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-  Guvernele sunt trecãtoare,

Popescule, corupþia rãmâne .
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Asta ne mai lipsea!
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Pe 31 iulie, conform ultimei
înþelegeri, constructorul
Shandong Ningjiang ar fi tre-
buit sã facã dovada autoritã-
þilor locale – cu banii în cont –
cã poate sã termine întreg car-
tierul de locuinþe, început pe
strada „Caracal”. Ieri, dezvol-
tatorul imobiliar a anunþat ofi-
cial municipalitatea cã renun-
þã definitiv la contract, precum
ºi la toatã investiþia pe care a
fãcut-o acolo. Chinezii recu-
nosc cã nu se mai pot încadra
în timp, iar Primãria Craiova
le-a transmis cã nu le mai ofe-
rã nici o altã pãsuire.
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DNA cere anchetã

dupã informaþiile

despre percheziþiile

de la sediul

Guvernului
Direcþia Naþionalã Antico-

rupþie a sesizat procurorul
general în legãturã cu un
comunicat de presã trimis de
Ministerul pentru Relaþia cu
Parlamentul, în contextul
percheziþiilor care au avut loc
ieri la sediul Guvernului, DNA
precizând cã au fost furnizate
detalii ce pot afecta ancheta
penalã. Conform unui comu-
nicat de presã al Direcþia
Naþionalã Anticorupþie,
instituþia a sesizat procurorul
general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie pentru a aprecia
asupra necesitãþii sesizãrii din
oficiu cu privire la sãvârºirea
infracþiunii de compromitere a
intereselor justiþiei. Demersul
DNA vine dupã ce, în conþinu-
tul unui comunicat transmis
marþi, Ministerul pentru
Relaþia cu Parlamentul a
fãcut referire la verificãrile
procurorilor. „A inserat date
nepublice din cadrul unei
anchete penale, de naturã sã
afecteze buna desfãºurare a
acesteia. Concret, în comuni-
cat se oferã date despre obiec-
tul percheziþiei ºi se fac referiri
la calitatea persoanelor
audiate ºi la natura probelor.
Datele din anchetã au fost
devoalate de instituþia guver-
namentalã în condiþiile în
care, anterior, Direcþia
Naþionalã Anticorupþie –
unitatea de parchet competen-
tã sã efectueze ancheta a emis
un comunicat din care rezulta
cã stadiul în care se aflã în
prezent ancheta impune
limite stricte de comunicare
publicã”, conform sursei
citate. DNA precizeazã cã
detaliile referitoare la perche-
ziþii ºi audieri de persoane este
strict reglementat.
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În contextul ºedinþei CSAT, convocatã pen-
tru ziua de marþi, preºedintele Klaus Iohannis
a avut anterior, la Palatul Cotroceni, o întâlni-
re cu ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþuianu, de-
spre Planul de înzestrare a Armatei României
2017 – 2026. În cadrul întrevederii, ministrul
Apãrãrii Naþionale i-a prezentat ºefului statu-
lui documentul, care prevede implementarea
angajamentului politic asumat în anul 2015 de
toate partidele politice de a aloca 2% din PIB
sectorului Apãrãrii pentru zece ani, începând
cu acest an.

Ministrul Apãrãrii a anunþat miercuri cã pro-
gramul de înzestrare a Armatei vizeazã opt pro-
iecte majore, în valoare fiecare de peste 100
milioane de euro, privind achiziþia de corevete
multifuncþionale, sisteme de instalaþii mobile

„ªedinþa Biroului permanent al
Camerei Deputaþilor de miercuri,
2 august, de la ora 11.00, a fost
reprogramatã la o datã care va fi
comunicatã ulterior”, se aratã într-
un comunicat remis marþi ME-
DIAFAX de Camera Deputaþilor.
Preºedintele Camerei, Liviu Drag-
nea, a solicitat, sâmbãtã, convo-
carea unei sesiuni parlamentare
extraordinare în perioada 2-4 au-
gust. Cererea acestuia urma sã fie
discutatã de Biroul permanent al
Camerei de miercuri, 2 august.

Reprogramarea Biroului perma-
nent al Camerei vine dupã ºedinþa
coaliþiei de guvernare, care a avut
loc luni, ºi unde s-a stabilit ca se-
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s-a încheiat dupã mai puþin de o orãs-a încheiat dupã mai puþin de o orãs-a încheiat dupã mai puþin de o orãs-a încheiat dupã mai puþin de o orãs-a încheiat dupã mai puþin de o orã
ªedinþa CSAT s-a încheiat

ieri, dupã mai puþin de o orã de
la începere ºi nu va fi urmatã

de declaraþii pentru presã.
Consiliul Suprem de Apãrare a

Þãrii s-a reunit la Palatul Co-
troceni, ministrul Apãrãrii,

Adrian Þuþuianu, urmând sã
prezinte Planul Naþional de

Înzestrare a Armatei Române
pentru perioada 2017-2026.

de lansare rachetã antinavã, modenizarea ma-
ºinilor de luptã MLI 84 M, transportor blindat
pentru trupe 8x8 ºi 4x4, sisteme C4I cu capa-
bilitãþi de integrare Istar, sisteme de rachetã
sol-aer cu bãtaie mare ASAM, sistem integrat
de arme SHORAD, sistem lansator multiplu
de rachete cu bãtaie mare.

Potrivit lui Þuþuianu, în prezent MApN de-
ruleazã ºapte programe, astfel: un program avion
multirol, în care nouã avioane au fost recepþio-
nate, ultimele trei vor veni pânã la sfârºitul anu-

lui, iar în anul 2018 escadrila va fi operaþionalã,
transportor blindat pentru trupe 8x8 Piranha 3
C - 31 de bucãþi pentru încadrarea unitãþilor
brigãzii multinaþionale, sistem batalion Larom,
sistem integrat de securitate pentru obiectivele
militare Sisom, sistem de rachetã antitanc porta-
bil, radar tridimensional cu distanþã mare de
descoperire mobil TPS 77 ºi modernizarea eli-
copterelor IAR 330 L. Ministrul Apãrãrii a men-
þionat cã în acest an MApN va achiziþiona 30
de autobuze ºi 70 de microbuze.

ªedinþa în care trebuia stabilitã sesiunea
extraordinarã a Camerei Deputaþilor a fost amânatã

ªedinþa Biroului permanent al Camerei Deputaþilor,
convocatã iniþial pentru astãzi, pentru a discuta despre
solicitarea preºedintelui acestui for, Liviu Dragnea, de

convocare a unei sesiuni extraordinare, a fost reprogramatã
pentru o datã ulteriorã, care nu a fost însã specificatã.

siunea extraordinarã sã fie con-
vocatã pe fiecare Camerã în par-
te, dar dupã ce Guvernul va ad-
opta OUG în ºedinþa din aceastã
sãptãmânã, referitoare la plafona-
rea pensiilor speciale ºi la coma-
sarea Elcen cu Radet, dar ºi alte
OUG cu impact social. „Parlamen-
tul nu e convocat în sesiune ex-
traordinarã ºi va fi convocatã doar
Camera, care va fi sesizatã dacã
va apare OUG”, a spus luni Drag-
nea. „Nu noi stabilim când dã
Guvernul OUG, le-am spus cã în
momentul în care Guvernul va
adopta OUG cu tranferul acþiuni-
lor de la Elcen cãtre municipiul
Bucureºti ºi alte ordonanþe pe

care vor sã le mai dea (OUG de
plafonare a pensiilor speciale, n.r.)
ºi nu au în legea de abilitare, Par-
lamentul, respectiv Camera sau
Senatul, în funcþie de competen-
þele ºi atribuþiile fiecãrei Camere,
se vor întruni în maximum 5 zile”,
a menþionat Dragnea.

El a spus cã a transmis SMS-
uri deputaþilor pentru a-i înºtiinþa
despre posibilitatea convocãrii unei
sesiuni extraordinare. „Noi am tri-
mis niºte SMS-uri cã este posibil
sã se convoace Parlamentul în se-
siune extraordinarã pentru cã, da,
recunoaºtem, premierul ne infor-
mase cu câteva zile în urmã cã ar
intenþiona ca în sãptãmâna asta sã
adopte OUG pentru Elcen ºi noi
am trimis acele SMS-uri ca parla-
mentarii sã ºtie cã e posibil sã fie
convocatã”, a mai spus Dragnea.

Articolul 115 din Constituþie,
privind delegarea legislativã, pre-
vede cã Ordonanþa de urgenþã in-
trã în vigoare numai dupã depu-
nerea sa spre dezbatere în proce-
durã de urgenþã la Camera com-
petentã sã fie sesizatã ºi dupã pu-
blicarea ei în Monitorul Oficial al

României. Potrivit aceluiaºi arti-
col, Camerele, dacã nu se aflã în
sesiune, se convoacã în mod obli-
gatoriu în 5 zile de la depunere
sau, dupã caz, de la trimitere.
Dacã în termen de cel mult 30 de
zile de la depunere, Camera sesi-
zatã nu se pronunþã asupra ordo-
nanþei, aceasta este consideratã
adoptatã ºi se trimite celeilalte Ca-
mere care decide de asemenea în
procedurã de urgenþã.

Iniþial, PSD ºi ALDE aveau în
vedere un artificiu legislativ, în
sensul cã intenþionau sã modifice
o serie de legi prin OUG, în tim-
pul verii, când Parlamentul nu lu-
creazã, în condiþiile în care dele-
garea legislativã prevãzutã de Con-
stituþie ºi pusã în act de legea de
abilitare nu prevede aceastã posi-
bilitate. Pentru a eluda acest as-
pect, PSD ºi ALDE aveau nevoie
ca Parlamentul sã lucreze în mo-
mentul în care Guvernul avea sã
adopte aceste OUG, fapt care se
ºi intenþiona prin convocarea se-
siunii extraordinare pentru mier-
curi ºi joi, pentru a se suprapune
cu ºedinþa de Guvern.
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Anunþul oficial de pãrãsire a
ºantierului de locuinþe a fost fã-
cut public, ieri, chiar de compa-
nia Shandong Ningjian Construc-
tion Group Investment România.
Dezvoltatorul imobiliar a trimis
un comunicat de presã, semnat
de reprezentantul legal, inginer
Wang Jian, prin care ºi-a moti-
vat ieºirea definitivã din acest
proiect imobiliar. „Compania
Shandong Ningjian Construction
Group Investment România
S.R,L., având ca acþionar unic
compania Shandong Ningjian
Construction Group co. LTD.
din R.P. Chinezã, a participat în
urmã cu trei ani la o licitaþie pu-
blicã organizatã de Primãria Mu-
nicipiului Craiova, având ca scop
finanþarea ºi construcþia unui pro-
iect de 1.819 unitãþi locative, pre-
cum ºi alte spaþii complementare
în valoare de aprox. 55 mil. Euro,
întreaga sumã urmând a fi asi-
guratã integral de cãtre compa-
nia noastrã”, se spune în comu-
nicatul de presã amintit.

Ce explicaþii s-au dat
pentru întârzieri

Dupã obþinerea autorizaþiilor,
chinezii spun cã lucrãrile de con-
strucþie au demarat foarte bine,
însã, la sfârºitul anului 2015, au
fost suspendate lucrãrile din ca-
uza problemelor financiare cu
care s-a confruntat acþionarul
unic al companiei în R.P. Chine-
zã. „De atunci ºi pânã în prezent,
au fost fãcute demersuri consis-
tente pentru gãsirea unor soluþii
pentru rezolvarea problemei fi-
nanþãrii proiectului”, se mai spu-
ne în comunicatul de presã. Pro-
cedurile birocratice complexe din
ambele þãri, România ºi China,

Constructorul chinez pãrãseºte ºantierulConstructorul chinez pãrãseºte ºantierulConstructorul chinez pãrãseºte ºantierulConstructorul chinez pãrãseºte ºantierulConstructorul chinez pãrãseºte ºantierul
de locuinþe!de locuinþe!de locuinþe!de locuinþe!de locuinþe!

Pe 31 iulie, conform ultimei înþelegeri, construc-
torul Shandong Ningjiang ar fi trebuit sã facã dovada
autoritãþilor locale – cu banii în cont – cã poate sã

termine întreg cartierul de locuinþe, început pe
strada „Caracal”. Ieri, dezvoltatorul imobiliar a

anunþat oficial municipalitatea cã renunþã definitiv
la contract, precum ºi la toatã investiþia pe care a
fãcut-o acolo. Chinezii recunosc cã nu se mai pot

încadra în timp, iar Primãria Craiova le-a transmis
cã nu le mai oferã nici o altã pãsuire.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

analizele de lungã duratã ale bãn-
cilor care au fost solicitate sau
ºi-au oferit serviciile pentru cre-
ditarea proiectului, precum ºi
„cãderea bursei chineze din 2015-
2016”, sunt prezentate de cãtre
constructorul Shandong Nin-
gjiang ca fiind „doar câteva din-
tre elementele care au complicat
ºi mai mult situaþia noastrã”.

Shandong Ningjiang mai ceruse
o amânare de 30-40 de zile

În urmã cu aproximativ 5 luni,
o altã companie din China - China
Railway l-4th Bureau Group Co.,
Ltd din Shandong - ºi-a manifes-
tat intenþia de a prelua ºi continua
acest proiect. „Au început demer-
surile, însã fiind o companie chi-
nezã de stat, auditul financiar, ra-
portul de due diligence juridic, ra-
portul de audit intern, precum ºi
celelalte proceduri naþionale de
avizare a investiþiei în strãinãtate,
necesitã o lungã perioadã de timp”,
se justificã reprezentanþii chinezi.
Dacã despre preluarea de cãtre o
altã firmã se ºtia, o noutate o re-
prezintã faptul cã primul construc-
tor a încercat ºi pe cont propriu

sã gãseascã o soluþie financiarã
pentru continuarea lucrãrilor. În
comunicat se spune cã, în paralel,
acþionarul majoritar a reuºit sã pri-
meascã acordul unei bãnci din
Hong Kong pentru accesarea unui
credit care sã acopere financiar
terminarea proiectului. „Ambele
variante sunt, în prezent, în deru-
lare ºi mai au nevoie, faþã de cele
douã luni aprobate de Consiliul
Local, de încã aproximativ 30-40
zile pentru a fi finalizate ºi pentru
a transfera în contul societãþii
suma necesarã pentru a respecta
Actul adiþional la contractul de
concesiune încheiat cu Primãria
Municipiului Craiova”.

Primãria Craiova a spus
„nu” chinezilor

Chinezii au solicitat, aºadar,
municipalitãþii o nouã prelungire de
termen, cu 30-40 de zile, dar Pri-
mãria Craiova a decis sã nu o apro-
be. „În aceastã situaþie, acþionarul
unic al companiei Shanoong Nin-
gjianConstruction Group Invest-
ment Romania S.R.L. a decis sã
respecte decizia Primãriei, cât ºi
prevederile contractului ºi sã pre-
dea municipalitãþii întreaga inves-
tiþie executatã pânã acum. Am spe-
rat cã vom gãsi înþelegerea nece-
sarã din partea administraþiei loca-
le pentru a ne ajuta sã depãºim
acest moment financiar dificil cu
care ne confruntãm, având în ve-
dere ºi perioada foarte scurtã în
care ne puteam redresa, însã re-
cunoaºtem dreptul autoritãþii con-

tractante de a solicita respectarea
integralã a contractului asumat”, se
mai aratã în comunicatul de pre-
sã. Compania chinezã pierde, ast-
fel, cei aproximativ 8 milioane de
euro care au fost investiþi în pro-
iectul de la Craiova.

Chinezii ºi-au cerut scuze
de la craioveni

Conform contractului de con-
cesiune, dacã nu mai poate sã-ºi
continue lucrãrile, contructorul
este obligat sã prea amplasamen-
tul, cu toate investiþiile care s-au
fãcut pânã acum, ceea ce dezvol-
tatorul chinez a anunþat cã va face.
„În semn de respect faþã de locui-
torii municipiului Craiova”, chine-
zii spun cã vor transfera, cu titlu
gratuit, Proiectul Tehnic, Studiul
de Fezabilitate, detaliile de execu-
þie, autorizaþia de construire, pre-
cum ºi toate celelalte elemente teh-
nice, astfel încât lucrãrile sã poatã
fi continuate imediat dupã ce va fi
gãsitã o soluþie de finanþare. „Ne
cerem scuze, pe acestã cale, tutu-
ror craiovenilor, în special celor
peste 2.000 de familii înscrise pe
lista de aºteptare a Primãriei, pen-
tru aceastã situaþie neplãcutã, dar
avem convingerea cã acest proiect
se va finaliza, iar Municipiul Cra-
iova se va mândri, în scurt timp,
cu acestã investiþie, cea mai mare

în domeniul rezidenþial din Româ-
nia, dupã decembrie 1989”.

Primãria Craiova va continua
proiectul imobiliar

Dupã ce au þinut în loc ºantie-
rul mai bine de doi ani, chinezii au
decis sã se despartã de craioveni
în termeni buni, cerându-ºi scuze
ºi asigurându-i de „bunele intenþii”
pe care le-au avut în legãturã cu
acest proiect imobiliar. „Vã asigu-
rãm de onestitatea ºi bunele noas-
tre intenþii, pe care le-am avut încã
de la început ºi ne dorim ca, în
viitorul apropiat, compania noas-
trã sã poatã avea ºansa sã revinã
în frumoasa dumneavoastrã þarã”,
se încheie comunicatul de presã.
Compania chinezã pierde, aºadar,
8 milioane de euro, care au fost
investiþi în  materialele de construc-
þii ºi forþa de muncã pentru ridica-
rea fundaþiilor blocurilor. De cea-
laltã parte, municipalitatea rãmâne
sã gestioneze acest proiect ºi rã-
mâne de vãzut ce variantã va fi alea-
sã, se va merge pe un singur con-
structor, ca ºi prima datã, sau se
va lotiza ºantierul ºi vor lucra, pe
bucãþi, mai multe firme. ªi într-un
caz ºi în altul, negocierea va porni
de la preþul de 400 de euro pe me-
tru pãtrat construibil, de la care s-
a pornit iniþial, când s-a parafat
contractul cu investitorii chinezi.
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Reamintim cã, potrivit Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
craioveanul Valentin Ghiþã a recla-
mat cã i-a fost sustras un card
bancar de pe care, în perioada 6
februarie – 24 martie, prin mai
multe retrageri, i-a fost furatã
suma de 15.000 lei. Bãrbatul, an-
gajat ca ºofer pe un microbuz de
transport persoane la o firmã din
Craiova, le-a povestit anchetato-
rilor cã, în luna februarie, ºi-a dus
microbuzul pentru verificãri ºi re-
paraþii la un service din Craiova,
cu care firma avea contract. Pen-
tru cã nu trebuia sã dureze foarte
mult, bãrbatul ºi-a lãsat borseta
personalã, în care avea documen-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doljeanul de 39 de ani, din Pleniþa,
angajat mecanic auto la un service din
Craiova, ajuns dupã gratii în luna mai,
pentru operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, rãmâne în spatele gra-
tiilor. Bãrbatul, care a sustras cardul

te, dar ºi carduri bancare, în ma-
ºinã. Dupã ce s-a încheiat repa-
raþia, bãrbatul a plecat, fãrã sã mai
verifice dacã are toate documen-
tele, borseta fiind la locul ei. Târ-
ziu ºi-a dat seama cã îi lipseºte
un card, la care avea ataºat ºi bi-
leþelul cu PIN-ul, ºi a reclamat
furtul. A fost deschis un dosar
penal, iar în urma cercetãrilor
efectuate, oamenii legii au reuºit
sã stabileascã autorul faptei, res-
pectiv mecanicul auto, Valentin
Nicolae, de 39 de ani, din Pleniþa.
În cursul zilei de luni, 15 mai a.c.,
bãrbatul a fost ridicat, dus la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi audiat de procurorul de caz,

care l-a reþinut ulterior pe o pe-
rioadã de 24 de ore pentru comi-
terea infracþiunilor de efectuarea
de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, dupã cum ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procuror Magda Bãdes-
cu. Pe 16 mai a.c., Valentin Ni-
colae a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea sa
pentru 30 de zile.

Pe 7 iunie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
Valentin Nicolae a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preven-

tiv, iar pe 27 iulie a.c. instanþa l-a
menþinut în arest preventiv. Incul-
patul a fãcut contestaþie, care i-a
fost respinsã, ieri, de Curtea de
Apel Craiova: „Respinge ca ne-
fondatã contestaþia. Obligã pe
contestator la plata sumei de 100
lei, cheltuieli judiciare statului.

Onorarariul avocatului din ofi-
ciu, în sumã de 130 lei rãmâne în
sarcina statului, urmând a fi vi-
ratã din fondurile Ministerului
Justiþiei. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
01.08.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Demarat ieri, cu refuzul muncii suplimen-
tare în tot sistemul penitenciar, activitate care
va genera blocaje în activitate în maximum
10 zile, potrivit reprezentanþilor Sindicatul
Naþional al Lucrãtorilor de Penitenciare
(SNLP), protestul angajaþilor din peniten-
ciarele din þarã are la bazã o serie de ne-
mulþumiri, pe care reprezentanþii SNLP le-
au fãcut publice printr-un comunicat. Ast-
fel, între revendicãrile angajaþilor din peni-
tenciare sunt: majorarea salariilor cu 15%,
similar instituþiilor din cadrul familiei ocu-
paþionale apãrare naþionalã; renunþarea la
modificarea Legii nr 223/2015 privind pen-
siile militare de stat prin care baza de cal-
cul este profund modificatã, inclusiv prin
eliminarea sporului de pericol acordat pen-
tru riscurile profesionale; deblocarea ºi fi-
nanþarea posturilor vacante din sistemul pe-

Au început protestele
în penitenciare

Sindicatul Naþional al Lucrãtorilor de Penitenciare (SNLP), organizaþie sindicalã
majoritarã reprezentând salariaþi din sistemul administraþiei penitenciare ºi

Ministerul Justiþiei, a anunþat cã, de ieri, a declanºat acþiuni de protest pe termen
nedeterminat. Mai exact, de marþi, 1 august, angajaþii din penitenciare, între care

ºi Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, refuzã sã mai efectueze ore
suplimentare ºi alte atribuþii în afara celor specifice funcþiilor ocupate. Ulterior,

angajaþii din sistem spun cã vor picheta sediile Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor, Ministerului Justiþiei ºi Guvernului României, acestea fiind urmate de

mitinguri în cascadã în toate unitãþile din sistemul penitenciar.

nitenciar astfel în-
cât sã se asigure un
minim de 14.000 de
posturi ocupate la
finalul anului 2017,
luând în calcul rit-
mul trecerilor în re-
zervã prin pensiona-
re. Asta pentru cã,
în prezent sunt ocu-
pate aproximativ
12.000 de posturi
(scad zilnic prin
pensionari!) din
15.000 prevãzute,
dar sunt necesare
20.000 de posturi
conform standar-
delor. Sindicaliºtii

mai cer modificarea actelor normative care
stabilesc numãrul total de posturi prevãzute
(nu finanþate) pentru sistemul penitenciar
de la 15.000 la 20.000 conform standar-
delor de sistem aprobate þi aplicate în anul
2016, reorganizarea urgentã a unitãþilor din
sistemul penitenciar, asigurarea bugetului
pentru salarii corelat cu concursurile în
derulare, pentru întreg anul 2017, elimi-
narea impunerilor de la nivel MFP privind
diminuarea bugetului ANP pentru 2017,
identificarea de soluþii pentru construirea
urgentã de noi unitãþi, diminuarea numã-
rului de ore suplimentare, îmbunãtãþirea
condiþiilor de muncã ºi mãsuri de protec-
þie a personalului, ºi modificarea Legii nr
153/2017 privitor la sporul pentru munca
prestatã în zile de repaus sãptãmânal ºi
sãrbãtori legale.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, ieri
dimineaþã, zeci de poliþiºti rutieri s-au aflat pe
drumurile din judeþul Dolj, în cadrul unei acþi-
uni preventive pentru creºterea gradului de si-
guranþã rutierã. Poliþiºtii rutieri au urmãrit ve-
rificarea modului cum sunt respectate preve-
derile legale referitoare la acordarea de priori-
tate pietonilor angajaþi regulamentar în traver-

unui angajat de pe un microbuz de trans-
port persoane, ºi, prin mai multe retra-
geri, l-a „uºurat” de 15.000 lei, a fost
menþinut în arest preventiv, hotãrârea
rãmânând definitivã ieri, la Curtea de
Apel Craiova.

Razie rutierã pe drumurile din judeþ
Aproape 200 de autovehicule au

fost verificate în trafic, ieri, pe
drumurile din judeþ dar ºi în Craio-
va, în cadrul unei acþiuni a poliþiºti-
lor de la Rutierã, vizând verificarea
modului în care sunt respectate
prevederile legale referitoare la
acordarea de prioritate pietonilor
angajaþi regulamentar în traversa-
rea strãzii. Oamenii legii au aplicat
amenzi de peste 17.000 lei ºi au
reþinut patru permise de conducere.

sarea strãzii, în scopul reducerii victimizãrii
prin accidente rutiere a acestei categorii de
participanþi la trafic. Astfel, în doar câteva
ore, oamenii legii au verificat proape 200 de
autovehicule, iar în urma neregulilor costa-
tate au aplicat 30 de sancþiuni contravenþio-
nale, în valoare de peste 17 000 lei. De ase-
menea, poliþiºtii au reþinut, în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce, 4 permise

de conducere pentru neacordarea de prioritate
pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea
strãzii ºi au retras 2 certificate de înmatricula-
re. Acþiunea a continuat ºi asearã, când în aten-
þia poliþiºtilor rutieri s-au aflat conducãtorii auto
care apasã mai mult decât trebuie pedala de
acceleraþie, încãlcând regimul legal de vitezã,
dupã cum a precizat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.În cadrul acþiunii Truck & Bus, pentru

verificarea activitãþilor de transport public de
persoane ºi de mãrfuri desfãºuratã în toatã
þara, în perioada 24 - 30 iulie a.c., în judeþul
Dolj au fost constatate 137 abateri de naturã
contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora
au fost aplicate amenzi de peste 39.000 lei.
Dintre acestea, 82 de amenzi au fost aplicate
unor conducãtori de autovehicule transport
marfã, dupã cum urmeazã: 2 amenzi pentru
alcool la volan, 26 pentru neportul centurii, 9
pentru defecþiuni tehnice ºi 9 pentru lipsã acte.
De asemenea, au fost sancþionaþi ºi 55 con-
ducãtori ai unor vehicule care efectuatu trans-
port persoane, astfel: 21 pentru neportul cen-
turii de siguranþã, 4 pentru nerespectarea pe-
rioadelor de conducere ºi timpilor de odihnã,
ºi 4 pentru lipsã documente, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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MIRCEA CANÞÃR

Faima Dãbuleniului,  în ultimii
ani, pãrãsind puþin istoria încãrca-
tã a locului, vine de la gustoasele
lubeniþe ºi delicioºii pepeni galbeni,
cu aromele ºi frãgezimea lor inega-
labile. Fireºte, ºi în alte locuri din
Dolj, ca ºi din þarã, se cultivã pe-
peni verzi ºi galbeni, de ani buni,
dar Dãbuleniul a dobândit o consa-
crare de „bazin specializat”, nu uºor
de obþinut. Tradiþionalii cultivatori
de aici au promovat soiuri ºi hibrizi
autohtoni timpurii, devansând mult
momentul recoltãrii, astfel încât au
concurat producþia similarã, venitã
din Grecia ºi Turcia, cu precãdere.
Calitativ, s-ar putea spune cã pro-
ducþia a fost eminamente ecologi-
cã. Cu toate acestea, 2017 rãmâne
un an prost pentru micii fermieri.

Dacã s-au livrat deja peste 40.000
de tone în þarã, dar ºi la clienþii din
afarã, preþul a fost totalmente ne-
mulþumitor. Se valorificã, actual-
mente, la preþ derizoriu, de numai
0,15-0,20 lei per kilogram, ceea ce
nu rãsplãteºte, nici pe departe, tru-
da depusã. ªi, parþial, investiþiile
fãcute.  Una peste alta,  primarul
Dãbuleniul, Aurel Bãjenaru, crede
cã lubeniþa nu are preþ. Pe câmp,
în „marile bostãnãrii”, mai existã
o mare producþie ce trebuie valori-
ficatã, dar nãdejdea unui reviri-
ment în ceea ce priveºte preþul ofe-
rit, nu are pe ce se rezema. Festi-
valul Lubeniþei, din acest an - 24
iunie - a fost un bun semnal al unei
producþi i  de excepþie .  Dar atât .
Anul a fost generos, însã preþurile

oferite nemulþumitoare. Jocul sam-
sarilor s-a fãcut resimþit. O învã-
þãturã de minte, totuºi, existã. Du-
minicã, la Casa de Culturã a ora-
ºului, primarul Aurel Bãjenaru in-
tenþioneazã organizarea unei adu-
nãri populare, în cãutarea unor so-
luþii viabile menite sã îngãduie va-
lorificarea, pe deplin, a acestei bo-
gãþii miraculoase, în anul viitor. ªi
la îndemânã, în afara „asocierii”
cultivatorilor, dupã modelele deja
existente în Uniunea Europeanã,
altceva nu existã. De sine stãtãtori,
micii producãtori rãmân neputin-
cioºi.  Vor exista reticenþe,  poate
îndreptãþite, dar va exista ºi recep-
tivitate, de asemenea justificatã.
Fãrã încheierea, din timp, de con-
tracte ferme, cu supermarketuri

din þarã, dar ºi din strãinãtate, va
dãinui hazardul. Adicã poþi avea
noroc, într-un an sau doi, dar nu este
exclus ca acesta sã te ocoleascã. Sã
recunoaºtem un detaliu: formele
actuale de valorificare sunt arhai-
ce. ªi modelele de organizare ale
cultivatorilor, existente în UE, nu
mai pot fi sfidate, decât cu preþul
unor pierderi, greu estimabile an de
an. Discuþia este mai lungã ºi nu ne
erijãm noi în sfãtuitori. Oricum, pe
reþelele de socializare, cultivatorii
temerari au încercat sã-ºi promo-
veze ofertele, prin imagini ºi texte
realmente seducãtoare. Cine nu a
gustat pepenele de Dãbuleni, anul
acesta, dulce ºi aromat, încã o mai
poate face. Deºi vara a început sã
îmbãtrâneascã.

Unitãþile administrativ-terito-
riale (UAT) primesc, în 2017,
pentru realizarea lucrãrilor de în-
registrare sistematicã, suma de
150.000 de lei/UAT, faþã de
135.000 de lei/UAT, în 2016.
Totodatã, potrivit Legii nr. 7/
1996 a cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare, începând cu anul
2017, bugetele sunt multianua-
le, ceea ce înseamnã cã primã-
riile nu pierd banii dacã nu fina-
lizeazã lucrãrile pânã la sfârºitul
anului.

Au prioritate terenurile pentru
infrastructurã ºi cele agricole
Procedura de achiziþie a ser-

viciilor de înregistrare sistemati-

Banii pentru cadastru nu se mai pierd
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate

Imobiliarã (OCPI) DOLJ a încheiat
contracte de finanþare cu 105 primã-
rii din judeþ, dintr-un total de 105 pri-
mãrii eligibile, pentru realizarea lu-
crãrilor de înregistrare sistematicã pe
sectoare cadastrale. Sumele necesare

sunt asigurate din veniturile proprii
ale Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã (ANCPI). O
veste bunã este cã bugetele pentru
aceste lucrãri sunt multianuale ºi ba-
nii necheltuiþi nu se pierd, ci rãmân cu
destinaþia anterioarã.

cã  va fi organizatã de UAT-uri,
iar plãþile cãtre primãrii vor fi
efectuate dupã deschiderea cãr-
þilor funciare aferente imobilelor
recepþionate. Finanþarea lucrãri-
lor de înregistrare sistematicã la
nivel de sectoare cadastrale din
extravilan, ºi prin excepþie, din
intravilan, se realizeazã în baza
unui contract încheiat de UAT cu
oficiul de cadastru ºi publicitate
imobiliarã de pe raza judeþului în
care se aflã.

Potrivit legii, primãriile au obli-
gaþia sã selecteze, cu prioritate,
sectoarele cadastrale care cu-
prind terenuri aferente proiecte-
lor de infrastructurã de interes
naþional ºi terenuri agricole sub-

venþionate de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA).

Obiectivul principal al Progra-
mului naþional de cadastru ºi car-
te funciarã 2015-2023 (PNCCF)
este înregistrarea gratuitã a tu-
turor imobilelor (terenuri, clãdiri
ºi apartamente) din România în
Sistemul integrat de cadastru ºi
carte funciarã. PNCCF este fi-
nanþat din veniturile proprii ale
ANCPI - peste patru miliarde de
lei, dar ºi din fonduri externe
obþinute prin Programul Opera-
þional Regional, în cuantum de
peste 300 de milioane de euro.
De asemenea, în cadrul acestui
proiect, altã sursã de finanþare
poate fi bugetul local.

Unde se cadastreazã acum,
oficial

În prezent, situaþia lucrãrilor de
înregistrare sistematicã în judeþul
DOLJ este urmãtoarea: lucrãri fi-
nalizate la nivel de UAT: 2 – Mis-
chii ºi Drãnic, lucrãri finalizate la

nivel de sector cadastral: 5 – Al-
mãj, Cerãt, Orodel, Ostroveni, Va-
lea Stanciului. Lucrãri în derulare
la nivel de UAT: 1 – Goicea; lu-
crãri în derulare la nivel de sector
cadastral: 51 UAT-uri - Afumaþi,
Amãrãºtii de Jos, Amãrãºtii de
Sus, Apele Vii, Bãileºti, Bîrca, Be-
chet, Bistreþ, Botoºeºti Paia, Bra-
bova, Braloºtiþa, Bratovoeºti, Bu-
covãþ, Cãlãraºi, Calopãr, Cârcea,
Cârna, Carpen, Castranova, Cer-

nãteºti, Cioroiaºi, Ciupercenii Noi,
Dãbuleni, Daneþi, Desa, Dioºti,
Fãrcaº, Galicea Mare, Gîngiova,
Gherceºti, Gighera, Giubega,
Giurgiþa, Gogoºu, Greceºti, În-
torsura, Izvoare, Leu, Mãceºu de
Jos, Mãceºu de Sus, Negoi, Po-
dari, Radovan, Robãneºti, Rojiº-
te, Sãlcuþa, Seaca de Câmp, Sea-
ca de Pãdure, ªimnicu de Sus,
Þuglui, Vârvoru de Jos.

VALENTIN CEAUªESCU
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Ca ºi cum nu le-am avea pe
toate, România este obligatã, de
ieri, sã se confrunte cu o nouã
ameninþare, de data aceasta pe
filierã alimentarã. ªi aceasta pen-
tru cã, ieri, primul focar de pes-
tã porcinã africanã în România a
fost confirmat de Institutul de
Diagnostic ºi Sãnãtate Animalã
într-o gospodãrie localizatã la
periferia municipiului Satu Mare,
acesta extinzându-se ulterior ºi la
o a doua gospodãrie, a anunþat,
tot ieri, Autoritatea Naþionalã Sa-
nitarã Veterinarã ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor.

Toate animalele infestate
au fost incinerate

În conformitate cu prevederile
legislaþiei comunitare ºi naþionale
au fost întreprinse mai multe ac-
þiuni stricte, cu scopul de a opri
extinderea focarului. Astfel, au
fost recoltate probe pentru exa-
mene de laborator; au fost impu-
se restricþii de miºcare pentru
exploataþiile infectate; au fost uci-
se animalele din focar ºi cele 7
cadavre au fost distruse prin in-
cinerare; s-a efectuat dezinfecþia
în cele douã gospodãrii a spaþiilor
de cazare a porcilor, a aleilor, a
perimetrelor, a ustensilelor ºi a
obiectelor potenþial contaminate,
a utilajului care a fost folosit pen-
tru sãparea locului de îngropare
ºi a locului de îngropare. De ase-
menea a fost efectuat recensã-
mântul exploataþiilor cu suine din
proximitatea gospodãriilor afecta-
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Asta ne mai lipsea!

Au fost confirmate primele focareAu fost confirmate primele focareAu fost confirmate primele focareAu fost confirmate primele focareAu fost confirmate primele focare
de pestã porcinã africanã în Româniade pestã porcinã africanã în Româniade pestã porcinã africanã în Româniade pestã porcinã africanã în Româniade pestã porcinã africanã în România
În data de 31 iulie 2017, Institutul de Dia-

gnostic ºi Sãnãtate Animalã a confirmat pri-
mul focar de pestã porcinã africanã, la porci
domestici, într-o gopodãrie, localizatã la peri-
feria municipiului Satu – Mare. Investigaþia
epidemiologicã a relevat existenþa unui focar
primar ºi a unui focar secundar. Centrul Lo-
cal de Combatere a Bolilor Satu – Mare îm-
preunã cu D.S.V.S.A. Satu – Mare au inter-
venit prompt. Din cercetãrile efectuate de
autoritãþi, virsul ar fi intrat în þara noastrã din
Ucraina. Se confirmã, astfel, una dintre teme-
rile A.N.S.V.S.A., ca pesta porcinã africanã sã
pãtrundã din spaþiul rãsãritean, foarte greu

de controlat din punct de vedere sanitar-ve-
terinar. Transportul de persoane ºi mãrfuri pe
legãtura România – Ucraina ºi retur, dar ºi
România – Republica Moldova este tot mai
dens. Un control riguros al pachetelor alimen-
tare nu se face, lucru ºtiut cu siguranþã de cei
interesaþi în a mai destabiliza pe diverse pa-
liere societatea româneascã. Pe fondul em-
bargoului rusesc, care a fãcut ca piaþa cãrnii
de porc sã fie sub o presiune crescutã, euro-
penii negãsind alte zone de export, instalarea
în România a primelor focare de pestã porci-
nã africanã este tot ceea ce mai aveau nevoie
producãtorii noºtri!

te; au fost stabilite zona de pro-
tecþie ºi de supraveghere în jurul
focarului, precum ºi planul de
mãsuri pentru instituirea mãsuri-
lor specifice de control a bolii; a
fost convocat Centrul Local de
Combatere a Bolilor în vederea
stabilirii planului de mãsuri speci-
fice pentru controlul bolii.

Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor, imediat dupã primirea
buletinului din partea Institutului
de Diagnostic ºi Sãnãtate Anima-
lã, a notificat toate structurile abi-
litate de la nivel naþional ºi struc-
turile omoloage din Uniunea Eu-
ropeanã, precum ºi Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii Animalelor,
despre confirmarea acestui focar
de pestã porcinã africanã pe teri-
toriul României.

Primele consecinþe au apãrut
Urmeazã sã fie convocat Comi-

tetul Naþional pentru Situaþii Spe-
ciale de Urgenþã, în vederea infor-
mãrii ºi adoptãrii unei Hotãrâri pri-
vind stabilirea atribuþiilor pentru
ministerele cu responsabilitãþi în
controlul bolii, conform Hotãrârii
de Guvern 830/2016, care stabi-
leºte Programul Naþional de Con-
trol ºi Planul de Contingenþã pen-
tru pesta porcinã africanã.

În urma confirmãrii prezenþei
virusului pestei porcine africane în
þara noastrã, Comisia Europeanã va
adopta o decizie privind zona afla-
tã sub restricþii, mãsurile care tre-
buie respectate de România ºi pe-

rioada pentru care acestea vor fi
aplicate. În aceastã zonã, va fi in-
terzisã miºcarea suinelor domesti-
ce ºi sãlbatice, a produselor ºi sub-
produselor, a materialului seminal,
ovulelor ºi embrionilor provenite de
la acestea.

Din primele investigaþii între-
prinse la faþa locului, de cãtre echi-
pa de inspectori ai DSVSA Satu-
Mare, a reieºit suspiciunea cã vi-
rusul bolii a fost introdus în þarã
prin intermediul unor produse de
origine animalã contaminate, pro-
venite din Ucraina. Ancheta epide-
miologicã este în desfãºurare.

Când golim structurile
de personal...

Totodatã, ºi alte instituþii com-
petente ale statului întreprind ve-
rificãri în acest sens. Informa-

þiile obþinute urmeazã a fi coro-
borate, pentru stabilirea cu exac-
titate a modului în care a apãrut
boala în þara noastrã. ANSVSA,
prin structurile teritoriale de la
nivel judeþean, monitorizeazã per-
manent situaþia epidemiologicã
din România, în contextul pestei
porcine africane, pentru limita-
rea extinderii ºi pentru eradica-
rea bolii. ANSVSA va actualiza
informaþiile despre focarul de
pestã porcinã africanã, constant,
în funcþie de evoluþia bolii.

Dincolo de toate aceste decla-
raþii oficiale rãmâne evidentã o
stare de lucruri. România este
supusã în aceastã perioada unui
asalt bine organizat care are ca
þintã instituþii fundamentale în or-
ganizarea ºi buna funcþionare a
statului. Rând pe rând sunt ata-
cate, subtil: Biserica Ortodoxã –
care, precum este societatea în
ansamblul sãu actual, aºa îºi are
ºi aceasta proprii slujitori ai alta-
rului, mai mult sau mai puþin de-
dicaþi, serioºi, integri; Armata –
aici s-a introdus tema falsã cã
noi, populaþia, plãtim pensii spe-
ciale exagerate unor militari, deºi
aceºtia beneficiazã de pensii mi-
litare de stat, bani care provin din
bugetul naþional de stat ºi nu din
cel al asigurãrilor sociale, arma-
tã care este atributul exclusiv al
statului român, dincolo de orice
altã teorie; Ordinea Publicã – ºi

aici ne referim la inepþiile din sis-
temul de salarizare a poliþiºtilor
MAI, nu mai vorbim de cel al jan-
darmilor, sfidaþi cu toþii, de câ-
teva zile, de ultimele H.C.L.-uri
care au dublat ºi triplat salariile
altor purtãtori de uniformã. Un
alt amãnunt: în M.Ap.N. existã,
deja, refulãri în rândul subofiþe-
rilor ºi maiºtrilor militari, pe mo-
tivul de bun-simþ cã, nou-veniþii,
de regulã SGV-iºti, au solde mai
mari decât primele douã catego-
rii! Cine reuºeºte sã dinamiteze din
interior stabilitatea statului român,
o face eficient. Pe tot acest fond
de lipsã de profesionalism, de ne-
putinþã în manageriatul public,
avem acum ºi focarele de pestã
porcinã africanã. Nu va fi depar-
te nici clipa când, ipotetic vorbind,
un transport de valori bancare,
apanajul unor societãþi comercia-
le ce ºi-au feliat tortul naþional de
profil, va fi atacat în plinã stradã,
având cauzã lipsa de coordonare
a graficul de colectare cu autori-
tãþile de ordine publicã internã ce
pot interveni în câteva secunde,
evitând astfel un accident pericu-
los. România este, din nefericire,
tot mai slabã, de la an la an, la
multe capitole. Cel demografic va
fi cel cu cel mai mare recul în ur-
mãtorii ani, când efectele devas-
tatoare ale lipsei de viziune în a
gestiona migraþia românilor îºi va
spune cuvântul.
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Banca Comercialã Românã
(BCR) a semnat, ieri, conven-
þia de colaborare cu Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Co-
merþ ºi Antreprenoriat, în baza
cãreia BCR a devenit oficial
bancã partenerã în programul
Start-up Nation.

„Susþinerea inovaþiei ºi a în-
crederii în spiritul de iniþiativã
trebuie sã reprezinte o parte im-
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Banca Comercialã Românã a semnat

ieri, cu Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat,
convenþia de colaborare pentru imple-
mentarea programului Start-Up Na-
tion. Programul prevede acordarea
unui ajutor financiar nerambursabil
din partea statului în limita maximã a
200.000 lei pentru fiecare nouã firmã

sau afacere înfiinþatã în acest an. BCR
le propune viitorilor antreprenori o
finanþare punte de 100% din alocaþia
financiarã nerambursabilã, cea mai
micã dobândã de pe piaþã – 3,5% pe an,
comisioane zero la operaþiunile curen-
te, un pachet dedicat de educaþie finan-
ciarã, precum ºi cea mai bine repre-
zentatã reþea bancarã din România.

portantã dintre obiectivele noas-
tre ca naþie, ca þarã. Programul
Start-Up Nation poate fi un mo-
ment de reper în efortul de con-
struire a unui segment sustena-
bil de antreprenori, dar care are
nevoie sã se întindã pe cel puþin
5-10 ani. Ca promotori ai impli-
cãrii oamenilor activi în dezvol-
tarea ºi susþinerea iniþiativelor
economice, am decis sã ne im-

plicãm în acest program ºi sã le
oferim beneficiarilor cele mai
avantajoase condiþii, atât din per-
spectiva finanþãrii ºi a costuri-
lor asociate, cât ºi din cea a edu-
caþiei financiare dezinteresate pe
care trebuie sã ne-o asumãm
aici. Vom face astfel în aºa fel
încât toþi cei care aplicã în acest
program sã simtã cã ne au alã-
turi ºi se pot baza pe un parte-

ner de încredere la acest înce-
put de drum”, a declarat Sergiu
Manea, Preºedintele BCR.

Dupã acceptarea în programul
guvernamental, beneficiarii pot
solicita BCR cele douã produse

special dezvoltate de bancã în
vederea susþinerii afacerii: pa-
chetul cont curent Start-Up Na-
tion ºi pachetul credit punte
Start-Up Nation.

MARGA BULUGEAN

Comisia Europeanã urmeazã sã evalueze
toate candidaturile în mod obiectiv ºi pe baza
criteriilor stabilite de preºedintele Jean-Clau-
de Juncker ºi de preºedintele Donald Tusk
ºi aprobate de ºefii de stat sau de guvern din
UE27 la reuniunea Consiliului European (în
configuraþia „articolul 50”) care a avut loc
în 22 iunie 2017. Rezultatul evaluãrii va fi
publicat online în data de 30 septembrie 2017.
Consiliul va avea apoi o discuþie politicã pe
baza acestei evaluãri în cadrul Consiliului
Afaceri Generale (în configuraþia „artico-
lul 50”) care va avea loc în octombrie 2017,
dupã care,  pentru a asigura o relocare în
timp util a celor douã agenþii, o decizie fina-
lã va fi luatã tot în cadrul acestui consiliu, în
luna noiembrie 2017.

Decizia le revine guvernelor
Toate aceste candidaturi, pe care Ro-

Beneficiarul programului
este Asociaþia Clubul Anti-
drog „Elibereazã-te!”, în
care activeazã un grup de
voluntari conduºi de Mari-
ana Mocioi. Aceasta a pre-
cizat cã motivaþia implicãrii
într-un proiect care are ca
temã consumul de droguri
este oferitã de conºtientiza-
rea de cãtre membrii aso-
ciaþiei a situaþiilor de risc ,
în privinþa consumului de
substanþe halucinogene la
care se supun tinerii, indi-
ferent de mediul de prove-
nienþã. Proiectul urmãreº-
te sã realizeze activitãþi in-
tercative de informare ºi
educare în rândul tinerilor,
prin care sã conºtientizeze
efectele negative ale con-
sumului de droguri de ori-
ce fel. Este o activitate
care ar trebui sã aibã girul
instituþiilor de specialiate, bãnuim cã o are,
la punerea pe tapet a proiectelor fiind obli-
gatorie prezenþa factorilor abilitaþi, fãrã
ca aceºtia sã aibã nevoie de invitaþii spe-
ciale. Programul prezentat la „Odobleja”
va fi realizat în patru licee  - Colegiul „ªte-
fan Odobleja”, Colegiul Tehnic „ªtefan Mil-
cu” din Calafat, Liceul Teoretic „Mihai Vi-
teazul” din Bãileºti, Liceul Tehnologic „Di-
mitrie Filiºanu” din Filiaºi ºi are ca ter-
men de derulare perioada 17 iulie – 29
octombrie 2017. Beneficiari direcþi sunt
200 de tineri care provin din cele patru
instituþii de învãþãmânt vizate. „Este un

A expirat termenul de depunere a
candidaturilor pentru a gãzdui cele douã
agenþii ale UE cu sediul în Marea Britanie

Termenul de depunere a candidaturilor pentru a gãzdui cele douã
agenþii ale UE cu sediul în Marea Britanie, Agenþia Europeanã
pentru Medicamente (EMA) ºi Autoritatea Bancarã Europeanã

(ABE), a expirat luni, 31 iulie 2017, la miezul nopþii.

mânia ºi alte state membre ºi le-au pre-
zentat, vor fi disponibile pe site-ul web-
 al Consiliului. Decizia de a muta EMA ºi
ABE, ambele situate în prezent la Lon-
dra, le revine guvernelor celor 27 de sta-
te membre. Transferul lor este o conse-
cinþã directã a deciziei Marii Britanii de a
pãrãsi Uniunea Europeanã, astfel cum a
fost notificatã Consiliului European în 29
martie 2017. Acesta nu face parte din
negocierile privind Brexitul, ci va fi exa-
minat exclusiv de celelalte 27 de state
membre ale UE. Comisia a solicitat în
mod repetat o decizie rapidã cu privire la
relocare, întrucât EMA ºi ABE sunt douã
organisme de reglementare esenþiale ale
UE care trebuie sã continue sã funcþio-
neze fãrã probleme ºi fãrã întrerupere
dupã martie 2019.

MARGA BULUGEAN

 Joi, 3 august, la ora 10:00, la Colegiul „ªtefan Odobleja” din Craiova va
avea loc lansarea proiectului antidrog „Hai! Vino alãturi de noi sã facem
alegeri înþelepte! ”, destinat tineretului ºi finanþat de Direcþia Judeþeanã

pentru Sport ºi Tineret Dolj, valoarea acestuia fiind de peste 83 de milioane
de lei, dupã cum a precizat Alina Ionescu. Director al DST Dolj.

proiect foarte bun . Noi nu am avut ca-
zuri de consum de droguri, dar vom mer-
ge pe acþiunea de prevenire, astfel încât
sã pãstrãm aceastã linie”, a precizat prof.
Leonard Tica, director al Liceului Teo-
retic „Mihai Viteazul” din Bãileºti. La rîn-
dul sãu, prof.  Florea Cristian Ioneaþã
, manager al Colegiului Tehnic „ªtefan
Milcu” din Calafat, ne-a menþionat: „Noi
nu am avut probleme de acest gen, dar
suntem bucuroºi sã fim prinºi într-un
astfel de proiect, deoarece vrem sã pre-
venim consumul de droguri”.

CRISTI PÃTRU

Program Antidrog finanþat de Direcþia
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În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se vor des-
fãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele I-
IV, în cadrul Secþiei pentru Co-
pii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba en-
glezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Ele-
vilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.

Programul „Biblioteca din Va-
canþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alã-
turi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a de-
prinde abilitãþi noi. Dansul, lim-
ba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre progra-
melepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excep-
þie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.

“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupe-
re, dezvoltãm proiectul “Biblio-
teca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ulti-
mele detalii ale programului. Într-
un cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spa-
niolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasio-
naþi de dans sã se înscrie la cur-
surile ºi atelierele noastre. Vom re-
lua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem con-
vinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toa-
te cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petre-
ce un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tutu-
ror colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectu-
lui „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele I-
VIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ate-
liere: englezã, spaniolã, dans, jur-
nalism, hand made, origami, pu-
blic speaking ºi teatru.

ALEXANDRU IONICESCU

Purtãtor de cuvânt,

Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pen-
tru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacan-
þã”.  Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia

Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.

Numãrul locurilor disponibile este limitat.
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S-a încheiat concursul naþio-
nal pentru ocuparea posturilor de
director ºi director adjunct la uni-
tãþile din învãþãmântul preuniver-
sitar. În judeþul Dolj, au fost dis-
ponibile 44 de funcþii de mana-
ger ºi 18 de adjunct, pentru care
ºi-au arãtat disponibilitatea de a
participa 91 de persoane, numã-
rul candidaturilor fiind de 147
(existând posibilitatea de partici-
pare pe mai multe posturi, la mai
multe unitãþi ºcolare). Astfel, la
director au fost depuse 100 de
cereri, iar la locþiitor 47. La pro-
ba scrisã, au fost 90 de candi-

Au rãmas posturi neocupate de directori,
în învãþãmântul preuniversitar doljean

daþi, 83 fiind admiºi. La proba de
evaluare a CV-ului au fost 147 de
pretendenþi, 114 de lucrãri fiind
admise, douã respinse, restul fi-
ind al neprezentaþilor. La „inter-
viu” a fost acelaºi numãr, dar cel
al admiºilor a fost 96. Ca total,
83 de persoane au susþinut toate
probele. „Dupã susþinerea exame-
nului, au promovat 32 de candi-
daþi pe postuul de director, 12
funcþii rãmânând vacante, iar din
cele 18 de adjunct au rãmas ne-
ocupate ºase. Pentru manager
sunt, printre altele, la Liceul Te-
ologic Adventist din Craiova, la

ºcolile gimnaziale din Gîngiova,
Teslui, Seaca de Cîmp, iar pen-
tru adjunct la Liceul Tehnologic
Special „Beethoven” din Craiova,
Liceul Teoretic „Gheorghe Vasi-
lichi” din Cetate, Liceul Tehno-
logic „ªtefan Anghel” din Bãileºti.
Pentru posturile neocupate, vor
fi detaºaþi, în interesul învãþã-
mântului, cadre didactice specia-
lizate, pânã la organizarea unui
nou concurs”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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75 de artiºti din 26 de þãri s-au în-
scris, anul acesta, la Simpozionul In-
ternaþional de Sculpturã „Drumuri
brâncuºiene” de la Craiova, însã nu-
mai opt dintre ei participã la eveniment.
Selecþia a fost fãcutã pe baza CV-ului,
a portofoliului profesional ºi a mache-
tei lucrãrii ce urmeazã a fi
realizatã.

Din cei ºapte membri
ai juriului, doar unul

este sculptor…
Juriul i-a avut în compo-

nenþã pe arhitect Mircea
Diaconescu – Primãria Cra-
iova, arhitect Emilian ªte-
fârþã – manager al Muzeu-
lui de Artã Craiova, artist
plastic Lucian Rogneanu –
muzeograf la Muzeul de
Artã Craiova, arhitect Mar-
cel  Berendei – consilier în
cadrul Direcþiei Judeþene
pentru Culturã Dolj, Lucian
Dindiricã – manager al Bi-
bliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, Pa-
vel Popescu – preºedinte al
Uniunii Arhitecþilor din România –
Filiala Euroregionalã Sud-Vest Olte-
nia, Marcel Voinea – preºedinte al
Filialei Craiova a Uniunii Artiºtilor
Plastici din România.

Cu excepþia celui din urmã – absol-
vent al Institutului de Arte Plastice ºi
Decorative „Ion Andreescu” din Cluj,
secþia sculpturã (1977), ani buni pro-
fesor de sculpturã ºi, totodatã, artist
cu portofoliu –, nici un alt membru al
juriului nu este de specialitate, cum s-a
întâmplat, de altfel, ºi la ediþiile prece-
dente ale simpozionului. Aspect nu
foarte important nici pentru Remus
Vlãsceanu, care, din 19 iunie a.c., este
noul manager al Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”. „Eu am venit dupã
toatã procedura operaþionalã de desfã-
ºurare a evenimentului. De-acum îna-
inte vom þine cont de acest aspect. Dar
nu gãsesc cã ar fi nepotrivitã aceastã
componenþã a juriului…”, a afirmat
acesta, ieri, la deschiderea oficialã.

„Opt pietre de încercare”!
Temã a acestei a V-a ediþii a taberei

de sculpturã este creaþia poetului Ale-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Opt artiºti din ºapte þãri sculpteazã în marmurã, timp de o lunã, la CraiovaOpt artiºti din ºapte þãri sculpteazã în marmurã, timp de o lunã, la CraiovaOpt artiºti din ºapte þãri sculpteazã în marmurã, timp de o lunã, la CraiovaOpt artiºti din ºapte þãri sculpteazã în marmurã, timp de o lunã, la CraiovaOpt artiºti din ºapte þãri sculpteazã în marmurã, timp de o lunã, la Craiova

Renate Verbrugge s-a nãscut în Belgia, însã re-
prezintã Noua Zeelandã, ºi se aflã pentru prima datã în
România. O þarã pe care o gãseºte „interesantã, mai
ales cã este patria lui Brâncuºi, unul dintre pãrinþii sculp-
turii”. Lucrarea sa – pe care o va realiza din douã piese
ce formeazã un întreg – va purta numele „Vers liber”.
«Înainte de acest simpozion nu ºtiam nimic despre Ale-

xandru Macedonski. Dar m-am documen-
tat ºi am aflat cã este printre primii poeþi
care a introdus versul liber în creaþiile sale.
De aceea am ºi ales titlul „Vers liber” pen-
tru lucrarea mea», a mãrturisit artista.

Kei Nakamura (Japonia) a mai venit
pânã acum de trei ori în România, invitat
fiind la diverse simpozioane de sculpturã.
La cel de la Craiova participã pentru prima
datã. „Nu aveam foarte multe informaþii de-
spre Alexandru Macedonski. Am fost atras
mai degrabã de Constantin Brâncuºi, pen-
tru care am un deosebit respect ºi admira-
þie, ºi aº vrea sã integrez ºi arta brâncuºianã
în lucrarea pe care o voi realiza aici”, a de-
clarat artistul, adãugând cã aceasta are un
titlu poetic: „Are we morning melody?”.

Mulþi nu ºtiu mai nimic despre Alexandru Macedonski – tema
Simpozionului Internaþional de Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene” –
, dar au fost selectaþi sã participe la aceastã a V-a ediþie a eveni-
mentului ºi, la rându-le, au acceptat provocarea de a reda în mar-
murã de Ruºchiþa creaþia ºi spiritul poetului. Este vorba despre cei
opt artiºti din ºapte þãri (Japonia, Noua Zeelandã, Franþa, Turcia,
Bulgaria, Slovenia, România) care, pe toatã perioada lunii august,
vor sculpta în cadrul taberei amenajate în curtea Centrului Multi-
funcþional Craiova. Deschiderea oficialã a evenimentului a avut
loc ieri, în prezenþa participanþilor ºi a reprezentanþilor instituþii-
lor organizatoare – Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi Pri-
mãria Municipiului Craiova –, însuºi primarul Mihail Genoiu urân-
du-le succes sculptorilor, sub soarele dogorâtor al lui Gustar.

Originar din Nordul Franþei, Boussin Aurelien lo-
cuieºte ºi lucreazã de câþiva ani în Italia. A mai venit în
România, însã este prima datã când lucreazã aici ca
sculptor. Ca ºi alþi participanþi la tabãra de la Craiova,
despre Alexandru Macedonski doar a auzit, dar nu cu-
noaºte opera lui. Cu toate acestea, a propus o machetã
a lucrãrii pe care o va realiza aici – „Copacul între
nori”, prin care spune cã vrea sã creeze o legãturã
între pãmânt ºi cer.

Gabriel Sitaru (România) a mai participat la Sim-
pozionul Internaþional de Sculpturã „Drumuri brân-
cuºiene” în 2015 ºi 2016 ºi ºi-a dorit sã revinã pentru
a treia oarã, pentru cã îl considerã un adevãrat eveni-
ment. «Vreau sã lucrez monumental ºi aici mi se oferã
aceastã posibilitate. Îmi propun sã realizez o lucrare
inspiratã din poezia macedonskianã, se va intitula
„Transcendenþã universalã”», a declarat artistul. Dacã
prima sculpturã, o lirã, realizatã în cadrul taberei i-a
fost amplasatã în zona centralã a Craiovei, celei de-a
doua i-a pierdut urma. „A fost amplasatã în Grãdina
Botanicã. Dupã o sãptãmânã a fost ridicatã ºi… nu
mai ºtiu unde este. E pãcat sã nu fie pusã în valoare”,
a declarat Gabriel Sitaru, hotãrât ca zilele urmãtoare sã
facã toate demersurile pentru a o gãsi.

xandru Macedonski, dupã ce, în anii
trecuþi, artiºtii s-au inspirat din opera
ºi personalitatea lui Marin Sorescu,
Tudor Gheorghe ºi Adrian Pãunescu.
Timp de o lunã, de la 1 pânã la 31 au-
gust, cei opt artiºti vor sculpta în mar-
murã de Ruºchiþa sub privirile publi-

cului, la Centrul Multifuncþional Cra-
iova, operele realizate de ei urmând sã
contribuie la îmbogãþirea patrimoniu-
lui monumental al Craiovei. Este vorba
despre Sitaru Gabriel (România), Ari-
jel Strukelj (Slovenia), Wataru Ha-
masaka ºi Kei Nakamura (Japonia),
Songul Telek (Turcia), Rafail Geor-
giev (Bulgaria), Boussin Aurelien
(Franþa) ºi Renate Verbrugge (Noua
Zeelandã). „Anul acesta avem opt pie-
tre de încercare, pe care dorim sã le
transformãm, datoritã celor opt parti-
cipanþi din ºapte þãri, în opere de artã
de care întreaga comunitate sã se bu-
cure de-acum încolo”, a mai spus Re-
mus Vlãsceanu.

Primarul Mihail Genoiu: „Sperãm sã
avem opere de artã pe mãsurã”
Bun venit le-a urat artiºtilor ºi pri-

marul Craiovei, Mihail Genoiu.
«Acum cinci ani s-a început timid, cu
câþiva artiºti craioveni care au rãspuns
invitaþiei Casei de Culturã „Traian De-
metrescu”. Însã, datoritã eforturilor
depuse, simpozionul a cãpãtat noto-

rietate, iar rãspunsul la aceastã invita-
þie a fost extraordinar: au fost 75 de
ofertanþi din toatã lumea, în final fiind
aleºi opt. Deci, o participare diversã,
din diferite colþuri ale lumii. Sperãm
sã avem ºi opere de artã pe mãsurã,
care urmeazã sã fie amplasate în di-

verse locuri din Craiova, adecvate,
pentru alegerea cãrora ne vom con-
sulta ºi cu opinia publicã. Succes tu-
turor participanþilor!», a declarat pri-
marul Mihail Genoiu.

Membru al juriului simpozionului,
Emilian ªtefârþã a apreciat cã, „pe an
ce trece, aceastã manifestare adunã
tot mai multe oferte de artã” ºi le-a
urat artiºtilor „vreme bunã, spor la
treabã ºi inspiraþie!”.

***
Creaþiile realizate de cei opt sculp-

tori în cadrul taberei de la Centrul Mul-
tifuncþional vor deveni proprietatea ora-
ºului, urmând sã contribuie, ca ºi cele
rezultate din ediþiile precedente, la îm-
bogãþirea patrimoniului monumental al
urbei. Autorii vor transmite Primãriei
municipiului Craiova dreptul de pro-
prietate ºi de imagine al lucrãrii, pre-
cum ºi dreptul patrimonial exclusiv,
conform Legii nr. 8/1996 privind drep-
tul de autor ºi drepturile conexe. În
schimb, fiecãruia i se va achita o pri-
mã în cuantum de 11.000 lei net (echi-
valentul a 2.500 de euro).

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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China a produs îngrijorare în
Asia ºi la nivel global, cu poziþia
sa din ce în ce mai asprã în con-
flictele teritoriale din Marea Chi-
nei de Est ºi Marea Chinei de Sud
ºi cu planul ambiþios de moder-
nizare militarã. Relaþiile cu Tai-
wanul s-au înrãutãþit ºi de când
Tsai Ing-Wen, de la formaþiunea
pro-independenþã Partidul Pro-
gresist Democrat, a câºtigat ale-
geri prezidenþiale anul trecut.
China considerã Taiwanul o pro-
vincie scãpatã de sub control ºi
care trebuie adusã sub condu-
cerea Beijingului.

În discursul sãu, Xi Jinping
nu a fãcut nicio referire directã
la o anumitã disputã teritorialã,
a cãutat sã se asigure cã inten-
þiile Chinei sunt paºnice, dar a
subliniat cã þara sa nu poate fi

A început procesul pentru
tentativa de loviturã de stat
din 2016 din Turcia

Instanþele din Turcia au
început, ieri, procesele pentru
486 de persoane acuzate de
implicare în tentativa eºuatã de
loviturã de stat din 2016,
relateazã site-ul agenþiei The
Associated Press. Clericul
musulman Fethullah Gulen,
acuzat de Ankara cã ar fi
orchestrat tentativa de loviturã
de stat militarã, a fost desemnat
principalul inculpat în acest caz,
dar acesta va fi judecat în lipsã
întrucât locuieºte în Statele
Unite. Fostul comandant al
forþelor aeriene, Akin Ozturk, ºi
alþi foºti militari care se aflau la
baza aerianã Akinci sunt
acuzaþi cã au pus în aplicare
planul de loviturã de stat, prin
bombardarea unor clãdiri
guvernamentale importante,
inclusiv cea a Parlamentului. În
cazul multor inculpaþi, procuro-
rii cer închisoare pe viaþã pentru
crime împotriva statului ºi
tentativã de asasinare a preºe-
dintelui Recep Tayyip Erdogan.
În urma evenimentelor din luna
iulie 2016, autoritãþile turce au
arestat peste 50.000 de persoa-
ne, iar 140.000 de funcþionari
publici ºi militari au fost
suspendaþi din funcþii ori demiºi.
Deºi activiºtii, opoziþia ºi
guvernele occidentale au
criticat mãsurile punitive,
Ankara insistã cã este necesar
sã elimine în totalitate presupu-
sa ameninþare teroristã repre-
zentatã de miºcarea clericului
Fethullah Gulen.

Cuba denunþã un complot
internaþional pentru suprimarea
poporului venezuelean

Cuba a felicitat Venezuela
pentru alegerea unei noi
structuri legislative ºi a denun-
þat ceea ce a numit un complot
internaþional pentru a suprima
voinþa poporului venezuelean,
pe fondul sancþiunilor dictate de
SUA împotriva regimului
Nicolas Maduro, relateazã site-
ul agenþiei Reuters “Cuba
denunþã iniþierea unei operaþi-
uni internaþionale bine orches-
trate, dirijatã de la Washington
... pentru a reduce la tãcere
vocea poporului venezuelean.
Cunoaºtem bine aceste practici
intervenþioniste. Ei cred cã vor
obþine supunerea poporului în
faþa unei opoziþii de pãpuºi pe
care le finanþeazã”, se aratã
într-un comunicat al guvernului
de la Havana. Cuba a precizat
cã numai poporul venezuelean
ar putea decide cum sã-ºi
depãºeascã problemele ºi ºi-a
reafirmat solidaritatea cu
aceºtia ºi cu guvernul actual.
Luni, Statele Unite au impus
sancþiuni împotriva preºedinte-
lui Venezuelei, Nicolas Maduro,
dupã alegerea unei Adunãri
Constituante, catalogatã de
opoziþie ºi de alte state drept un
asalt asupra democraþiei.
Conform noilor sancþiuni,
companiilor americane ºi
cetãþenilor Statelor Unite le este
interzis sã întreprindã relaþii
comerciale cu Nicolas Maduro.
În plus, toate activele preºedin-
telui Venezuelei care fac
obiectul jurisdicþiei din SUA vor
fi îngheþate.

Peste o cincime din populaþie -
22,5% - reprezintã prima sau a doua
generaþie de imigranþi, cu cel puþin
un pãrinte nãscut fãrã cetãþenie ger-
manã, potrivit ultimelor date. Majo-
ritatea populaþiei imigrante are legã-
turi cu alte þãri europene. Aproxima-
tiv 2,3 milioane de persoane din Germania au
legãturi familiale cu Orientul Mijlociu, în creº-
tere cu aproape 51% faþã de 2011. Aproape
740.000 de cetãþeni au origini africane, o creº-
tere de 46% faþã de 2011, potrivit datelor Bi-

Soþia lui Lopez ºi fiica lui Ledez-
ma au postat pe Twitter imagini din
momentul reþinerii celor doi bãrbaþi
ºi susþin cã preºedintele Nicolas
Maduro este responsabil de soarta
acestora. Leopoldo Lopez ºi Anto-
nio Ledezma se aflau în arest la
domiciliu, din motive medicale. Cei
doi au fost gãsiþi vinovaþi de incita-

China anunþã cã nu va face niciunChina anunþã cã nu va face niciunChina anunþã cã nu va face niciunChina anunþã cã nu va face niciunChina anunþã cã nu va face niciun
compromis în privinþa suveranitãþii þãriicompromis în privinþa suveranitãþii þãriicompromis în privinþa suveranitãþii þãriicompromis în privinþa suveranitãþii þãriicompromis în privinþa suveranitãþii þãrii

China iubeºte pacea, dar nu va face niciun com-
promis în apãrarea suveranitãþii sale, a declarat

marþi preºedintele Xi Jinping, cu ocazia împlinirii
a 90 de ani de la înfiinþarea Armatei Populare de

Eliberare, relateazã site-ul agenþiei Reuters.
intimidatã. “Poporul chinez ado-
rã pacea. Nu vom cãuta nicio-
datã agresiune sau expansiune,
dar avem încredere cã putem
învinge toate invaziile. Nu vom
permite niciodatã oamenilor, or-
ganizaþiilor sau partidelor politi-
ce sã divizeze o parte a terito-
riului chinez, în niciun moment,
sub nicio formã. Nimeni nu tre-
buie sã se aºtepte ca noi sã în-
ghiþim fructul amar care dãu-
neazã suveranitãþii noastre, se-
curitãþii sau intereselor de dez-
voltare”, a spus Xi.

Preºedintele chinez a anunþat
cã, dupã cinci ani de eforturi, Ar-
mata Popularã de Eliberare “ºi-a
remodelat cu succes” structura
organizaþionalã ºi de conducere,
precum ºi imaginea publicã.
“Pentru a construi o armatã pu-

ternicã, trebuie sã aderãm nea-
bãtut la conducerea absolutã a
partidului asupra forþelor armate
ºi sã ne asigurãm cã armata po-
porului urmeazã întotdeauna par-
tidul. Principiul nostru este cã
partidul comandã armele, iar ar-
mele nu trebuie sã aibã niciodatã
puterea de a conduce partidul.
Armata Popolarã trebuie sã fie
suficient de curajoasã sã se

schimbe ºi sã inoveze, nu trebu-
ie în niciun caz sã devinã rigidã
sau sã stagneze”, a mai spus Xi.

Forþele armate ale Chinei, cele
mai numeroase din lume, se aflã
în mijlocul unui program ambi-
þios de modernizare, care inclu-
de investiþii în tehnologie ºi echi-
pamente noi, dar care prevede
ºi reducerea numãrului de trupe
terestre.

Criza din Venezuela:

Liderii opoziþiei, Leopoldo Lopez
ºi Antonio Ledezma, reþinuþi de poliþie

Liderii partidelor de opoziþiei din Venezuela, Leopol-
do Lopez ºi Antonio Ledezma, au fost ridicaþi de cãtre
poliþiºti din locuinþele lor, au anunþat marþi rudele

celor doi politicieni, relateazã site-ul agenþiei Reuters.

re publicã, producere de pagube
materiale ºi conspiraþie pentru o lo-
viturã de stat, în timpul protestelor
antiguvernamentale din 2014.

Acum câteva zile, Leopoldo Lo-
pez, liderul partidului Voinþa Popu-
larã, a lansat un videoclip pe You-
Tube în care i-a invitat pe venezue-
leni sã iasã în stradã, în semn de

protest faþã de alegerea Adunãrii
Constituante. În iulie, Lopez, unul
din cei mai cunoscuþi opozanþi ve-
nezueleni, a fost eliberat din închi-
soare dupã mai bine de trei ani.
Antonio Ledezma este liderul parti-
dului Alianþa Poporului Curajos, de
ideologie social-democratã. El se
aflã în arest la domiciliu din 2015.

Dupã anunþarea rezultatelor în
cadrul alegerilor pentru Adunarea
Constituantã, Nicolas Maduro a
precizat cã nu se va abate de la pla-
nurile sale de a rescrie Constituþia
ºi de a trage la rãspundere adversa-
rii. “Nu mã pot intimida. Amenin-
þãrile ºi sancþiunile imperiului nu
mã sperie niciun moment, Nu as-

cult de ordinele din partea impe-
riului. Aºtept mai multe sancþiuni
din partea împãratului Donald
Trump”, a spus Maduro.

Luni, Statele Unite au impus
sancþiuni împotriva preºedintelui
Venezuelei, Nicolas Maduro, dupã
alegerea unei Adunãri Constituan-
te, catalogatã de opoziþie ºi de alte
state drept un asalt asupra demo-
craþiei. Conform noilor sancþiuni,
companiilor americane ºi cetãþeni-
lor Statelor Unite le este interzis sã
întreprindã relaþii comerciale cu
Nicolas Maduro. În plus, toate ac-
tivele preºedintelui Venezuelei care
fac obiectul jurisdicþiei din SUA vor
fi îngheþate.

Numãrul imigranþilor din Germania a atins un nivel
record în 2016: aproape 20 de milioane de persoane

Numãrul imigranþilor din Germania a crescut cu
8,5% în 2016, pânã la un nivel record de 18,6 milioane
de persoane, în mare parte pe fondul creºterii numãru-

lui de refugiaþi, a anunþat marþi Biroul Federal de
Statisticã, relateazã site-ul agenþiei Reuters.

roului Federal de Statisticã. În 2015 ºi 2016,
Germania a preluat peste un milion de imigranþi,
mulþi dintre ei fugind de rãzboi ºi de sãrãcia din
Orientul Mijlociu ºi din Africa.

Cifrele vin în contextul alegerilor naþionale

din septembrie, în condiþiile în care
contracandidatul social-democrat al
cancelarului Angela Merkel s-a de-
clarat împotriva repetãrii situaþiei din
anul 2015, când Merkel a decis des-
chiderea frontierelor pentru sute de
mii de imigranþi. Politica deschisã a

Angelei Merkel faþã de imigranþi i-a afectat po-
pularitatea ºi a favorizat creºterea în sondaje a
partidului Alternativa pentru Germania (AfD), dar
formaþiunea conservatoare Uniunea Creºtin-De-
mocratã este cotatã cu ºanse mari în alegeri.
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$
1 EURO ...........................4,5577 ............. 45577

1 lirã sterlinã................................5,1050....................51050

1 dolar SUA.......................3,8569........38569

1 g AUR (preþ în lei)........157,1857.....1571857

Cursul pieþei valutare din 2 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninmiercuri, 2 august - max: 37°C - min: 20°C

METEO

MIERCURI - 2 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:30 Repriza a treia
21:05 Live stadion
21:15 Fotbal Champions

League: Viktoria Plzen - FCSB
23:15 Repriza a treia
23:45 Telejurnal
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Fotbal Champions

League (R)
02:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Destine ca-n filme (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Cioroianu
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)
01:40 Pescar hoinar (R)

TVR 2

07:30 Tini: Marea schimbare a
Violettei

09:10 Trauma
11:15 In slujba vieþii
13:35 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
15:15 Lungul drum al lui Billy Lynn
17:10 Aventura
19:00 Jucãtorii
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Primul Contact
22:00 Urzeala tronurilor
23:05 Twin Peaks
00:05 Momentum: Urmãrire disperatã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Elixirul dragostei
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Plan de joc
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Triunghiul dragostei ºi al

morþii
2014, Marea Britanie, SUA,

Franta, Romantic, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Sfârºitul aventurii (R)
14:15 Jumanji (R)
16:15 La bloc
18:30 Safari
20:30 Kung Pow!: Puterea

pumnului
22:15 ªtiu ce-ai fãcut astã-varã
00:15 Kung Pow!: Puterea

pumnului (R)
02:00 Cine A.M.
06:15 Wolverine
06:45 Safari (R)

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Eu, Frankenstein
2014, SUA, Australia, Acþiune,

Fantastic, SF
01:30 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Nuntã cu scântei (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 Jumãtatea mea ºtie (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Sabbagh în acþiune (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Veronica se întoarce (R)

1973, România, Muzical

09:30 Teleshopping

10:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

11:00 Teleshopping

11:30 Focus din inima României

(R)

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

16:00 Tusea ºi junghiul

1992, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Corsarul Negru

1971, Spania, Acþiune, Aventuri,

Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Cronica cârcotaºilor

01:30 Nunþi de poveste

03:15 Mama mea gãteºte mai bine

(R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Dosarele DNA (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Fotbal UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Fight Night: GREU DE

UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

Momentum:
Urmãrire disperatã

Se difuzeazã la HBO, ora 00:05

Un film de acþiune ameþitor
plasat în captivantul peisaj al
metropolei sud-africane Cape
Town, Momentum este o poves-
te despre crimã, lãcomie ºi
izbândã, populatã cu câteva
personaje care au de comis un
jaf complicat care, însã, devine
un cumplit eºec.

Plan de joc

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  21:30

Dwayne "The Rock" Johnson
este pe cale sã întâlneascã un
adversar pe mãsura lui - chiar
dacã e vorba de o fetiþã de nu-
mai 1,20m înâlþime. Cu o prezen-
þã unicã pe ecran, care combinã
farmecul lui incontestabil cu
umorul ºi autoironia, el îºi reafir-
mã imaginea de actor principal
desãvârºit, unul dintre noii ma-
eºtri surprinzãtori ai filmelor de
comedie din zilele noastre...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

Kung Pow!:
Puterea pumnului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Oedekerk este Alesul, copil
minune al actelor marþiale chiar
din pântecul mamei, care vrea
sã se razbune pe legendarul ºi
maleficul Master Pain, ucigaºul
pãrinþilor sãi. În aceastã misiu-
ne, el e ajutat de amabilul ºi
inþeleptul Master Tang dar ºi de
Whoa, o reginã a karatelor cu o
problemã de decolteu...
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Amityville: Trezirea la viaþã

Ora:  16:30; 18:30

Gen film: Horror, Thriller

Fantastica aventurã din Oz

Ora: 14:00(3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie

Atomic Blonde:
Agenta sub acoperire

Ora: 20:30

Gen film: Thriller 

JOI - 3 august

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Banii tãi
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
21:00 Sport
21:15 Repriza a treia
21:35 Live stadion
21:45 Fotbal Europa League:

Athletic Bilbao - Dinamo Bucureºti
23:45 Repriza a treia
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Fotbal Europa League (R)
02:20 Telejurnal (R)
03:10 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 D'ale lu' Miticã (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:40 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
19:41 Repriza a treia
19:55 Live stadion
20:00 Fotbal Europa League
22:00 Repriza a treia
22:25 România Turisticã (R)
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

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

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)

TVR 2

07:35 Lungul drum al lui Billy
Lynn

09:25 Primul Contact
11:20 Joy
13:25 Kung Fu Panda 3
15:00 Indestructibilul
16:45 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
18:20 Prima recoltã
20:00 Reþeaua
21:05 Rãzboiul stelelor: Atacul

clonelor
23:25 Absolut fabulos: Filmul
00:55 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
02:30 Omul din întuneric

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Logodiþi din întâmplare
2016, SUA, Romantic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal Europa League
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Ultima ºansã
1995, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine  (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Marea farsã (R)
14:45 Lacul lebedelor 3
16:15 La bloc
18:30 Scãpaþi-mã de mama!
20:30 Silit sã ucidã
22:30 Drumul dreptãþii
01:00 Silit sã ucidã (R)
02:45 Cine A.M
06:00 La bloc (R)
06:30 Wolverine

PRO CINEMA

09:40 Teleshopping
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 ªerifi de România
23:30 Plunkett ºi Macleane:

Blestemul rubinului
1999, SUA, Acþiune, Aventuri
01:30 Lege ºi ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:15 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Nuntã cu scântei (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 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
17:00 Deschide Camera

Comorilor! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Detectiv cu greutate:

Operaþiunea Condorul
1993, SUA, Comedie, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Tusea ºi junghiul (R)
1992, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Vin cicliºtii
1968, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Execuþie în forþã
2013, SUA, Acþiune, Crimã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Corsarul Negru
1971, Spania, Acþiune, Aventuri,

Comedie
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Fete bune (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport(R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 Fight Night: "KO in LUNG

ºi-n lat" (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport

(reluare ora 21:00) (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

Rãzboiul stelelor:
Atacul clonelor

Se difuzeazã la HBO, ora 21:05

Republica se zbate în haos. O
miºcare separatistã care inclu-
de sute de planete ºi alianþe
puternice aduce noi ameninþãri
galaxiei. Aceste miºcãri, plãnui-
te îndelung de forþe încã necu-
noscute, duc la izbucnirea Rãz-
boiului Clonelor ºi la începutul
sfârºitului Republicii.

Logodiþi din întâmplare

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 14:00

Dupã nereuºita în lumea acto-
riei, Clarissa se întoarece în
oraºul natal pentru a participa la
o nuntã. Tânãra încearcã sã îºi
impresioneze vechii prieteni
minþindu-i cã se întalneste cu o
faimoasã vedetã, Chas Hunter.
Presa aflã de presupusa ei rela-
þie cu Chas ºi începe sã specu-
leze acest lucru. În cele din
urmã aflã ºi Chas, care decide
sã se prezinte la nuntã...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

Silit sã ucidã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Ruslan este un fost mafiot rus
care a pãrãsit viaþa din sânul
mafiei ºi a devenit scriitor de
romane. Familia lui a rãmas în
urmã, iar fiica lui urmeazã sã se
cãsãtoreascã. Dar Ruslan nu se
poate bucura de faptul cã fata
lui se cãsãtoreºte, deoarece
alesul inimii sale este fiul unui
vechi inamic de-al lui.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor Societãþi CLÃ-
DIREA  PROIECT S.A. Cu sediul în Cra-
iova, str. Ghe Chiþu, nr.10, jud.Dolj CUI
2291704, înmatriculatã la ORC Dolj sub
nr. J16/130/1991 Administratorul Unic
al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor, la data
de 04.09.2017, ora11.00, la sediul Socie-
tãþii din Craiova, str. Ghe Chiþu nr.10
jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã par-
ticipe toþi acþionarii Societãþii înregis-
traþi în Registrul Acþionarilor al socie-
tãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.  la sfâr-
ºitul zilei de 04.08.2017 (data de referin-
þã), având urmãtoarea : ORDINE DE ZI
1. Ratificarea unor acte juridice perfec-
tate de cãtre Administratorul Unic al
Societãþii, dl Ciuciu Ion Constantin, în
numele ºi pentru aceasta, având în ve-
dere cã existã justificare economicã pt
fidejusiunea data pentru împrumutaþii
CIVITAS PSG SRL ºi Civitas Systems
SRL. Actele juridice supuse ratificãrii
sunt: actul adiþional nr. 20 la contractul
de facilitate de credit nr. 08453 din data
de 06 august 2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare încheiat cu ,ac-
tul adiþional 14 la contractul de facilita-
te de credit nr. 08453/09 din data de 25
noiembrie 2009, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, actul adiþional 2 la
contractul de ipotecã mobiliarã asupra
conturilor bancare nr. 12084/G16 din
data de 27 octombrie 2016. In caz de
neintrunire a cvorumului la data con-
vocãrii, se reconvoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor iîn ace-
leaºi condiþii cu aceeaºi ordine de zi
pentru data de 05.09.2017, ora11.00, la
sediul Societãþii. Acþionarii pot partici-
pa la ºedinþa Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor personal sau prin
reprezentanþi, în baza unei procuri spe-
ciale, conform dispoziþiilor legale, mo-
delul procurii putând fi disponibil  la
sediul societãþii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de repre-
zentare se depune la sediul societãþii,
cel târziu cu 48 de ore înainte de adu-
nare. Administratorul Unic al Societa-
tea CLADIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cor-
netti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr.19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2017- 2018 în perioada 21
august – 1 septembrie 2017, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzi-
cã uºoarã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acordeon, instru-
mente de suflat ( saxofon), dans cla-
sic ( balet), actorie, picturã, graficã,
artã cinematograficã. Examenul de ad-
mitere, în   anul I, se va desfãºura în
perioada 4- 7 septembrie 2017. Relaþii
la telefon 0251/ 413.371; luni – vineri
între orele 09.00- 15.00, în perioada în-
scrierilor.

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.

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, vopseluri.
Telefon: 0723/
619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.

Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie me-
talicã, la preþuri mi-
nime. Relaþii la tele-
fon: 0764/683.122.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, foarte
spaþios, proaspãt
igienizat, cu vede-
re trilateralã, 2 bãi,
2 balcoane, deco-
mandat - zona 1
Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivni-
þã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit pri-
ma casã. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã în Cra-
iova, Mesteacãnu-
lui, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, te-
ren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon:
0734/155.815.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
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 casã în co-
muna Apele Vii,
judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul
c o n s t r u c þ i e i :
1967), 3 camere
(cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã
holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte
ºi posibilitate de
racordare la re-
þeaua publicã de
alimentare cu
apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil.
Telefon: 0744/
810.932.
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Clubul de Fotbal
Viitorul Cârcea,

organizeazã
preselecþie la copiii
nãscuþi dupã anul
1995 pe terenul din

Cârcea - vineri 4
august 2017 orele:

18:00. Delegat: Chirea
Ionel: 0765.383.155.

Antrenor:  Þiclea
Ionuþ: 0766.942.307

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã.Telefon:
0752/ 641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
 400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pieleºti
lângã Fabrica  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 pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pã-
dure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp
– Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE

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

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar - de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, 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 pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/ 622.574.

Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
U r g e n t ! V â n d
convenabil ma-
ºinã de spãlat
Whirlpool. Te-
le fon:  0741/
072.812.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.
Vând loc de veci
cimitirul Ungu-
reni. Telefon:
0741/186.100.
Vând bicicletã
de bãrbat nor-
malã româneas-
cã bine întreþinu-
tã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând douãspre-
zece (12) tabu-
rele din pal me-
laminat. Telefon:
0728/911.350.

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

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

Vând Tv sport
alb - negru- 50
lei, triciclu copii
– 50 lei Telefon:
0351/181.202;
0732/128.320.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 2 august 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând plug pen-
tru boi. Craiova,
str. Rândunele
nr.43.

Vând þuicã, po-
dea Dacia 1310,
maºinã de cusut
PAFF. Telefon:
0747/674.714.

Vând loc de
veci – gropi fã-
cute cimit irul
Romaneºti. Te-
lefon: 0744/
846.895.

Vând gropi la
Cimitirul Roma-
neºti. Telefon:
0744/846.895;
0727/884.205.

Vând sal tea
aproape nouã
1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/
687.430.

Frigider Whir-
lpool cu 2 uºi
300 litri, pom-
pã  Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete
militare noi, frigi-
der. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 canistre
tablã, calorifer
electric nou 11
elemenþi, troti-
netã nichelatã.
Telefon: 0771/
558.572.

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

Vând maºinã de
cusut - 250 lei,
aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100
lei, masã exten-
sibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/
298.240.

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

Vând coº fum
metalic din þea-
vã D 200 mm,
menghinã in-
stalator, apo-
metru apã nor-
mal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.55

Vând convena-
bil 1(un) calorifer
tablã 1,20/0,60
foarte puþin folo-
sit, sau la
schimb cu un ca-
lorifer de fontã
folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând triploc, ar-
bore motor Da-
cia 106, vând
arc spate Dacia
5 locuri, sãpun
de casã, bobina-
toare electrica.
Telefon: 0745/
589.825.

V â n d  þ u i c ã
de prunã.  Te-
l e f o n :  0 7 6 5 /
291 .623 .

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

Vând maºinã de
cusut, aspirator,
fotolii, scaune ta-
piþate, pat dublu,
comodã, masã,
saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

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

Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori
º i  cã rãm idã
din demolãr i .
Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã
cusut, frigider,
ºifonier, cana-
pea, foto l i i ,
scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã,  sa l tea
copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând  apa ra t
de facut pâine
electric Alasca
– 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.
445.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Ofer 2 camere
– parter ultra-
central- birou
f i rmã spate
Ciufulici – com-
ple t  renovat .
Telefon: 0722/
381.426.

DIVERSE

Singura ar-
gintãrie din
Craiova, si-
tuatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-
vis de Electri-
ca) unde gã-
siþi bijuterii
lucrate ma-
nual, cu argint
la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

COMEMORÃRI

Comemorãm
cu t r is teþe
trecerea a 6
ani de când
POPA AURORA

nu mai  este.
Familia.
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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
FC Botoºani – Sepsi 5-1
Au marcat: Miron 1, L. Buº 15, 59, M. Roman I 85, L. Fulop 90

/ P. Petre 89.
Concordia – CSMP Iaºi 0-1
A marcat: Feussi 28 – aut.
Juventus – FC Voluntari 0-0
Gaz Metan – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Culio 28, Nouvier 38, Urko Vera 80.
Viitorul – Dinamo 0-1
A marcat: Costache 81.
FCSB – „U” Craiova 1-1
Au marcat: Gnohere 65 / Bãluþã 28.
Astra – ACS Poli 3-0
Au marcat: Polczak 11, Ioniþã 23, Balaure 53.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Botoºani 3 2 1 0 7-2 7
2. CFR Cluj 3 2 1 0 6-1 7
3. FCSB 3 2 1 0 4-2 7
4. Dinamo 3 2 0 1 4-1 6
5. Astra 3 2 0 1 5-3 6
6. Craiova 3 1 2 0 4-2 5
7. Voluntari 3 1 1 1 4-3 4
8. CSMP Iaºi 3 1 1 1 1-2 4
9. Viitorul 3 1 0 2 3-3 3
10. ACS Poli 3 1 0 2 1-4 3
11. Sepsi 3 1 0 2 3-7 3
12. Chiajna 3 0 1 2 1-3 1
13. Juventus 3 0 1 2 1-5 1
14. Mediaº 3 0 1 2 0-6 1

Fanii ªtiinþei care doresc sã ajun-
gã la meciul istoric dintre AC Milan
ºi Universitatea Craiova au mai mul-
te variante de transport, însã, evi-
dent, cea de preferat estea cea cu
avionul. Un zbor Craiova – Milano
dureazã aproximativ 2 ore, chiar
dacã aterizarea este de fapt la Ber-
gamo, la 50 de km de Milano. Cu
maºina, douã zile trebuie rezervate
practic drumului, care dureazã mi-
nim 15 ore, fãrã a se lua în calcul
eventualele întârzieri. 5.535 de bilete
sunt disponibile pentru suporterii
Universitãþii Craiova pentru meciul
de pe San Siro, cu AC Milan, con-
tând pentru manºa a doua a turului
3 preliminar din Europa League,
programat joi, de la ora 21.45, ora
României, 20.45, ora localã. Gale-
ria olteanã va fi plasatã la „terzo
anello verde” (inelul 3, cel mai de
sus de pe Giuseppe Meazza), iar
preþul unui tichet este de 110 lei.
Fanii din Craiova îºi pot cumpãra
biletele de la magazinul mobil al clu-
bului din Bãnie, situat în Piaþa Mi-
hai Viteazul, în timp ce fanii din alte
localitãþi ºi cei din strãinãtate pot
apela la varianta online, accesând
link-ul: http://www.eventim.ro/ro/
bilete/ac-milan-universitatea-craio-
va-milano-stadionul-san-siro-
469666/event.html. Se primeºte un
voucher cu care se merge, în ziua
meciului, la casa de bilete de lângã
sectorul oaspeþilor a stadionului San
Siro, unde voucherul se schimbã cu
bilet de acces. Fiecare posesor de
voucher care doreºte schimbarea lui
în bilet pentru meci trebuie sã se pre-
zinte la Stadionul San Siro cu vou-
cher-ul tipãrit ºi cu un act de identi-

Astãzi se mai pot achiziþiona bilete pentru partida AC Milan –
Universitatea Craiova, de pe San Siro, programatã mâine searã

Calancea – A avut câteva intervenþii bune „unu la
unu”, dar la faze în care atacanþii adverºi erau în unghi.
A avut probleme la loviturile libere executate de Bãla-
ºa, pe una a respins-o în barã, din cea de-a doua s-a
marcat golul egalizator. Nu a fost o minge uºoarã, dar
putea respinge mai departe, în lateral. A avut mai multe
degajãri direct în aut.

Dimitrov – În prima reprizã a apãrut de câteva ori
bine în jumãtatea adversã, apoi a dispãrut. A deviat
neinspirat mingea spre propriul careu mic la golul
egalizator.

Tiago – La debut, nu s-a descurcat rãu, dar nici nu
a impresionat ºi a terminat benzina devreme.

Barthe – El joacã un meci, apoi lipseºte urmãtoare-
le douã, pretinzând cã este accidentat. Contra FCSB
a evoluat bine.

Spahija – ªi el s-a accidentat în repriza secundã,
dupã o evoluþie bunã.

Briceag – Bun în prima reprizã, dar dupã pauzã a
redus turaþia, n-a mai avut suflu.

Luni, a avut loc Comitetul Executiv al AJF Dolj. S-
a hotãrât disputarea în premierã a Supercupei AJF
Dolj, sâmbãtã, 5 august, de la ora 11, pe arena „Du-
nãrea” din Calafat, între campioana judeþului, Tracto-
rul Cetate, ºi câºtigãtoarea Cupei României pe Dolj,
Dunãrea Calafat. Au fost afiliate provizoriu structuri
sportive nou-înfiinþare, respectiv: Britania Craiova, U
Craiova  SA, Vulturul Catane, ªtiinþa Celaru, Unirea
Vela, Viitorul Coþofenii din Dos, Jiul Podari, Nicola
Craiova, ªarja Robãneºti, Arena Bulls Preajba, Priete-

tate valid pentru a putea ridica bile-
tul. Mâine, în ziua meciului, nu se
vând bilete, aceastã zi fiind rezerva-
tã preschimbãrii voucherelor.

Zborurile low cost nu mai sunt
atât de...low

De pe Aeroportul Internaþional
Craiova sunt curse cãtre Milano în
dimineaþa aceasta, de la ora 7, preþul
unui bilet dus fiind de 850 de lei, dus,
cu întoarcere vineri, 4 august, la pre-
þul de 1000 de lei biletul. Zboruri di-
recte Craiova-Milano pe data de 3
august nu existã, dar se poate apela
la varianta Craiova – Bologna, care
este mult mai iefinã, în jur de 700 de
lei dus-întors. Astfel, cu plecare joi,
3 august, la 7.50 dimineaþa ºi ajunge
la 8:45 în Bologna, iar de acolo cu
trenul cãtre Milano. Sunt 10 trenuri
Bologna-Milano cu plecare dupã ora
10, dar care sã ajungã pânã la ora
18. Pentru întors existã varianta Mi-
lano – Craiova, vineri dupã-amiazã,
sau Bologna – Craiova, sâmbãtã
dupã-amiazã.

Totodatã, mai existã varianta Ti-
miºoara – Milano, cu plecare în di-
mineaþa meciului ºi întoarcere a
doua zi sau sâmbãtã, preþul aproxi-
mativ fiind de 680 de lei dus-întors,
cu WizzAir, 1000 de lei cu Ryanair
ºi tot în turul acestei sume cu Blue
Air. Cu plecare din Bucureºti avem
3 zboruri: Ryanair (Milano Berga-
mo) - 965 de lei, Wizzair (Milano
Bergamo) - 990 de lei, Blue Air
13:35 (Milano Linate)- 1036 lei.
Oltenii pot apela ºi la varianta Sofia
– Milano, pentru care opþiunile ar
fi: Ryanair 11.15 (Milano Malpen-

sa) 981 de lei, Wizz 7.25 (Milano
Bergamo) - 1003 de lei.

Cu maºina, Craiova – Milano
în 15-18 ore

Suporterii de la Gruppo Maxima
ne recomandã câteva rute ºi pentru
cei care se vor duce cu autoturis-
me proprii sau autocare au 2 vari-
ante mari, Craiova-Belgrad-Milano
sau Craiova-Budapesta-Milano.

Varianta 1: Craiova-Calafat - Vi-
din (Bulgaria) - Belgrad(Serbia) -
Zagreb (Croaþia) -Ljublijana (Slove-
nia) – Milano (Italia).  Partea mai
dificilã a drumului va fi pe zona Cra-
iova - Vidin (Bulgaria) - Paracin
(Serbia) fiindcã nu avem autostra-
dã, ci doar drumuri naþionale. De la
Paracin se merge numai pe auto-
stradã pânã la Milano astfel: A3:
Paracin-Belgrad-Zagreb, A2: Zagreb
- Ljublijana, A1: Ljublijana - Raz-
drto, H4: Razdrto - Gorizia (Italia),
A34: Gorizia - Villese, A4: Villese -
Milano. În total sunt 1400 de km
(1100 pe autostrazi, 300 pe drumuri
naþionale), iar un cost estimativ ar
fi de 240 de euro (combustibil 160
de euro, taxe 80 de euro). Drumul
trece printr-o þarã non-UE, Serbia
ºi e posibil sã fie cozi la graniþele cu
Bulgaria ºi Croaþia. 16 ore este tim-
pul estimativ de condus.

Varianta 2: Craiova – Severin –
Belgrad (Serbia) - Zagreb (Croa-
þia) - Ljublijana (Slovenia) – Mila-
no (Italia). Se pleacã din Craiova
cãtre Severin, se intrã in Serbia pe
la Porþile de Fier ºi se continuã pe
Clisura Dunarii (DN34) pânã la
Mala Krsna, de unde se intrã pe

A1 spre Belgrad. Nu sunt diferen-
þe vizibile de cost ºi drum faþa de
prima variantã, doar cã se evitã
tranzitarea a doua graniþe (Româ-
nia-Bulgaria, Bulgaria-Serbia).
1400 de km, 17 ore de condus, 230
de euro costuri transport (170
combustibil, 60 taxe).

Varianta 3: Craiova-Arad-Buda-
pesta-Ljublijana (Slovenia)-Milano-
(Italia). Are avantajul cã se merge
de autostradã de la Lugoj pânã la
Milano ºi de la intrare în Ungaria
pânã la Milano nu mai avem graniþe
fiind spaþiu Schengen, dar dumul
este mai lung cu 200 de kilometri
faþã de varianta 1. Din Craiova se

merge pânã la Lugoj, de acolo se
intrã pe autostrada A1 Lugoj-Nãdlac
unde se intrã în Ungaria ºi se conti-
nuã pe M43 cãtre Szeged ºi de acolo
pe M5 Szeged-Budapesta unde dru-
mul se schimbã pe M7 pânã la Le-
tenye, iar de aici pe M70 spre Tor-
nyiszentmiklos unde se intrã în Slo-
venia. De la graniþã se merge pe A5
cãtre Maribor ºi E57 cãtre Ljublia-
na. Avem cam 18 ore de condus
(1600 de km de condus din care
1200 pe autostrazi) ºi un cost esti-
mativ tot de 240 de euro (180 de
euro combustibil, 60 de euro taxe).
Costurile sunt estimate la un con-
sum mediu de 7l/100km.

Etapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoareEtapa viitoare
ACS Poli – Juventus, vineri, ora 18.30
FC Voluntari – FC Botoºani, vineri, ora 21
Sepsi – Viitorul, sâmbãtã, ora 18.30
CSMP Iaºi – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 21
„U” Craiova – Astra, duminicã, ora 18.30
Concordia – FCSB, duminicã, ora 21
Dinamo – Gaz Metan, luni, ora 21

AJF Dolj a stabilit echipele care vor juca în Liga a IV-a
nia Craiova, Viitorul Vârtop, Recolta Urzicuþa, Spor-
ting Seaca de Pãdure.

Astfel, în Liga a IV-a 2017-2018 vor participa
urmãtoarele echipe: UT Dãbuleni, Viitorul Cârcea,
Progresul Segarcea, Flacãra Moþãþei, Metropolitan
Iºalniþa, Progresul Bãileºti, U Craiova SA, Dunãrea
Calafat, Jiul Podari, Arena Bulls Preajba, Danubius
Bechet, Ajax Dobroteºti, Tractorul Cetate. Trage-
rea la sorþi a programului Ligii a IV-a va avea loc
astãzi, la prânz.

Zlatinski – Venea dupã efortul imens fãcut cu Milan
ºi a avut o primã reprizã consistentã, în care a avut ºi o
ocazie, cu ºut de la distanþã. N-a mai avut resurse ºi
pentru repriza a doua, trebuia introdus Mateiu.

Screciu – ªi cu bune ºi cu mai puþin bune. Era
jucãtorul cel mai odihnit, putea aduce mai mult.

Gustavo – Excelente intercepþia ºi pasa de gol pen-
tru Bãluþã, dar cam atât. Unde sunt ºuturile de la dis-
tanþã care-l recomandau cândva?

Bãluþã – Are 3 goluri în tot atâtea meciuri. Idealã
finalizarea în faþa lui Niþã. Aºa cum remarca Daum,
îºi demonstreazã anul acesta ºi calitãþile de marcator,
nu doar pe cele tehnice, de dribleur. Fãrã el, echipa ar
avea ºanse minime sã prindã play-off-ul.

Mitriþã – Ca ºi cu Milan, periculos în prima repri-
zã, apoi n-a mai contat.

Bancu – Deºi a intrat dupã pauzã, nici el nu prea
avut suflu, iar când a plecat pe contraatac nu a mai
fost susþinut, colegii fiind epuizaþi.

Kelic – A intrat sã degajeze niºte mingi pe final.
Rossi – Inutil pe final, nici n-a þinut de minge, nici

n-a blocat adversarii, Junior Morais a trecut pe lângã
el fãrã sã-l bage în seamã.
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