vând loc de veci
cimitirul Ungu-
reni (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 metali-
cã pentru armã de
vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând douãspreze-
ce (12) taburele din
pal melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 28 iulie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând Tv sport alb-
negru- 50 lei, trici-
clu copii – 50 lei
Telefon: 0351/
181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºi-
nã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând gropi la Ci-
mitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/
846.895; 0727/
884.205.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de 70
cm lungi de 2,80
m. Telefon: 0770/
303.445.

Vând aparat foto
video SAMSUNG
+ acumulatori 200
lei DVD portabil,
adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia
noi, pantofi, bo-
canci, ghete milita-
re noi, frigider. Te-
lefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, ladã fibrã, bu-
toi salcâm - 10 ve-
dre, cârlige jghea-
buri de apã la casã
noi. Telefon: 0767/
153.551.

Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând coº fum me-
talic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia
106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri,
sãpun de casã,
bobinatoare elec-
trica. Telefon: 0745/
589.825.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
de calificare seria A,
nr.1246, eliberat de
catre Centrul Naþio-
nal de Calificare ºi
Instruire Feroviarã-
CENAFER, la data
de 16.05.2003,
aparþinând Toma
Marian Paul. Se de-
clarã nul.
PIERDUT Legiti-
maþie de transport
eliberatã de UMF
Craiova pe nume-
le Dinu Maria-
Cosmina. Se de-
clarã nulã.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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



FC Botoºani – Sepsi, astãzi, ora 18.30
Concordia – CSMP Iaºi, astãzi, ora 21
Juventus – FC Voluntari, mâine, ora 18.30
Gaz Metan – CFR Cluj, mâine, ora 21
Viitorul – Dinamo, duminicã, ora 18
FCSB – „U” Craiova, duminicã, ora 21
Astra – ACS Poli, luni, ora 21

Liga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-a
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Atmosfera de mare meci nu
doar la Severin, ci ºi pe drumul
dintre Craiova ºi oraºul dispu-
tãrii partidei din turul 3 preli-
minar al Europa League, dintre
Universitatea Craiova ºi AC Mi-
lan. Fanii au format o coloanã
imensã de maºini la plecarea din
Bãnie, aprinzând torþe, fumige-
ne la demararea spre Severin,

1. FCSB 2 2 0 0 3-1 6
2. CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4
3. Craiova 2 1 1 0 3-1 4
4. Botoºani 2 1 1 0 2-1 4
5. Dinamo 2 1 0 1 3-1 3
6. Voluntari 2 1 0 1 4-3 3

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G   P

PE SCURTPE SCURTPE SCURTPE SCURTPE SCURT
 Bayern Munchen – Inter Milano 0-2, în meci

amical, prin dubla lui Eder. Franc Ribery, de la bava-
rezi, s-a accidentat la un contact cu Milan Skriniac,
fiind înlocuit cu Milos Pantovici. Este a doua înfrân-
gere, în patru zile, a bavarezilor.
 Curtat asiduu de FC  Barccelona, Philippe Cou-

tinho, 25 de ani, s-a vãzut supralicitat de clubul sãu
actual, FC Liverpool, care doreºte ... 150 milioane
euro. Oferta de 80 milioane de euro a clubului cata-
lan a fost respinsã.
 Spaniolul Angel Villar, preºedintele Fede-

raþiei spaniole de fotbal, plasat în arest preventiv,
a demisionat din funcþiile deþinute la UEFA ºi FIFA.
Marþi, fusese suspendat, pe timp de un an, de Con-

siliului Superior al Sportului.
 Mamadou Sakho, 27 de ani, rãmâne indezira-

bil pentru clubul sãu, FC Liverpool, deºi a fãcut un
sezon de excepþie la Crystal Palace, unde fusese, tem-
porar, împrumutat. Cei de la Liverpool doresc un trans-
fer definitiv al internaþionalului francez, dar solicitã
suma de 35 milioane de euro.
 Selecþionerul Turciei, Fatih Terim, a demisio-

nat din funcþie, pe fondul unor afaceri extra-sporti-
ve, a anunþat federaþia turcã de specialitate. Demisia
survine la o lunã de la retragerea, de la echipa naþio-
nalã, a lui Arda Turan, dupã ce agresase un jurnalist.
Turcia ocupã locul trei în grupa de calificare pentru
CM 2018, în urma Croaþiei ºi Islandei.

Mii de maºini au fãcut cordon pe drumul din Bãnie pentru meciul
dintre Universitatea Craiova ºi AC Milan, fanii aprinzând torþe

ºi fumigene la plecarea spre Severin

Viitorul Constanþa a învins formaþia cipriotã APO-
EL Nicosia cu 1-0,  la Ovidiu, în prima manºã a turu-
lui al treilea preliminar al Ligii Campionilor.  Echipa
antrenatã de Gheorghe Hagi s-a impus prin golul mar-
cat de fostul jucãtor al Universitãþii Craiova, Cristian
Ganea, în minutul 75, din loviturã liberã. A fost pri-
mul gol al Viitorului în cupele europene ºi  prima vic-
torie a echipei lui Gicã Hagi. În prelungiri, Þucudean
a fost eliminat. Viitorul a jucat în formula: Râmnicea-
nu —  Boli, Þâru, Constantin (Vânã, 46),  Ganea —

Viitorul, opþiune pentru play-off-ul Champions League
Benzar, Nedelcu,  Cicâldãu — Chiþu (Coman, 66),
 Þucudean, Herea (Dani Lopez, 46). Ieri, ciprioþii au
anunþat cã l-au demis pe antrenorul olandez Mario
Been, iar cele mai mari ºanse de a-i prelua funcþia
avându-le Rãzvan Lucescu, acesta antrenând anul tre-
cut în Grecia, la Xanthi.

Rezultatele celorlalte meciuri de miercuri
din Champions League:

FC Bruges – Istanbul Basaksehir 3-3 (Bona-
venture, Denswil 2 / Mossoro 2, Elia)

Celtic – Rosenborg 0-0
Nice – Ajax 1-1 (Balotelli / VandenBeeck)
Maribor – Hafnarfjordur 1-0 (Tavares)

Hapoel Beer Sheva – Ludogoreþ 2-0
(Tony, Ohana)

RedBull Salzburg – Rijeka 1-1
(Hwang / Gavranovic)

Dinamo Kiev – Young Boys 3-1
(Yarmolenko, Mbokani, Garmaº /

Fassnacht)
Astana – Legia 3-1 (Kabananga,

Maevski, Twumasi / Sadiku)

în scandãri ºi cântece dedicate
Universitãþii Craiova. Suporte-
rii au oprit de mai multe ori pe
itinerariul de ieri pentru a into-
na imnurile ªtiinþei, acompa-
niaþi de localnici care li s-au alã-
turat în drumul spre Drobeta.
Practic s-a mers barã la barã,
iar în Filiaºi ºi  Strehaia au
existat blocaje în trafic din ca-

uza fluxului de maºini care se
îndrepta spre Severin.

Bobiþã,
fanul cu cel

mai mare steag
Mihai Bobonete, unul dintre

cei mai în vogã actori de stand-
up comedy ºi un înfocat supor-
ter al Universitãþii Craiova, a par-
curs distanþa Craiova – Severin
în ziua meciului, alãturi de câþi-
va prieteni. Aºa cum promisese
pe o reþea de socializare, „Bobi-
þã” din serialul de comedie Las
Fierbinþi a avut cel mai mare
steag de pe stadion, pe care l-a
arborat pe geamul automobilu-
lui sãu pe drumul spre Severin.
Bobonete a fost nevoit sã se
opreascã de mai multe ori pe
drum pentru a se fotografia alã-
turi de fanii olteni care-i solici-
tau acest lucru. Înainte de meci,

„Bobiþã” a dat un tur de pistã cu
steagul cu stema ªtiinþei, fiind
aclamat de întreaga arenã.

Meciul
de pe San Siro
va fi transmis

de ProTv
Manºa a doua a  disputei din-

tre AC Milan ºi Universitatea
Craiova, programatã joi, 3 au-
gust, de la ora 21.45, ora Ro-

mâniei, ora 20.45, ora localã, va
fi  transmisã în România de
postul ProTV. Negocierile au
fost mai facile pentru achiziþi-
onarea jocului de pe San Siro,
turul fiind cumpãrat de postul
Digisport numai cu douã zile
înaintea disputãrii. 50.000 de
euro a plãtit Digisport pentru
prima manºã, în timp ce trustul
SkySport a achitat 200.000 de
euro pentru transmiterea jocu-
lui în Italia.
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