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-  În Parlament, n-avem nici-
un þãran, Popescule.

- În curand n-o sã mai avem
þãrani nici în sate.
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Doljul trage linie ºi
adunã la capitolul re-
coltarea cerealelor.
Producþia medie obþi-
nutã la grâu este de
4.600 kg/ha. Una din-
tre cele mai mari din
istoria locului, având
în vedere cã, raportat
la perioade ante
1990, suprafaþa culti-
vatã acum cu grâu s-
a înjumãtãþit. Aºadar,
de pe cele 160.525 ha
cu cea mai importan-
tã plantã cerealierã s-
au strâns aproape
740.000 de tone! Ju-
deþul nostru stã foar-
te bine ºi la rapiþa
pentru ulei, fiind re-
coltate de pe cele
29.057 ha, peste
85.000 de tone. Ran-
damentul cel mai ridi-
cat s-a obþinut la orz
– 5.583 kg/ha.
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Cod portocaliu ºi cod galben
de caniculã!

Avertizãrile meteorologilor pri-
vind temperaturile foarte ridicate au
intrat în vigoare de ieri, astfel cã în
partea de vest a þãrii este emis un
cod portocaliu de caniculã, iar ju-
mãtatea de est va fi sub atenþionare
cod galben, temperaturile urcând
chiar ºi la 39 de grade Celsius, con-
form ANM. Atenþionarea este vala-
bilã ºi astãzi. Indicele temperaturã-
umezealã (ITU) se va situa în gene-
ral peste pragul critic de 80 de uni-
tãþi, iar local minimele nocturne nu
vor coborî sub 20 de grade, potrivit
Administraþiei Naþionale de Meteo-
rologie (ANM). În Banat, Criºana,
Maramureº, cea mai mare parte a
Transilvaniei ºi în sud-vestul Olte-
niei disconfortul termic va fi deose-
bit de accentuat ºi se vor înregistra
temperaturi maxime cuprinse frec-
vent între 36 ºi 39 de grade. În ma-
rile oraºe temperaturile cresc însã
ºi cu 10-15 grade la nivelul solului.

CFR Cãlãtori alocã vagoane
suplimentare trenurilor
spre mare ºi munte

CFR Cãlãtori alocã vagoane su-
plimentare, în funcþie de disponibi-
litãþi, trenurilor care circulã spre
destinaþiile turistice de pe litoral ºi
spre zonele montane, la care se în-
registreazã mari solicitãri, potrivit
unui comunicat transmis miercuri
de transportatorul public feroviar
de pasageri. „În contextul unui tra-
fic crescut care se anunþã pentru zi-
lele urmãtoare spre destinaþiile tu-
ristice de pe litoral ºi zonele monta-
ne, CFR Cãlãtori opereazã cu în-
treg parcul activ de material rulant
ºi va aloca operativ capacitãþi su-
plimentare trenurilor la care se în-
registreazã cele mai mari solicitãri,
în funcþie de disponibilitãþi”, pre-
cizeazã transportatorul. În aceastã
perioadã, în depouri ºi revizii de
vagoane se fac verificãri suplimen-
tare la instalaþiile de climatizare
pentru diminuarea ºi evitarea de-
fectãrilor de naturã tehnicã. Vite-
za de circulaþie a trenurilor va fi
redusã cu 20-30 de km faþã de vite-
za normalã, iar personalul CFR va
efectua revizii suplimentare pe re-
þeaua feroviarã în perioada 1-6 au-
gust, din cauza temperaturilor ri-
dicate anunþate de Administraþia
Naþionalã de Meteorologie, potri-
vit unui comunicat transmis de CFR
Infrastructurã.
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Tudorel Toader, ministrul Justiþiei,
a declarat, referitor la percheziþiile
DNA la Guvern ºi la sesizarea fãcutã
de procurori, legatã de compromite-
rea intereselor justiþiei, cã “fiecare rãs-
punde pentru ceea ce face, indife-
rent de statut”. “Fiecare rãspunde
pentru ceea ce face, indiferent de
statutul ºi demnitatea pe care o are,
indiferent de ce parte se aflã în ra-
portul juridic de tragere la rãspunde-
re penalã. E treaba judecãtorilor con-
stituþionali, dacã vor fi sesizaþi, sã se
pronunþe cu privire la existenþa unui
conflict, la faptele care au general
conflictul, mãsuri care trebuie luate
pe viitor”, a spus ministrul Justiþiei.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) 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 luni la
sediul Guvernului, DNA precizând cã au fost
furnizate detalii ce pot afecta ancheta penalã.
Concret, procurorii cer Parchetului General sã
aprecieze dacã este necesarã sesizarea din ofi-
ciu privind infracþiunea de compromitere a in-
tereselor justiþiei.

Demersul DNA vine dupã ce, în conþinutul
unui comunicat transmis marþi, Ministerul pen-
tru Relaþia cu Parlamentul a fãcut referire la

46 de magistraþi ai instanþei su-
preme îndeplinesc condiþiile de pen-
sionare, potrivit unei evidenþe a ju-
decãtorilor ÎCCJ care ºi-ar putea
depune dosarele pânã la 31 decem-
brie 2017, potrivit unor surse din
sistem. Sursele citate au declarat
pentru MEDIAFAX cã, pânã în pre-
zent, în contextul modificãrii legii
pensiilor speciale, niciun magistrat
ÎCCJ care îndeplineºte condiþiile nu
ºi-a depus dosarul de pensionare.
Proiectul de OUG privind modifi-
carea legii pensiilor speciale cuprin-
de ºi modificãri pentru magistraþi.

Astfel, potrivit draftului proiec-
tului “judecãtorii, procurorii, magis-
traþii-asistenþi de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi personalul de
specialitate juridicã asimilat judecã-
torilor ºi procurorilor, precum ºi
foºtii judecãtori ºi procurori finan-
ciari ºi consilierii de conturi de la
secþia jurisdicþionalã care au exer-
citat aceste funcþii la Curtea de Con-
turi, cu o vechime de cel puþin 25
de ani în funcþia de judecãtor ori
procuror, magistrat-asistent sau
personal de specialitate juridicã asi-

Tudorel Toader, ministrul Jus-
tiþiei, a scris, ieri, pe pagina sa de
Facebook, cã proiectul de modifi-
care a Legilor justiþiei va fi fãcut
public pe 23 august. De asemenea,
ministrul anunþã cã pe 8 august vor
fi întâlniri cu sindicatele ANP pri-
vind condiþiile din închisori. “Pro-
iectul de lege privind modificarea
Legilor justiþiei, va fi prezentat pu-
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verificãrile procurorilor. “A inserat date nepu-
blice din cadrul unei anchete penale, de naturã
sã afecteze buna desfãºurare a acesteia. Con-
cret, în comunicat se oferã date despre obiec-
tul percheziþiei ºi se fac referiri la calitatea per-
soanelor audiate ºi la natura probelor. Datele
din anchetã au fost devoalate de instituþia gu-
vernamentalã în condiþiile în care, anterior, Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie – unitatea de par-
chet competentã 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 refe-
ritoare la percheziþii ºi audieri de per-
soane este strict reglementat. “In-
formaþii de acest tip nu pot face ob-
iectul comunicãrii publice decât în
anumite împrejurãri, strict determi-
nate de stadiul anchetei ºi stabilite
numai de organul de urmãrire pena-
lã”, conchide DNA.

Ministerul pentru Relaþia cu Par-
lamentul a transmis, marþi, un co-
municat de presã în care informa cã
mai mulþi procurori ºi ofiþeri de po-
liþie judiciarã din cadrul DNA Bucu-
reºti au efectuat percheziþii, în baza
unui mandat de percheziþie domici-
liarã emis de cãtre Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie – Secþia Penalã, în

patru birouri din cadrul Ministerului pentru Re-
laþia cu Parlamentul, care are sediu principal în
Palatul Victoria.

“Percheziþia s-a desfãºurat între orele 15.00
ºi 19.00 ºi a vizat concursurile pentru ocupa-
rea funcþiilor de consilier 1 ºi consilier 2, orga-
nizate de cãtre minister în aceeaºi zi. Au fost
audiate persoane de la cabinetul ministrului ºi
din minister – respectiv Comisia de concurs,
au fost fãcute fotografii ºi filmãri pe toatã pe-
rioada percheziþiilor”, conform sursei citate.

Proiectul de modificare a Legilor justiþiei
va fi prezentat public pe 23 august

blic, pe data de 23 august 2017, la
sediul Ministerului Justiþiei, înce-
pând cu orele 11.00! Sunt propu-
se modificãri de fond ºi nu de for-
mã!”, a scris Tudorel Toader pe
Facebook.

Ministrul a prezentat ºi un plan
privind condiþiile din închisori, în
contextul deciziei pilot a CEDO.
“Foaia de parcurs va fi discutatã

cu liderii sindicatelor din ANP, la
sediul Ministerului Justiþiei, pe data
de 8 august 2017, începând cu
orele 10.00. Avem în vedere ur-
mãtoarele: stadiul construcþiei a
douã noi penitenciare; moderniza-
rea / extinderea penitenciarelor
existente; posibilitatea transformãrii
unor foste unitãþi militare, în uni-
tãþi penitenciare. Pe plan legislativ,

avem în vedere urmãtoarele: fina-
lizarea ºi adoptarea Statutului func-
þionarilor din penitenciare; punerea
în aplicare a Legii referitoare la re-
cursul compensatoriu; posibile
modificãri ale proiectului de lege
referitor la graþierea unor pedepse;
posibilitatea consacrãrii legislative a
mãsurii supravegherii electronice”,
a mai scris ministrul Justiþiei.

46 de judecãtori ÎCCJ îndeplinesc condiþiile de pensionare
milat judecãtorilor ºi procurorilor,
precum ºi în funcþia de judecãtor
ori procuror financiar sau consilier
de conturi de la secþia jurisdicþio-
nalã a Curþii de Conturi se pot pen-
siona la cerere ºi pot beneficia, la
împlinirea vârstei de 60 de ani, de
pensie de serviciu, în cuantum de
65% din baza de calcul reprezenta-
tã de media indemnizaþiei lunare sau
de salariul de bazã lunar, dupã caz,
din ultimele 12 luni de activitate îna-
inte de data pensionãrii”.

Legea în vigoare prevede ca ju-
decãtorii ºi procurorii cu o vechi-
me de cel puþin 25 de ani în ma-
gistraturã sã beneficieze, la împli-
nirea vârstei prevãzute de lege, de
pensie de serviciu, în cuantum de
80% din media veniturilor brute
realizate în ultimele 12 luni de acti-
vitate înainte de data pensionãrii.
În ceea ce priveºte creºterea pen-
siilor, în draft se menþioneazã cã
“pensiile de serviciu ale judecãto-
rilor ºi procurorilor, precum ºi pen-
siile de urmaº prevãzute la art. 84
se actualizeazã din oficiu, în fieca-
re an, cu rata medie anualã a infla-

þiei, indicator definitiv, cunoscut în
anul curent pentru anul calenda-
ristic anterior, comunicat de Insti-
tutul Naþional de Statisticã. Dacã în
urma actualizãrii rezultã o pensie de
serviciu mai micã, se menþine pen-
sia de serviciu aflatã în platã”.

În prezent, potrivit legii, “pensii-
le de serviciu ale judecãtorilor ºi pro-
curorilor, precum ºi pensiile de

urmaº prevãzute la art. 84 se ac-
tualizeazã anual în raport cu media
veniturilor brute realizate în ultime-
le 12 luni a judecãtorilor ºi procu-
rorilor în activitate”. Dupã anunþul
privind schimbarea modului de cal-
cul al pensiilor speciale ºi a actuali-
zãrii acestora, sute de persoane din
sistemul de ordine publicã ºi apãra-
re au cerut pensionare.
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Ieri, la o zi dupã ce firma Shan-
dong Ningjian din China a anunþat
cã renunþã la construcþia cartieru-
lui de locuinþe din strada „Caracal”,
motivând autoritãþile locale nu i-au
mai îngãduit o altã prelungire de
30-40 de zile pentru definitivarea
unor demersuri începute, ºi muni-
cipalitatea a venit cu precizãri le-
gate de aceastã situaþie. De notat
ºi faptul cã, în ciuda importanþei
acestei chestiuni, reprezentanþii
Primãriei Craiova au ales sã nu
organizeze o conferinþã de presã,
în cadrul cãreia s-ar fi putut pune

întrebãri suplimentare ºi aduce mai
multe lãmuriri, transmiþând, în
schimb, propriul punctul de vede-
re sub forma unui comunicat de
presã.

Chinezii s-au trezit prea târziu
Autoritãþile locale spun, într-

un comunicat de presã, cã s-a
decis sã se punã punct contractu-
lui cu chinezii, întrucât aceºtia din
urmã au lãsat tranºarea proble-
mei cartierului de locuinþe pe ul-
tima sutã de metri, chiar în ziua
în care expira termenul acordat
cu votul consilierilor locali. Po-
trivit municipalitãþii, reprezentan-
þii societãþii au venit cu o solici-
tare scrisã de prelungire a terme-
nului cu încã „30-40 zile“ în ul-
tima zi, adicã pe 31 iulie 2017.
„În cerere, se menþioneazã cã au
eºuat negocierile pentru preluarea
firmei de cãtre China Railway
14th Bureau Group Co. Ltd, dar
sunt în negocieri cu o bancã pen-
tru un împrumut, în vederea con-
tinuãrii lucrãrilor. Documentul a
fost depus prea târziu pentru a se
face o analizã, pentru convoca-
rea Consiliului Local ºi luarea unei
decizii”, au declarat autoritãþile
locale, astfel, începând cu  data
de 1 august 2017, Primãria Cra-
iova considerã încheiat raportul
contractual cu firma chinezã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Primãria Craiova îi asigurã pe soli-
citanþii de locuinþe în cartierul de pe
strada „Caracal” cã plecarea construc-
torului chinez nu va atrage dupã sine în-
chiderea definitivã a ºantierului, prin
abandonarea proiectului imobiliar. Din
contrã, autoritãþile au þinut sã îi liniº-
teascã pe craiovenii care s-au înscris

deja cu cereri pentru un apartament aco-
lo, asigurându-i cã lucrãrile vor fi re-
luate ºi cã locuinþele vor fi terminate la
termen. În lipsa unei precizãri exacte,
singurul termen rãmas în vigoare este
data de 15 ianuarie 2020, când expirã
contractul pe teren semnat între Primã-
ria Craiova ºi MApN.

Autoritãþile se angajeazã
la finalizarea cartierului

Ajuns în aceastã situaþie, dupã
doi ani de întârzieri, cartierul de
locuinþe din strada „Caracal” îºi
continuã drumul sãu, autoritãþile
transmiþând cã nu existã nici o
perspectivã de stopare a lucrãri-
lor. Ba, din contrã, municipalitatea
se angajeazã sã depunã toate efor-
turile ca proiectul sã fie derulat în
vitezã de acum încolo, astfel încât
sã se respecte termenul de preda-
re a locuinþelor. „Primãria Craiova

transmite tuturor celor care s-au
înscris pentru achiziþionarea unei
locuinþe în acest cartier cã vom
face tot ce ne stã în putinþã pentru
a finaliza la termen lucrãrile. Mo-
dul în care se vor realiza acestea
va fi stabilit în urma analizei pe
care o va face comisia constituitã

în acest scop, la nivelul Primãriei”,
a declarat primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu.

Primele demersuri
Prin dispoziþie de primar, la ni-

velul Primãriei Craiova, s-au con-
stituit douã comisii care se vor
ocupa de acest proiect imobiliar.
Una dintre aceste comisii are sar-
cina sã deruleze toate procedurile
de preluare a amplasamentului ºi
a documentelor de la firma chi-
nezã, care a anunþat cã „donea-
zã” aceastã documentaþie oraºu-
lui pentru ca lucrãrile sã se poatã
derula mai rapid. Însã, în con-
tractul de concesiune încheiat în-
tre aceºtia ºi municipalitate, exis-
ta deja o clauzã în acest sens, care
prevedea predarea amplasamentu-
lui cu toate construcþiile ridicate
pânã acum, dar ºi documentaþia
tehnicã. Reprezentanþii Shandong
Ningjiang au menþionat, în schimb,
cã au pierdut 8 milioane de euro –
din 55 milioane de euro cât ar fi
urmat sã investeascã în construc-
þia apartamentelor.

15 ianuarie 2020, termen-limitã
pentru predarea locuinþelor
Autoritãþile nu au, deocamdatã,

o soluþie certã pentru continuarea
lucrãrilor pe care sã o anunþe pu-
blic. Cea de-a doua comisie care
s-a constituit la nivelul municipali-
tãþii, tot prin dispoziþie de primar,
este însãrcinatã sã facã „o analizã
a modului în care se va proceda
pentru continuarea lucrãrilor ºi re-
alizarea celor 1.820 de locuinþe de

pe strada Caracal, pânã în anul
2020”, dupã cum se precizeazã în
comunicatul de presã. Singurul
termen care mai este în vigoare
acum este 15 ianuarie 2020, asu-
mat de Primãria Craiova în hotã-
rârea de guvern privind predarea
terenului de cãtre Ministerul Apã-
rãrii. ªi în legãturã cu acest ter-
men a fost o problemã. Iniþial, a
existat o primã hotãrâre de guvern,
datã în anul 2013, prin care minis-
terul ceda Primãriei amplasamen-
tul de 6,7 hectare al unei foste uni-
tãþi militare pentru ridicarea com-
plexului de locuinþe, dar cu condi-
þia ca primele 250 de locuinþe sã
fie acordate spre cumpãrare per-
sonalului militar, dar nu mai târziu
de trei ani. Cum aceste apartamen-
te nu au mai fost construite nici
pânã acum, MApN-ul a prelungit,
în cele din urmã, la solicitarea
municipalitãþii, acest termen cu
încã trei ani, ultima datã fiind 15
ianuarie 2017.

Lucrãrile sunt executate
în proporþie de 10%

Primãria Craiova are, prin ur-
mare, mai puþin de doi ani pentru
ridicarea celor 1.800 de garsonie-
re ºi apartamente, alãturi de toatã

infrastructura pe care trebuie sã o
asigure cartierului – grãdiniþe, spa-
þii alimentare, farmacie ºi chiar o
piscinã cu circuit închis, care a fost
prezentatã în oferta de cumpãrare
a apartamentelor. Potrivit ultime-
lor date pe care le-au oferit chine-
zii, la începutul acestui an, când
se vorbea de reluarea lucrãrilor,
cartierul de locuinþe este realizat în
proporþie de 10%. Deºi construc-
torul anunþase iniþial cã strategia sa,
pentru a câºtiga timp, este sã
meargã concomitent cu toate cele
23 de blocuri, s-am reuºit mult mai
puþin: ºapte blocuri sunt realizate
pânã la etajele doi ºi trei, alte ºase
blocuri sunt la nivel de fundaþie
turnatã, la alte ºapte blocuri se lu-
creazã la fundaþie, iar la trei sunt
turnate ºapele. Blocurile trebuie sã
fie ridicate ºi finisate, fiind oferite
la cheie cu parchet, gresie ºi fa-
ianþã, iar uºile vor fi din metal (in-
trare) ºi lemn (interior), conform
asigurãrilor date craiovenilor în
momentul în care s-au arãtat inte-
resaþi de cumpãrarea unei locuinþe
acolo.

Cheia negocierilor: preþul
de 400 de euro pe metru pãtrat

Problematic rãmâne ºi preþul fi-
nal la care se vor vinde apartamen-
tele. În momentul anunþãrii aces-
tei investiþii, autoritãþile au marºat
pe douã lucruri,  prezentate ca
avantaje pentru cumpãrãtori: apar-
tamente noi ºi ieftine. Preþul de
vânzare a fost de 400 de euro pe
metru pãtrat construit, fãrã TVA,
cu tot cu finisãri ºi utilitãþi, preþ
care a fost negociat ºi acceptat de
constructorul chinez. Pe baza
acestui tarif, au fost calculate apoi
preþurile de vânzare a apartamen-
telor, pe categorii: între 19.000 –
26.000 euro pentru garsoniere (44
– 52 metri pãtraþi), 29.000 –
37.000 de euro pentru douã came-
re (65 – 76 metri pãtraþi) ºi 44.000
– 57.000 de euro pentru trei ca-
mere (99 – 120 metri pãtraþi).
Apartamentele tip penthouse, situa-
te la ultimele etaje, vor avea su-
prafeþe de 140-200 metri pãtraþi.
Municipalitatea se vede obligatã
acum sã respecte aceste preþuri,
prin urmare negocierile cu noii
constructori trebuie sã se opreas-
cã la nivelul sumei de 400 de euro
pe metru pãtrat construit.
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Reamintim cã fapta s-a
petrecut duminicã, 30 oc-
tombrie 2016, în jurul orei
18.00, în oraºul Dãbuleni.
Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, care
au coordonat cercetãrile
în cauzã, în sarcina incul-
patului, Vasile Zdurcea, de
48 de ani, s-a reþinut cã,
în timp ce-ºi conducea
autoturismul marca Mer-
cedes, înmatriculat în Bul-
garia, pe strada „Simion
Bãrnuþiu” din localitate, a
fost oprit pentru control,
de un echipaj format din
doi agenþi de poliþie. Unul
dintre poliþiºti (Mihai Ovi-
diu Dugãeºescu) l-a testat
pe Zdurcea cu aparatul eti-
lotest, rezultând o con-
centraþie de 0,89 mg/l alcool pur
în aerul expirat, astfel cã bãrba-
tul a fost urcat în maºina Poliþiei
ºi dus la Spitalul Orãºenesc Dã-
buleni în vederea recoltãrii de
probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei.

„În incinta Spitalului Oraºu-
lui Dãbuleni, inculpatul a refu-
zat prelevarea de mostre biolo-
gice ºi a înjurat-o, a agresat-o
fizic pe persoana vãtãmatã, a lo-
vit-o cu cotul în zona toracicã ºi
cu pumnul în zona feþei, adre-
sându-i, totodatã, ameninþãri cu
acte de violenþã. Urmare a agre-
siunilor fizice exercitate asupra
sa, persoanei vãtãmate i-au fost
distruºi ochelarii de vedere ºi a
suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare un numãr de 2-
3 zile de îngrijiri medicale, con-
form certificatului medico-legal
ataºat la dosarul cauzei. De ase-
menea, inculpatul a adus în sta-
re de degradare uniforma purta-
tã de persoana vãtãmatã în exer-
citarea atribuþiilor de serviciu”,
ne-au comunicat reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Doljeanul a fost
reþinut pentru 24 de ore, apoi a
fost arestat preventiv, mãsura fi-
ind prelungitã ulterior de instan-
þe, astfel cã inculpatul este ºi
acum în spatele gratiilor.

A stat dupã gratii
pânã în aprilie

Pe 23 noiembrie 2016 s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care bãrbatul a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru comiterea in-
fracþiunilor de ultraj ºi refuzul
sau sustragerea de la prelevarea
de mostre biologice. Cauza a in-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au menþinut, marþi, 1 august
a.c., mãsura controlului judiciar
luatã faþã de bãrbatul de 48 de
ani, din localitatea Dãbuleni, care
a agresat un poliþist din localitate
în octombrie anul trecut. Hotãrâ-
rea a fost luatã în procesul în care

doljeanul este judecat pentru ul-
traj ºi refuzul sau sustragerea de
la prelevarea de mostre biologice,
urmãtorul termen fiind stabilit
pentru data de 14 septembrie a.c.
Inculpatul a fost arestat preven-
tiv de la sfârºitul lunii octombrie
2016 pânã pe 12 aprilie 2017.

Sirenele de alarmare a po-
pulaþiei în caz de dezastre au
sunat, ieri, în intervalul orar
10.05-10.40, pe întreg teri-
toriul judeþului Dolj, anun-
þând probabilitatea produce-
rii unor atacuri aeriene asu-
pra obiectivelor de importan-
þã majorã, conform scena-
riului anunþat de Inspectora-
tul pentru Situaþii de Urgen-
þã (ISU) Dolj. Astfel de exer-
ciþii urmeazã sã se desfãºoa-
re lunar, în prima zi de mier-
curi a fiecãrei luni (Miercu-
rea alarmelor), de fiecare datã fiind aleasã o altã situaþie de
urgenþã ce va fi anunþatã cu ajutorul semnalelor acustice. A fost
transmis mesajul de acþionare cãtre toate cele 279 de sirene de
pe teritoriul judeþului: 213 sirene electrice de diferite puteri ºi 66
sirene electronice. Exerciþiul a vizat testarea ºi verificarea siste-
mului de înºtiinþare, avertizare ºi alarmare în situaþii de protecþie
civilã, precum ºi formularea unor concluzii în vederea îmbunã-
tãþirii acestuia. În acest sens vor fi centralizate datele obþinute
din teren ºi se vor face propuneri autoritãþilor locale în vederea
îmbunãtãþirii stãrii de funcþionare a sistemului de alarmare, dupã
cum au precizat reprezentanþii ISU Dolj.

Miercurea alarmelor: Ieri
s-au anunþat atacuri aeriene

Potrivit reprezentanþi-
lor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, marþi, 1 august
a.c., în jurul orei 17.30,
Mircea Stãncuþa, de 55
de ani, din comuna Iz-
voare, judeþul Dolj, în
timp ce conducea un au-
tovehicul marca Honda
pe strada „Opanez”,
ajuns la intersecþia în sens
giratoriu cu strada
„George Enescu” nu a
acordat prioritate de tre-
cere ºi a intrat în coliziune cu autoturismul Chevrolet Spark, care
circula în sensul giratoriu, condus de Marian Capac, de 43 de ani,
din Craiova. În urma accidentului a rezultat rãnirea uºoarã a Si-
monei Capac, de 40 de ani, din municipiul Craiova, pasagerã în
cel de-al doilea autoturism. Conducãtorii auto au fost testaþi cu
aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în cauzã, poliþiºtii
rutieri ajunºi la faþa locului au întocmit dosar de cercetare penalã
pentru comiterea infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, dupã
cum a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Accident la giratoriul
de pe „George Enescu”

Efective ale Serviciului
de Investigare a Crimina-
litãþii Economice din ca-
drul IPJ Dolj, au desfã-
ºurat, marþi, 1 august
a.c., o acþiune pe linia
combaterii activitãþilor ili-
cite de comerþ din dome-
niul „cereale, furaje, fito-
sanitare”. Poliþiºtii au
efectuate verificãri ºi con-
troale la 12 societãþi, fi-
ind astfel legitimate 18 persoane. Au fost constatate ºi aplicate 5
sancþiuni contravenþionale de peste 13.000 lei, totodatã fiind dis-
pusã confiscarea unor bunuri a cãror valoare depãºeºte 800 lei.
În urma controlului efectuat la punctul de lucru al unui agent
economic din Piaþa Centralã a municipiului Craiova s-a constatat
cã acesta a oferit spre comercializare 220 kg furaje fãrã a deþine
documentele de provenienþã pentru marfã. Agentul economic a
fost sancþionat contravenþional cu suma de 5000 lei conform pre-
vederilor Legii 12/1990, dispunându-se totodatã confiscarea su-
mei de 800 lei, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Comercianþii din Craiova
verificaþi de poliþiºti

trat în camera preliminarã, a fost
analizatã de magistraþii Judecã-
toriei Craiova, care, pe 12 ianua-
rie a.c., au respins cererile ºi
excepþiile inculpatului ºi au hotã-
rât cã poate începe procesul:

„Respinge ca neîntemeiate
cererile ºi excepþiile invocate de
inculpatul Zdurcea Vasile. Con-
statã legalitatea sesizãrii in-
stanþei  cu rechizi toriul  nr.
13931/P/2016 al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova
privind pe inculpatul ZDUR-
CEA VASILE, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de ultraj ºi refu-
zul sau sustragerea de la prele-
varea de mostre biologice, a ad-
ministrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii în
cauzã privind pe inculpatul
Zdurcea Vasile”. Inculpatul a
contestat hotãrârea instanþei de
fond, însã pe 23 februarie a.c.,
Tribunalul Dolj i-a respins con-
testaþia. Aceeaºi instanþã, însã,
i-a înlocuit, pe 12 aprilie a.c.,

mãsura arestãrii preventive cu
cea a controlului judiciar.

Marþi, 1 august a.c., magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au
menþinut mãsura controlului ju-
diciar faþã de inculpat ºi au sta-
bilit urmãtorul termen de jude-
catã pe 14 septembrie a.c. :
„Menþine, ca fiind temeinicã ºi
legalã, mãsura preventivã a
controlului judiciar dispusã faþã
de inculpatul ZDURCEA VASI-
LE prin Încheierea ºedinþei pu-
blice a Tribunalului Dolj – Sec-
þia Penalã ºi pentru Cauze cu
Minori cu numãrul 26 din data
de 12 aprilie 2017 pronunþatã
în dosarul cu numãrul 34053/
215/2016/a3, când instanþa de
control judiciar a înlocuit mã-
sura arestãrii preventive cu mã-
sura preventivã a controlului
judiciar. Cu drept de contestaþie
în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, astãzi 01 august 2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a instanþei.
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MIRCEA CANÞÃR

Unitatea celor 27 de state membre
ale UE – oficial un credo – va fi pusã
curând la teribilã încercare. ªi iatã
motivul: ieºirea Regatului Unit din UE
atrage dupã sine ºi relocarea a douã
agenþii, actualmente cu sediul în Lon-
dra. În discuþie sunt Agenþia europea-
nã a medicamentelor (EMA) ºi Auto-
ritatea bancarã europeanã (EBA). Pen-
tru prima dintre ele, care conteazã pe
900 de înalþi funcþionari, ºi-au depus
deja dosarul 23 de þãri, iar pentru a
doua, care evalueazã soliditatea sec-
toarelor financiare ºi regrupeazã 160
de specialiºti – opt þãri. Franþa „le cur-
teazã” pe amândouã, Lille oferindu-se
a gãzdui EMA, iar Parisul ºi-a expri-
mat disponibilitatea pentru a primi

EBA. Discuþiile au debutat la 22 iunie
a.c., la summit-ul ºefilor de stat ºi de
guvern de la Bruxelles. Mai clar, 19
metropole, între care Lille, Barcelona,
Amsterdam, Atena, Bonn, Stockholm
ar dori sã gãzduiascã EMA (sau AEM,
cum i se mai spune). Pentru Autorita-
tea bancarã europeanã sunt numai opt
candidaturi ºi în afara Parisului tre-
buie menþionate Bruxelles-ul, Dubli-
nul, Viena ºi Varºovia. Rumoarea s-a
rãspândit în momentul în care s-ar fi
aflat cã Parisul ºi Berlinul au cãzut de
acord, ceea ce a fost dezminþit de am-
bele pãrþi. Þãrile-gazdã ar urma sã
beneficieze de reduceri fiscale, dar ºi
de crearea de locuri de muncã bine plã-
tite. ªi nu numai. Comisia Europeanã

va evalua ofertele pânã la sfârºitul
lunii septembrie, þinând cont de o se-
rie întreagã de exigenþe impuse. Vor
urma negocieri politice, se spune, pânã
în penultima lunã a anului, decizia fi-
nalã prefigurându-se a fi luatã prin vot
secret, la 20 noiembrie a.c. Sistemul
de vot se anunþã extrem de sofisticat.
La Bruxelles, observatorii neutri chi-
cotesc, confecþionând deja tot felul de
scenarii. Bineînþeles, Germania nu rã-
mâne deloc indiferentã la toatã poves-
tea. Se vorbeºte de un echilibru geo-
grafic în repartizarea agenþiilor men-
þionate, dar una este ceea ce se discu-
tã ºi alta ceea ce se convine, finalmen-
te. Pânã acum, guvernul britanic nu a
deschis vreo discuþie aplicatã despre

viitorul agenþiilor europene, cu sedii-
le actualmente la Londra. Mai mult,
se apreciazã cã instituþiile UE, menþi-
onate, nu vor face parte din negocie-
rile pe Brexit. Ceea ce, parþial, este
adevãrat, în sensul cã „nu fac parte”,
dar sunt o consecinþã a Brexit. Pe site-
ul Consiliului European, fiecare þarã
candidatã vine cu propriile atuuri, ofe-
rind inclusiv prezentãri video. Bucu-
reºtiul, de bunã seamã, aspirã, la fel
ca ºi celelalte metropole, despre care
am amintit. Dar confruntarea se anun-
þã teribilã. Unii se întreabã ce se în-
tâmplã dacã Marea Britanie nu pãrã-
seºte Europa, deºi premierul britanic,
Theresa May, a spus rãspicat: „Brexit
înseamnã... Brexit!”

Biblioteca din Vacanþã, pro-
gram recreativ organizat neîn-
trerupt de Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” din
2009 pânã în prezent, include,
pentru ediþia actualã, cursurile
de dans. Desfãºurate de volun-
tarul Andreea Neagoe, dansator
de performanþã, cursurile de
dans nu reprezintã o noutate
pentru elevii care s-au înscris la
cursurile Bibliotecii din Vacan-
þã. În urmã cu doi ani, în 2015,
în cadrul celei de-a VII-a ediþii,
între activitãþile propuse de bi-
bliotecari figurau ºi cursurile de
dans. Desfãºurate la acea vre-
me de voluntarul Diana Rãducu,
instructor profesionist ºi dansa-

Biblioteca din Vacanþã
Cursurile de Dans

Ca ºi în seara partidei de fotbal din-
tre CSU Craiova ºi AC Milan, desfãºu-
ratã pe stadionul municipal din Drobe-
ta Turnu-Severin (terminatã, dupã cum
se ºtie, cu victoria italienilor 0-1), su-
porterii ªtiinþei vor avea posibilitatea de
a urmãri ºi partida-retur, într-o atmo-
sferã deosebitã în Centrul Vechi al Cra-
iovei. Cu începere de la ora 21.00, în
Piaþa „Fraþii Buzeºti” – zona Bancpost,

Partida AC Milan – CSU Craiova,
urmãritã în Centrul Vechi

va fi amplasat un ecran pe care se va
transmite meciul dintre AC Milan – CSU
Craiova, din preliminariile Europa Lea-
gue, care este programat sã înceapã la
ora 21.45. De aceastã datã, atmosfera
este garantatã de cei peste 60.000 de
suporteri ai AC Milan care ºi-au cum-
pãrat bilete ºi se vor afla în tribunele
stadionului San Siro.

LAURA MOÞÎRLICHE

tor de performanþã, cursurile au
reuºit sã atragã interesul tuturor
celor pasionaþi de miºcarea în
aer liber, de voie bunã ºi distrac-
þie. Numãrul mare de copii în-
scriºi în anul 2015, faptul cã
dansurile a fost singura dintre
activitãþile desfãºurate în aer li-
ber, în curtea instituþiei, ne-a
determinat sã luãm în calcul re-
luarea experienþei pentru ediþia
actualã.

Dansul este ”viu”, nonfor-
mal ºi dãtãtor de voie bunã. In-
vãþãm câþiva paºi de bazã din
dansul modern, învãþãm sã as-
cultãm muzica, sã exprimãm
ceea ce simþim cã transmite
muzica, ºi, bineinteles, sã ne

distrãm, susþine Andreea Nea-
goe. Dincolo de faptul cã miº-
carea în sine este o activitate
necesarã ºi sãnãtoasã, sunt bi-
necunoscute ºi celelalte avan-
taje ale practicãrii dansului în-
tre care, þinuta dansatorilor ºi
starea  generalã de bine, cu
efecte îmbucurãtoare pentru
psihicul uman, sunt cele mai
evidente. Dansul presupune
atenþie ºi coordonare, la nivel
personal sau de grup, dar ºi
dorinþa de a fi expresiv ºi com-
petitiv, a mai declarat volunta-
rul Bibliotecii Judeþene “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

Între sporturile româneºti,
dansul, deºi nu este sport olim-

pic, oferã în fiecare an satisfacþii
internaþionale pentru mulþi din-
tre sportivii români înscriºi în
numeroase concursuri. Deºi re-
zultatele înregistrate la compe-
tiþiile naþionale ºi internaþionale
nu sunt cunoscute întotdeauna
de publicul larg, recunoaºterea
de care se bucurã sportivii ro-
mâni, la care se adaugã graþia,
delicateþea ºi þinuta pe care le
aduce cu sine practicarea regu-
latã a dansului reprezintã doar
câteva dintre argumentele care
explicã afluxul fãrã precedent de
copii ºi tineri iau cu asalt sãlile
ºi ºcolile de dans.

“Dansul, indiferent de varia-
þiile de stil, este sportul pe care

tot mai mulþi pãrinþi îl aleg pen-
tru copilul lor. Cunoscut pentru
trãsãturile de caracter pe care
le imprimã, pentru fineþea ºi ra-
finamentul miºcãrilor, ca ºi pen-
tru coordonarea ºi colaborarea
pe care le stimuleazã, dansul
este unul dintre cele mai dina-
mice sporturi. Tocmai de aceas-
ta, nu puteam rata ocazia de a-
l reintroduce în oferta de cur-
suri ºi ateliere ale Bibliotecii
din vacanþã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”



6 / cuvântul libertãþii joi, 3 august 2017economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Ryanair a mai anunþat cã Zodiac a fost
aleasã pentru livrarea noilor scaune slimli-
ne pe aeronavele sale Boeing 737 MAX
“Gamechanger”, care vor veni în primã-
vara anului 2019, ºi care vor beneficia de
mai mult spaþiu (mai mult spaþiu pentru
picioare ºi compartimentul pentru bagaje
de deasupra scaunelor), datoritã reproiec-
tãrii aeronavei de cãtre Boeing, prin elimi-
narea bucãtãriei din spate ºi reamenajarea
celor douã toalete în acest spaþiu. Aceastã
nouã reproiectare, combinatã cu noile
scaune Zodiac slimline, vor permite am-
plasarea a 8 locuri suplimentare per aero-
navã (197 vs 189), iar clienþii Ryanair se
vor bucura de un spaþiu dintre scaune de -

“Persoanele interesate sã
devinã membri ai grupului þintã
vor depune dosarul de candi-
daturã la sediile Centrului
Juridic Transfrontalier Român,
respectiv Bulgar. Înscrierea la
procesul de selecþie a grupului
þintã a fost prelungitã pânã la
data de 15 octombrie 2017”,
se precizeazã într-un comuni-
cat de presã remis redacþiei.

Noul termen ia în considera-
re trecerea peste perioada
vacanþei de varã ºi permite
studenþilor sau tinerilor absol-
venþi ai unei instituþii de
învãþãmânt superior ºi altor
persoane dornice sã se perfec-
þioneze pentru a avea acces la

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ieri, compania Ryanair a lansat ultimele sale îmbunãtãþiri din
cadrul programului sãu “Always Getting Better” Anul 4, care inclu-

de recunoaºterea vocalã Alexa – ce permite clienþilor sã caute
zboruri, hoteluri ºi informaþii despre zboruri pe pagina web Rya-

nair.com. De asemenea, Ryanair a sãrbãtorit transportarea pasage-
rului cu numãrul 1 miliard, de la prima sa decolare din Waterford
cãtre Londra Gatwick, în iulie 1985. Tot ieri, a publicat statistica

privind traficul de pasageri înregistrat luna trecutã.
31” lãrgit – mai mult spaþiu pentru picioa-
re decât la scaunele economice ale British
Airways ºi Lufthansa.

„Always Getting Better”
Aceste iniþiative din cadrul programului

“AGB” – Anul 4, sunt ultimii paºi realizaþi
de Ryanair în cursa devenirii un “Amazon
al Cãlãtoriilor” ºi succede testelor pentru
zborurile de conexiune în Roma ºi Mila-
no, zborurilor de lung curier ale Air Euro-
pa via Madrid disponibile la vânzare, un
parteneriat exclusiv cu Reþeaua Studenþi-
lor Erasmus, integrarea Apple Pay pentru
6 pieþe iniþiale, dezvoltarea portalului Rya-
nair Rooms – ºi multe altele care vor urma.

„Vã mulþumim de un miliard de ori”
De asemenea, Ryanair a sãrbãtorit

transportarea pasagerului cu numãrul 1 mi-
liard, de la prima sa decolare din Water-
ford cãtre Londra Gatwick, în iulie 1985.
Compania a lansat totodatã promoþia ma-
sivã “Vã mulþumim de un miliard de ori”
pentru a marca transportarea clientului cu
numãrul 1 miliard ºi a oferit 20% reduce-
re la 1 milion de locuri din întreaga reþea
europeanã, pentru cãlãtorii în perioada 13

noiembrie - 15 decembrie, asigurându-le
economii ºi mai mari clienþilor sãi.  Re-
zervãrile s-au fãcut pânã la miezul nopþii
de ieri. Compania irlandezî a publicat  ieri
ºi  statistica privind traficul de pasageri
înregistrat în luna iulie, dupã cum urmea-
zã: traficul a crescut cu 11% pânã la 12.6
milioane de clienþi ; gradul de ocupare a
crescut cu 1% pânã la 97%  ºi traficul
anual pânã în iulie a crescut cu 13% pânã
la 125.1 de milioane de clienþi.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer, Ryanair, a declarat: «Iulie a fost o lunã
record pentru Ryanair, iar noi am devenit prima companie aerianã europeanã ce a trans-
portat peste 12 milioane de clienþi într-o singurã lunã, cu traficul în creºtere cu 11%
pânã la 12.6 milioane de consumatori, în iulie. Gradul nostru de ocupare s-a mãrit cu
1% pânã la 97%, pe baza tarifelor noastre reduse, dar ºi a programului de succes „Al-
ways Getting Better”. Am sãrbãtorit ºi transportarea clientului cu numãrul 1 miliard, de
la primul nostru zbor în 1985 ºi astfel am devenit prima companie aerianã din UE care
transport 1 miliard de pasageri. Pentru a marca acest eveniment, lansãm promoþia „Vã
mulþumim de 1 miliard de ori”, cu tarife reduse la mai mult de 1 milion de locuri din
întreaga reþea europeanã pentru cãlãtorii în noiembrie ºi decembrie. Clienþii care vor sã
profite de aceste tarife speciale, pentru a-ºi rezerva urmãtoare vacanþã la preþ redus,
trebuie sã viziteze Ryanair.com sau aplicaþia pe mobil, acum».

În cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”:

Barourile din Dolj ºi Vidin
ºi-au stabilit grupul þintã
Începând cu data de 20 iunie 2017, Ba-

roul Dolj împreunã cu Baroul Vidin au ini-
þiat procesul de selecþie a grupului þintã în
cadrul proiectului “Cross-Border Partner-
ship for Training and Labour mobility in
the Juridical field”. Grupul þintã va fi con-

stituit din 300 de persoane (din care 150 ro-
mâni ºi 150 bulgari), studenþi sau tineri ab-
solvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt su-
perior, ori alte persoane dornice sã se per-
fecþioneze pentru a avea acces la slujbe mai
bine plãtite, femei sau bãrbaþi.

slujbe mai bine plãtite, femei
sau bãrbaþi, sã obþinã informa-
þii referitoare la oportunitãþile
oferite de proiect.

Contribuþia proprie
a partenerilor
de proiect este
de 8.602,29 euro

Membrii grupului þintã vor
participa la ºase cursuri cu
tematici juridice specific
transfrontaliere, la cursuri de
limba bulgarã ºi limba românã,
la sesiuni comune de formare
pe teme orizontale (oportuni-
tãþi egale ºi nediscriminare,
egalitatea de ºanse între femei

ºi bãrbaþi, dezvoltare durabi-
lã), schimburi de experienþã
realizate prin vizite reciproce
în cele douã þãri precum ºi la
douã conferinþe transfrontalie-
re pe teme juridice organizate
în România ºi Bulgaria.
“Pentru mai multe informaþii
referitoare la procedura de
selecþie, persoanele interesate
pot accesa site-ul proiectului,
www.JurisCBP.ro sau site-ul
Baroului Dolj, www.baroul-
dolj.ro”, se mai spune în
comunicat.

Proiectul este finanþat în
cadrul Programului INTER-
REG V-A România-Bulgaria
(program finanþat de UE din

Fondul European de Dezvolta-
re Regionalã), Axa Prioritarã 4
„O regiune calificatã ºi incluzi-
vã“, Obiectivul Specific
„Încurajarea integrãrii zonei
transfrontaliere în privinþa
ocupãrii ºi mobilitãþii forþei de
muncã“. Valoarea totalã a
proiectului este de 430.114,34

Euro, din care sprijinul acordat
de cãtre Uniunea Europeanã
este în valoare de 365.597,19
Euro, iar contribuþia de la
bugetele de stat ale României ºi
Bulgariei este în sumã de
55.914,86 Euro. Contribuþia
proprie a partenerilor de
proiect este de 8.602,29 euro.
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Direcþia pentru Agriculturã Ju-
deþeanã Dolj a centralizat datele
din teritoriu referitoare la stadiul
recoltãrilor cerealelor pãioase.
Astfel cã, acum, poate sã prezin-
te o centralizare completã a pro-
ducþiilor obþinute. Avem o pro-
ducþie totalã record de 738.415
tone de grâu, de pe o suprafaþã
totalã cultivatã de 160.525 ha.
Este, de departe, unul dintre cei
mai buni ani agricoli la acest ca-
pitol. Dacã facem o scurtã com-
paraþie cu producþiile obþinute la
grâu imediat dupã 1989, când ºi
suprafeþele totale cultivate erau

mult mai mari, observãm cã 2017
este un an de succes. De pildã,
potrivit datelor INS, în 1990,
Doljul a raportat 509.763 tone re-
coltate la culturile grâu ºi seca-
rã. Pentru ca, imediat, în
1991, producþia sã scadã
drastic la 394.336 tone, iar
în 1992 sã ajungã la
219.116 tone!

Randamente
uimitoare
ºi la celelalte
culturi

Pe lângã cultura de
grâu, a cãrei pondere în
balanþa cerealierã a Dolju-
lui ºi a României, în ansam-
blu, este foarte importan-
tã, rezultate bune s-au ob-
þinut ºi la celelalte culturi
cerealiere ºi de plante teh-
nice. Astfel, la secarã, de
pe cele 2.097 ha s-a reuºit
o producþie medie de
2.700 kg/ha. La triticale,
Doljul aduce aproximativ
30.000 de tone. S-a înche-
iat campania de recoltare
ºi la orz. Suprafaþa totalã

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Recoltatul s-a încheiat cu veºti bune
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Doljul trage linie ºi adunã la capitolul recolta-

rea cerealelor. Producþia medie obþinutã la grâu
este de 4.600 kg/ha. Una dintre cele mai mari din
istoria locului, având în vedere cã, raportat la pe-
rioade ante 1990, suprafaþa cultivatã acum cu grâu
s-a înjumãtãþit. Aºadar, de pe cele 160.525 ha cu
cea mai importantã plantã cerealierã s-au strâns
aproape 740.000 de tone! Judeþul nostru stã foar-
te bine ºi la rapiþa pentru ulei, fiind recoltate de pe
cele 29.057 ha, peste 85.000 de tone. Randamen-
tul cel mai ridicat s-a obþinut la orz – 5.583 kg/ha.

a fost de 20.987 ha ºi s-au obþi-
nut 117.170 tone. Orzoaica de
toamnã s-a stabilizat la un total
de 9.856 to, cu o producþie me-
die bunã, de 4.000 kg/ha. Alte
3683 tone au fost obþinute la or-
zoiaca de primãvarã, de pe cele
1450 ha.

Rapiþa pentru ulei, una dintre
culturile cu cea mai mare creº-
tere a suprafeþelor cultivate în
ultimii ani, a dat producþii medii
de aproape 3.000 kg/ha. Astfel,
Doljul a strâns de pe câmpurile
sale 85.718 tone de rapiþã! Aici
meritã sã arãtãm cã, producþia

medie, în Dolj, în urmã cu doi
ani nu depãºea potrivit datelor
INS, 2.336 kg/ha. În timp ce,
în 1990, era de doar... 507 kg/
ha! Recoltele obþinute începând

cu 1990 sunt publice pe INS, la
modulul AGR110A – Producþia
medie la hectar, la principalele
culturi, pe forme de proprieta-
te, macroregiuni, regiuni de dez-
voltare ºi judeþe.

Este meritul marilor
fermieri

Astfel de producþii care ne
avantajeazã ca judeþ în ecuaþia
agricolã generalã au fost posi-
bile, trebuie sã o recunoaºtem,
în cea mai mare parte ca urma-
re a investiþiilor pe care câteva
mari societãþi agricole le-au fã-
cut în activitatea lor curentã.
Pornind de la înnoirea parcului
de maºini agricole, continuând
cu extinderea procesului de co-
masare a terenurilor agricole ºi
bazându-se pe aplicarea noilor
tehnologii de lucrãri agricole, ºi
pe folosirea materialului semin-
cer cu randamente ridicate, toa-
te marile societãþi agricole dol-

jene – Cervina SA, Oltyre SA,
Agroexpert Industry SRL, Agri-
fram SRL, Isolde SRL, Rodes-
co Agriculture  SRL – au trans-
format în realitate un potenþial
extraordinar al Doljului.

Subvenþiilor
vor veni la timp

APIA s-a miºcat foarte bine
în acest an. Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale anunþã
în urmã cu douã luni, mai exact
la 15 mai 2017, Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agricultu-
rã a încheiat Campania de pri-
mire a cererilor unice de platã
pentru anul 2017. „A fost un
efort deosebit al tuturor celor
implicaþi în acest proces – fer-
mieri, preºedinþi ai asociaþiilor
de crescãtori de animale ºi ai
celor de producãtori agricoli,
APIA, MADR, ANZ, ANSVSA,
primãrii ºi prefecturi. Doresc sã
le mulþumesc tuturor pe aceas-

tã cale ºi îi anunþ cã faþã de anul
trecut suprafaþa aferentã cere-
rilor depuse de cãtre beneficiari
este mai mare cu 214.524,58
hectare”, a declarat la acea datã
ministrul Petre Daea.

Astfel, în anul 2016 au de-
pus cereri 901.335 fermieri pen-
tru 9.326.864, 87 hectare, iar în
2017, 884.397 fermieri au de-
pus cereri pentru 9.541.389,45
hectare. „Scãderea numãrului de
cereri depuse ºi creºterea supra-
feþei aferente demonstreazã cã
exploataþiile s-au unit, asocie-
rea fermierilor fiind din ce in ce
mai necesarã în vederea conso-
lidãrii rolului acestora pe piaþã”,
a subliniat ministrul Agricultu-
rii. Precizãm cã sprijinul finan-
ciar aferent Campaniei 2017
este finanþat din Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolã
(FEGA), din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ru-
ralã (FEADR) ºi de la bugetul

de stat, prin bugetul Ministe-
rului Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale. Este ºi motivul pen-
tru care, recent, premierul Mi-
hai Tudose la gratulat pe Petre
Daea. „Domnul Daea este pre-
miantul Europei, nu glumesc.
Cu toatã aura asta de glumã pe
activitatea domniei sale, este,
de departe, unul dintre cei mai
eficienþi miniºtri, de departe.
Este primul an în care toate
fondurile europene dedicate
agriculturii au fost luate, luate
urgent. Apoi, au fost date toa-
te subvenþiile pentru agricultu-
rã cu mult înainte de cele mai
optimiste termene, spre deose-
bire de acum un an, când ºtiþi
foarte bine cã venea subvenþia
pentru însãmânþãrile din pri-
mãvarã undeva pe la sfârºitul
lui noiembrie”, a spus premie-
rul Tudose, chestionat asupra
problematicii atragerii fondu-
rilor europene în agricultura
româneascã.
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Echipele celor trei instituþii cra-
iovene au fost felicitate pentru
modul în care au gestionat eveni-
mentul „Simulare O.N.U.” la Cra-
iova, în perioada 3-7 aprilie, din

S-a încheiat prima sesiune de
admitere în învãþãmântul profesi-
onal ºi, pentru prima datã, în cel
dual. În prima fazã , ºi-au depus
dosarele 713 elevi, pe ambele sec-
þiuni, faþã de 610 în anul prece-
dent. În perioada ºcolarã 2017/
2018 sunt scoase 1.400 de locuri,

Conform unui comunicat de presã al
MEN, pentru clasele VI-XII, inspectorate-
le ºcolare judeþene au încheiat contracte de
retipãrire cu editurile care deþin titlurile so-
licitate de ºcoli, iar livrarea cãtre depozitele
de carte ºcolarã din judeþe este în desfãºu-
rare. „În majoritatea judeþelor, rata de li-
vrare este de aproximativ 97%. În perioa-
da imediat urmãtoare, editurile vor furniza
ºi celelalte pachete de manuale ºcolare, ast-
fel încât la începutul noului an ºcolar elevii
din clasele I-IV ºi VI-XII vor avea manua-
lele necesare derulãrii în condiþii normale a
activitãþii instructiv-educative”, explicã re-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, în
colaborare cu Facultatea de Litere a Uni-
versitãþii din Craiova ºi Agenþia de Dezvol-
tare Sud-Vest Oltenia, continuãactivitãþile
din cadrul proiectului Erasmus+„Acteurs
du TerritoirepouruneEducation a la Citoyen-

nete Mondiale (ACTECIM)”. Profesori  ºi
cercetãtori din Craiova, Lyon, Torino, Ge-
noble au participat la Torino, în perioada
10-12 iulie la întâlnirea internaþionalã,
prilej cu care s-a realizat o analizã a activi-
tãþilor desfãºurate în proiect.

cadrul ACTECIM.Acest pro-
iect, coordonat de Academia
din Lyon,  reuneºte universi-
tãþi, ºcoli, licee, colectivitãþi
teritoriale ºi asociaþii nongu-
vernamentale din trei regiuni
europene: regiunea Sud-Vest
„Oltenia”, regiunea Rohne –
Alpes ºi zona Piemont, care
reflecteazã asupra educaþiei
pentru dezvoltarea durabilã ºi
solidaritatea internaþionalã. În
urma celor trei zile de anali-
zã, în care fiecare þarã a pre-
zentat modul în care s-au re-
alizat cursurile de formare cu
cadrele didactice din ºcolile
implicate în proiect, s-au sta-
bilit sarcinile ºi termenele pen-
tru urmãtoarele întâlniri, în

vederea elaborãrii unui curs în care
sã se regãseascã problemele co-
mune celor trei þãri, în ceea ce pri-
veºte dezvoltarea durabilã ºi soli-
daritatea internaþionalã.

«Echipa Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj a elaborat suportul
de curs ºi a format 40 de cadre
didactice din unitãþile de învãþã-
mânt partenere: Liceul „Voltaire”,
Liceul „Charles Laugier”, Liceul
„Traian Vuia” ºi ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul”, toate din Craio-
va, care ºi-au dezvoltat compe-
tenþele în dezvoltarea durabilã ºi
solidaritatea internaþionalã. Aces-
te abilitãþi au fost transmise elevi-
lor, cei care sunt principalii bene-
ficiari ai procesului de învãþã-
mânt. Fiecare dintre cele patru
unitãþi de învãþãmânt, coordona-
te de Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, a dezvoltat câte un pro-
iect prezentat la întâlnirea din apri-
lie, la care s-au reunit aproxima-
tiv 200 de elevi, profesori ºi cer-
cetãtori din Craiova, Lyon, Gre-
noble ºi Torino», a precizat prof.
Gabriela Panait, inspector la ISJ
Dolj ºi managerul proiectului.

Trebuie amintite ºi temele puse
în discuþie de cãtre participanþi:
Liceul „Traian Vuia”, cu Casa
„Creangã” (existenþa unui loc în
care sã se desfãºoare acþiuni me-
nite salvãrii mediului); Liceul
„Charles Laugier” – program axat
pe pericolul folosirii pesticidelor ºi
îngrãºãmintelor agricole sintetice;
Liceul „Voltaire” – (alimentaþie ra-

þionalã, prin prezentarea produse-
lor de sezon); ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” – programul „Cur-
tea Banului Mihai”, prin care se
aratã reabilitarea parcului din cur-
tea instituþiei de învãþãmânt. Pro-
iectul continuã, cu douã întâlniri,
cu respectarea statutului de gaz-
de, ºi anul viitor.

CRISTI PÃTRU

În învãþãmântul profesional ºi dual
mai sunt locuri disponibile

S-a încheiat prima etapã a admiterii în în-
vãþãmântul profesional ºi, ca o noutate, a ce-
lui dual, în învãþãmântul de stat. Unele spe-

cializãri sunt cãutate, altele mai puþin, dar va
urma ºi cea de-a doua sesiune, la sfârºitul
acestei luni.

faþã de 1.260 în 2016/2017.
«Putem vorbi despre o situaþie,

dupã prima etapã de admitere, în
învãþãmântul profesional ºi dual,
cu cele mai cãutate ºi cele care au,
deocamdatã, cerere redusã. Astfel,
la Colegiul „ªtefan Odobleja”, pe
dual, la „mecanic echipamente

hidraulice ºi pneumatice” sunt ocu-
pate toate locurile. Aici, la învãþã-
mântul profesional, din pãcate,
pânã acum, pentru cele 14 locuri
disponibile la „electronist aparate
ºi echipamente” nu s-a înscris ni-
meni. La Colegiul Naþional Econo-
mic „Gheorghe Chiþu”, pe forma
profesionalã, la „bucãtar” a mai
rãmas un loc (27 din 28), iar la
„ospãtar” mergem pe 34 din 42.
La Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi”, la
„mecanic auto”, pe profesional,
toate cele 28 de poziþii disponibile
sunt „pline”. În ceea ce priveºte
Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã, pe dual, la „ospãtar” sunt
ocupate toate cele 14 poziþii. Pe

dual, Liceul Tehnologic Auto ºi-a
completat lista, iar, la profesional,
Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto are prinse 28 din cele 56 dis-
ponibile la „mecanic auto”. În Po-
iana Mare, la Liceul Teoretic
„George ªt. Marincu”, la „agricul-
tor culturi de câmp”, din 28 de
poziþii sunt acoperite 14», a preci-
zat prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

Etapa a II-a va debuta la finalul
acestei luni

Etapa a doua de admitere în în-
vãþãmântul profesional de stat va
debuta pe 29 august când, pânã pe
31, unitãþile de învãþãmânt gimna-

zial trebuie sã elibereze fiºele de
înscriere pentru candidaþii care nu
au participat la etapa I, sau care
au fost prezenþi , însã nu au fost
repartizaþi ori admiºi în aceastã
formã de învãþãmânt. Tot în pe-
rioada amintitã va avea loc ºi în-
scrierea elevilor. Pe 31 august, la
sediul unitãþilor de învãþãmânt se
va afiºa lista candidaþilor înscriºi,
precum ºi a graficului de desfãºu-
rare a probelor de preselecþie, acolo
unde este cazul. Va urma, unde si-
tuaþia o impune, susþinerea exame-
nelor de departajare, întregul pro-
ces încheindu-se pe 11 septembrie,
atunci când va fi afiºatã lista finalã
a ºcolarizaþilor.

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei: Livrarea manualelor ºcolare
pentru clasele I-V ºi VI-XII este pe ultima sutã de metri
Procesul de asigurare a manualelor ºcolare pentru

clasele I-IV, în anul ºcolar 2017-2018, prin retipãriri,
a fost finalizat în 36 de judeþe, iar, pânã finalul sãptã-

mânii, completarea stocurilor de manuale pentru ele-
vii din ciclul primar se va încheia, conform Ministe-
rului Educaþiei Naþionale.

prezentanþii instituþiei.
Referitor la asigurarea manualelor ºcolare

pentru clasa a V-a, licitaþia organizatã de Cen-
trul Naþional de Evaluare ºi Examinare (CNEE)
este în faza soluþionãrii contestaþiilor formu-
late de edituri. „Din cele 25 de loturi de ma-
nuale ofertate, au fost contestate 18. Pentru
ºapte discipline nu au fost depuse contestaþii,
prin urmare au fost semnate acordurile-ca-
dru cu editurile câºtigãtoare, urmând ca în
perioada 7-11 august, unitãþile de învãþãmânt
sã îºi exprime opþiunile în raport cu titlurile
ce vor fi contractate”, aratã sursa citatã.

Conform ordinului de ministru numãrul

3.590/5.04.2016 care aprobã pla-
nul-cadru pentru învãþãmântul gim-
nazial, pentru clasa a V-a sunt pre-
vãzute urmãtoarele discipline în
trunchiul comun (TC): limba ºi lite-
ratura românã, limbã modernã 1,
limbã modernã 2, matematicã, biologie, edu-
caþie socialã, istorie, geografie, religie, edu-
caþie plasticã, educaþie muzicalã, educaþie
fizicã ºi sport, educaþie tehnologicã ºi apli-
caþii practice, informaticã & TIC, consiliere
ºi dezvoltare personalã.

Potrivit articolului 64, alin. 9 din Legea
educaþiei naþionale numãrul 1/2011, „elevii

ºi profesorii din învãþãmântul de stat ºi din
învãþãmântul obligatoriu particular acredi-
tat/autorizat beneficiazã de manuale ºcola-
re gratuite, atât pentru învãþãmântul în lim-
ba românã, cât ºi pentru cel în limbile mi-
noritãþilor naþionale”. În anul ºcolar 2017-
2018, sunt aºteptaþi în clasa a V-a 171.115
elevi. (Mediafax)
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Ediþia aniversarã, a XX-a, a Fes-
tivalului Internaþional de Poezie ºi
Muzicã Folk de la Calafat omagia-
zã 140 de ani de la începutul Rãz-
boiului pentru Independenþã, la Ca-
lafat, când Regele Carol I rostea
„Asta-i muzica ce-mi place” – as-
tãzi sloganul taberei de la Dunãre –
, ºi împlinirea a 60 de ani de la naº-
terea scriitorului Dan Meriºca, pa-
tronul spiritual al evenimentului.

Concerte, recitaluri, lansãri
de cãrþi ºi audiobook-uri

  În cele opt zile de festival vor
avea loc prezentãri ºi lansãri de cãrþi,
CD-uri ºi audiobook-uri, recitaluri,
concerte, dezbateri pe teme actuale
de gen, realizarea ºi prezentarea de
videoclipuri, focuri de tabãrã ºi alte
activitãþi specifice, pe plaja de la
Calafat ºi Baºcov, terasa restauran-
tului „OK” ori pensiunea „La Tase”.

În cadrul turneului „Europe Music Festi-
val 2017", artiºti din Coreea de Sud popo-
sesc ºi în România pentru o serie de concer-
te. Unul dintre ele va fi susþinut astã-searã,
de la ora 20.00, la Teatrul de Varã din Parcul
„Nicolae Romanescu”, altul – mâine, 4 au-
gust, ora 19.30, la Teatrul Municipal din Ca-
racal, iar al treilea – sâmbãtã, 5 august, ora
19.30, pe scena Filarmonicii „Oltenia” din
Craiova. Evenimentele sunt organizate de
Asociaþia Interculturalã Româno-Coreeanã ºi
de Filarmonica „Oltenia”.

Accesul la concertul de astã-searã este li-
ber, publicul putând audia, sub bagheta diri-
jorilor Cristian Sandu ºi Paik Seonah, lucrãri
de Ludwig van Beethoven, W.A. Mozart,
Camille Saint-Saens, Franz Lehar, George
Gershwin, Antonin Dvorak º.a. Soliºtii serii
sunt Ga Gin Lee, Stanley Kim, Brandon Ji,
baritonul Gwang Suk Lee, sopranele Kim
Soon Hyang ºi Seong Sook Choi.

Cele douã concerte de la Craiova fac par-
te din stagiunea estivalã 2017 a Filarmonicii

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Calafat se deschide astãzi cea de-a XX-a
ediþie a Taberei Folk, eveniment la care sunt
aºteptaþi peste 130 de participanþi, de la artiºti
consacraþi ai genului din România, dar ºi din
alte þãri (Bulgaria, Serbia, Republica Moldova,
Germania, Olanda), tineri cantautori laureaþi
la festivalurile-concurs naþionale din ultimul
an, pânã la poeþi, critici muzicali, jurnaliºti,
actori, producãtori, impresari, organizatori de

evenimente de gen, fani ºi, alãturi de ei, publi-
cul iubitor al genului, în special tinerii, din Dolj,
din þarã ºi strãinãtate. Organizatori sunt Pri-
mãria ºi Consiliul Local Calafat, Casa de Cul-
turã Calafat ºi Asociaþia „Proiect pentru o Lume
a Oamenilor Mai Buni” (APLOMB) Calafat, cu
sprijinul Institutului Cultural Român (ICR),
iar între partenerii media se regãseºte ºi coti-
dianul „Cuvântul Libertãþii”.

„Grand Gala Concert”, cu artiºti din Coreea de Sud, în Parcul „Nicolae Romanescu”
În program:

• Ludwig van Beethoven: Simfonia nr.
1 în Do major, op. 21

• W.A. Mozart: Concertul nr. 4 în Re
major pentru vioarã ºi orchestrã, K. 218
(partea I); Aria „Non piu andrai, farfal-
lone amoroso” din opera „Le Nozze  di
Figaro”  („Nunta lui Figaro”, act I)

• Franz Lehar: „Vilja Lied” din opere-
ta „Die Lustige Witwe” („Vãduva vese-
lã”), actul II

• Robert Stolz: „Du sollst der kaiser
meiner seele sein” din opereta „Der Fa-
vorit” („Favoritul”)

• Max Bruch: Romanþa în La minor pen-
tru vioarã ºi orchestrã, op. 42

• Jan Frenkel: Cranes
• Camille Saint-Saens: Havanaise în Mi

major pentru vioarã ºi orchestrã, op. 83
• George Gershwin: „Summertime” din

opera „Porgy and Bess”
• Antonin Dvorak: „Aria lunii” din ope-

ra „Rusalka”, act I

„Oltenia”, care se desfãºoarã în principal în
Parcul „Nicolae Romanescu”, la Teatrul de
Varã. Primele concerte au avut loc în zilele
de 29 ºi 30 iulie, când Orchestra Simfonicã
ºi Corala Academicã ale instituþiei au prezen-
tat lucrãri binecunoscute publicului – uver-
turi, arii, duete –, sub bagheta dirijoralã a ma-
estrului Gian Luigi Zampieri (Italia). Invitaþi
au fost muzicieni tot din Coreea de Sud –
Yoonhee Kim, sopranele Mee Hye Lee ºi
Soon Hyang Kim.

Asociaþia Interculturalã Româno-Coreeanã
(AIRC) este o organizaþie non-guvernamen-
talã, fondatã în anul 2008, ce coordoneazã pro-
grame cu scopul de a promova cultura, cine-
matografia sau muzica coreeanã ºi implemen-
teazã frecvent evenimente culturale publice
pentru a populariza valul coreean, Hallyu, atât
în România, cât ºi în afara ei. Începând cu
2013, AIRC doreºte sã dezvolte programe de
promovare a culturii române în Coreea de Sud,
cu ajutorul voluntarilor din ambele þãri, pasio-
naþi de aceastã culturã.

Au confirmat participarea artiºtii
Doru Stãnculescu, Sorin Minghiat,
Mircea Vintilã, Nicu Alifantis, Mir-
cea Rusu, Cristian Buicã, Marius
Baþu, Vali ªerban, Maria Gheorghiu,
George Nicolescu, Radu Gheorghe,
Ionuþ Mangu, Ciprian Diaconu, Teo
Boar, Vladi Cnejevici, Romeo Mo-
canu, Eugen Avram, Emeric Imre,
Florentin Budea, Jul Baldovin, Adri-
an Bezna, Ovidiu Mihãilescu, Vasile
Mardare, Mircea Bodolan, Vasile
Gondoci, George Popovici, Paul
Adrian Tihan, Andrei Pãunescu,
Cãtãlin Stepa, Iulia Lupºe, Andreea
Dobre, ªtefan Gheraksiev, Nely Ka-
laceva, Rosen Paskulov, Yavor Des-
potov, Stanislav  Draganov, Lilly
Drumeva (Bulgaria), Liza Chase
(Germania), Yvonne Meijer (Olan-
da), Ferenc Kovac, Lavinel Orza,
Marjana Penovic, Angela Milorado-
vici (Serbia). Li se vor alãtura poeþii

Clara Mãrgineanu, George Stanca,
Spiridon Popescu, Andrei Novac,
Andrei Maftei º.a.

Doru Stãnculescu ºi Sorin
Minghiat dau tonul, astã-searã

Deschiderea oficialã a celei de-a
XX-a ediþii a Taberei Folk are loc
astã-searã, ora 21.00, în locul deja
consacrat de ultimele trei ediþii,
Centrul Civic – platoul din faþa Ca-
sei de Culturã Calafat, tot aici eve-
nimentul urmând sã se încheie cu
spectacolul de joi, 10 august, ora
21.00. Iubitorii poeziei cântate se
pot bucura, în prima zi a taberei,
de recitalurile susþinute de Doru
Stãnculescu ºi Sorin Minghiat.

Printre evenimentele Taberei Folk
2017 se vor afla concertul lui Nico-
lae Szekely, de mâine, 4 august, ora
17.00, în Palatul Marincu, sub egi-
da „Muzica în Palatele României”,
ºi recitalul artistei Lilly Drumeva
(Sofia) din 5 august, ora 22.00. Pe
9 august sunt anunþate lansarea ce-
lor mai recente albume semnate Mir-
cea Rusu (ora 14.00) ºi un recital
Mircea Rusu Band (ora 21.00), iar
pe 10 august, de la ora 14.00 – lan-
sarea audiobook-ului Nicu Alifantis.

Dan Vanã: „Motivaþia realizãrii
Taberei Folk s-a schimbat

de-a lungul timpului”
Tabãra Folk a început în luna

august a anului 1996, când s-a des-
fãºurat prima ediþie, finanþatã de
Direcþia Judeþeanã pentru Tineret
ºi Sport (D.J.T.S.) Dolj, printr-un
proiect depus de A.T.N. Calafat,
organizaþie de tineret condusã de
Dan Vanã. Ideea unui astfel de eve-

niment apãruse în ultima zi a Festi-
valului de Poezie ºi Muzicã Folk
„Floare de Ger”, din luna decem-
brie 1995, de la Calafat, în urma
lungilor discuþii „încinse” dintre
preºedintele juriului, Victor Soca-
ciu, ºi tinerii concurenþi. Motivaþia
realizãrii Taberei Folk s-a schimbat
de-a lungul timpului, spune amfi-
trionul Dan Vanã, în funcþie de
transformãrile suferite de grupul-
þintã, de scopurile ºi obiectivele
manifestãrii.

«Dacã primele ediþii erau moti-
vate de marginalizarea subiectivã a
genului ºi de promovarea tinerilor
artiºti, urmãtoarele de impunerea
genului folk în prim-planul muzicii
naþionale ºi conexiunea cu „poezia
cântatã” din alte þãri, în paralel cu
formarea unei „bresle artistice”, ul-
timele ediþii ºi-au gãsit motivaþia, mai
ales, în apetenþa tot mai mare a pu-
blicului pentru poezie, în general,
ºi pentru „poezia cântatã” în spe-

cial. În prezent, printre scopurile ºi
obiectivele festivalului calafetean se
aflã: diversificarea ºi îmbogãþirea
ofertei culturale adresate zonei Ca-
lafat, dezvoltarea turismului cultu-
ral transfrontalier, crearea unui ca-
dru organizatoric în care tinerii ar-
tiºti sã se poatã exprima liber ºi sã
schimbe idei ºi impresii cu artiºtii
consacraþi, evidenþierea valorilor ac-
tuale ºi de perspectivã ale muzicii
folk româneºti, încurajarea colabo-
rãrii dintre artiºtii români ºi strãini,
schimbul de experienþã între artiºtii
proveniþi din diferite þãri ºi dezvol-
tarea colaborãrilor culturale  inter-
naþionale, sprijinirea dialogului inter-
cultural, dezvoltarea educaþiei este-
tice a publicului ºi familiarizarea lui
cu creaþia muzicalã ºi literarã de
valoare, autohtonã ºi internaþionalã,
promovarea creaþiei româneºti con-
temporane în plan internaþional»,
declarã Dan Vanã, director al Casei
de Culturã Calafat.
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Guvernul britanic a publicat, ieri, planu-
rile pentru un proiect de lege care sã îi ofe-
re puterea legalã de a impune sancþiuni dupã
ieºirea din Uniunea Europeanã, inclusiv pen-
tru facilitarea opririi finanþãrii terorismului
ºi a îngheþãrii activelor, relateazã site-ul agen-
þiei Reuters. În prezent, Marea Britanie ne-
gociazã ºi impune sancþiuni non-ONU îm-
potriva anumitor þãri, prin intermediul legi-
lor Uniunii Europene. Fãrã o nouã legislaþie,
guvernul britanic nu ar avea autoritatea le-
galã sã punã în aplicare aceste sancþiuni.

Peste 30 de regimuri de sancþiuni sunt

Întâlnire la nivel înalt între Statele Unite
ºi Rusia la Manila

Secretarul de Stat al SUA, Rex Tiller-
son, va avea o întâlnire cu omologul sãu
rus, Serghei Lavrov, la finalul acestei sãp-
tãmâni, la Manila în Filipine, în urma
cãreia cei doi vor discuta despre tensiuni-
le din relaþiile dintre cele douã state, po-
trivit Reuters. Aceasta va fi prima întreve-
dere dupã anunþul Kremlinului de dumi-
nicã privind reducerea cu 755 de persoa-
ne a corpului diplomatic american din
Rusia pânã la date de 1 septembrie. “Cred
cã ministrul Lavrov ºi cu mine ne înþele-
gem rolurile, responsabilitãþile ºi cred cã
el este tot atât de angajat ca ºi mine în
încercarea de a gãsi modalitãþi prin care
sã putem readuce aceastã relaþie într-un
plan mai apropiat”, a spus Tillerson. Krem-
linul a cerut Statelor Unite sã-ºi reducã
personalul diplomatic din Rusia, astfel în-
cât acesta sã fie la acelaºi nivel cu cel al
celor 445 oficiali ruºi care activeazã în Sta-
tele Unite, ca rãspuns la expulzarea a 35
de diplomaþi ruºi din SUA în decembrie
anul trecut. Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a avertizat, de asemenea, cã Rusia are
un “orizont larg” de posibilitãþi de rãspuns
la ultimul pachet de sancþiuni aprobat de
Congresul Statelor Unite.

Christopher Wray, confirmat de Senatul
american la conducerea FBI

Senatul american l-a confirmat marþi
pe Christopher Wray la conducerea FBI,
dupã aproape trei luni de când preceden-
tul director al instituþiei, James Comey, a
fost destituit din funcþie de preºedintele
Donald Trump, potrivit Reuters. Christop-
her Wray a primit sprijinul unei largi
majoritãþi din partea Senatului, întrunind
92 voturi pentru, faþã de doar 5 împotri-
vã. Comitetul pentru afaceri juridice al
Senatului Statelor Unite aprobase, joi, în
unanimitate, desemnarea lui Christopher
Wray în funcþia de director al FBI. Chris-
topher Wray a ocupat, în timpul manda-
tului preºedintelui George W. Bush, func-
þia de asistent al procurorului general al
SUA . Nominalizarea acestuia pentru
funcþia de director al FBI mai necesita
aprobarea plenului Senatului american.
Preºedintele Trump l-a nominalizat pe
Wray ca viitor director al FBI luna trecu-
tã, dupã ce l-a destituit pe James Comey
în timpul anchetei referitoare la eventua-
lul amestec al Rusiei în campania electo-
ralã pentru alegerile prezidenþiale din Sta-
tele Unite, din 2016.

Spania intenþioneazã sã îl extrãdeze
pe hackerul rus, Stanislav Lisov, în SUA

O instanþã spaniolã a decis sã-l extrã-
deze pe hackerul rus Stanislav Lisov în
Statele Unite, unde acesta este acuzat de
crearea unui software folosit pentru a sus-
trage detalii ale conturilor bancare, potri-
vit Reuters. Lisov a fost arestat la Barce-
lona în luna ianuarie, în timp ce aºtepta
sã se îmbarce pentru un zbor cãtre o altã
þarã europeanã. Autoritãþile americane l-
au acuzat pe Stanislav Lisov de fraudã,
abuz informatic ºi fraudã electronicã, el
riscând o pedeapsã de pânã la 35 de ani
de închisoare. Avocatul lui Lisov s-a opus
extrãdãrii, pe motiv cã acuzaþiile ºi pro-
bele contra clientului sãu sunt prea vagi,
ºi cã Statele Unite nu au jurisdicþie pen-
tru niciuna dintre acuzaþiile formulate.
Judecãtorii spanioli au menþionat cã Li-
sov a fost acuzat de fraudarea mai multor
bãnci în perioada iunie 2012 – ianuarie
2015, valoarea pagubelor ridicându-se la
aproximativ 850 000 de dolari.
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Ministerul Afacerilor Externe a
emis avertizãri de temperaturi ri-
dicate pentru începutul lunii au-
gust în mai multe state europene,
printre care Ungaria, Italia, Ser-
bia ºi Croaþia. Este cod roºu de
caniculã în Ungaria ºi Serbia.
Temperaturile vor atinge ºi 42 de
grade la umbrã.

Mai multe judeþe din Ungaria
se confruntã, începând de marþi
dimineaþã, cu un cod roºu de ca-
niculã. Acestea sunt Bács-Kiskun,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szol-
nok ºi Békés. În restul þãrii este
în vigoare o avertizare cod porto-
caliu de caniculã. “Ministerul Afacerilor
Externe informeazã cetãþenii români care se
aflã, tranziteazã sau cãlãtoresc în Ungaria
cã Inspectoratul de Meteorologie local a
emis o atenþionare de cod roºu de tempera-
turi extreme din dimineaþa zilei de 02 au-
gust 2017, pentru judeþele Bács-Kiskun,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok ºi Békés.
Pentru celelalte judeþe, mai puþin Nógrád ºi
Borsod-Abaúj-Zemplén, va fi în vigoare un
cod portocaliu”, informeazã MAE.

Cetãþenii români sunt sfãtuiþi sã evite ex-
punerea directã la soare, în special la orele
amiezii, ºi sã aibã la dispoziþie suficiente re-
zerve de lichide pentru o hidratare cores-
punzãtoare. Autoritãþile ungare au anunþat cã
este de aºteptat ca situaþia sã se permanenti-
zeze în prima decadã a lunii august.

Prima sãptãmânã din august aduce tem-
peraturi foarte ridicate ºi în Italia. În regiu-

nile Lazio, Emilia Romagna, Sardinia, Basili-
cata ºi Puglia temperaturile vor depãºi 40 de
grade. “Ministerul Afacerilor Externe infor-
meazã cetãþenii români care se aflã, tranzi-
teazã sau doresc sã cãlãtoreascã în Italia cã
prognozele meteorologice indicã o creºtere
semnificativã a temperaturilor, peste media
caracteristicã acestei perioade, îndeosebi în
prima sãptãmânã a lunii august 2017. Ast-
fel, temperaturile vor depãºi 40 de grade în
urmãtoarele zile, în regiunile Lazio, Emilia
Romagna, Sardinia, Basilicata ºi Puglia.
Temperaturi foarte ridicate se vor înregis-
tra, de asemenea, în Toscana, Umbria, Mar-
che, Campania, Friuli Venezia Giulia ºi Ve-
neto. În aceste condiþii, regiunile din cen-
trul ºi sudul Italiei se confruntã cu un risc
sporit de incendii de vegetaþie ºi cu sece-
tã”, precizeazã MAE.

MAE recomandã cetãþenilor români sã con-

sulte site-ul Serviciului Meteo-
rologic al Aeronauticii Militare
italiene: http://www.meteoam-
.it/, pentru informaþii cu privi-
re la starea vremii, actualizate
în permanenþã.

În intervalul 1-4 august
sunt anunþate temperaturi ex-
treme ºi în Serbia, unde me-
teorologii au instituit cod roºu
de caniculã. “Ministerul Afa-
cerilor Externe informeazã
cetãþenii români care se aflã,
tranziteazã sau cãlãtoresc pe
teritoriul Serbiei cã Institutul
de Hidrologie al Republicii

Serbia a emis o avertizare privind creºterea
semnificativã a temperaturilor pentru perioa-
da 1-4 august 2017, fiind emis cod roºu de
cãldurã pentru regiunile: Backa, Banat,
Srem, Belgrad, ªumandija, Pomoravlje, în
zonele de Est, Sud-Est ºi Vest ale Serbiei,
precum ºi un cod galben pentru zona de Sud-
Vest a Serbiei, precum ºi în Provincia Koso-
vo ºi Metohija”, mai precizeazã MAE.

Avertizare de caniculã este pânã pe 7 au-
gust ºi în Muntenegru. “Ministerul Aface-
rilor Externe informeazã cetãþenii români
care se aflã, tranziteazã sau doresc sã cã-
lãtoreascã în Muntenegru cã Institutul de
Hidrometeorologie ºi Seismologie munte-
negrean a emis o avertizare de temperaturi
extreme, caniculare, în perioada 1 – 7 au-
gust 2017, ceea ce ar putea produce noi
incendii de vegetaþie uscatã ºi pãduri”, in-
formeazã MAE.

Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a
fost declarat persona non grata în Republica
Moldova, în urma unei decizii luate ieri de
Guvernul de la Chiºinãu, relateazã presa mol-
doveanã. Decizia a fost luatã în contextul în
care vicepremierul rus ºi-a declarat disponi-
bilitatea de a veni în septembrie la Chiºinãu,
dacã autoritãþile din Republica Moldova îi vor
oferi garanþii de securitate ºi de survolare a
spaþiului aerian al tuturor þãrilor de tranzit,
potrivit site-ului cotidianului Timpul.

Propunerea a fost înaintatã de Andrei
Galbur, ministrul de Externe ºi Integrare
Europeanã, ºi susþinutã de premierul mol-
dovean Pavel Filip. “Dupã cum aþi obser-
vat, viceprim-ministrul Federaþiei Ruse,
Dmitri Rogozin, a fãcut o serie întreagã de
declaraþii ºi comentarii publice care poartã
un caracter neprietenesc, denigrator ºi ofen-
sator la adresa Republicii Moldova ºi po-
porului sãu. Voi invoca ultimul interviu
acordat de Dmitri Rogozin postului de tele-

Guvernul britanic vrea sã aibã puterea de a impune
sancþiuni dupã ieºirea din Uniunea Europeanã

în prezent în vigoare, inclusiv împotriva
Rusiei, Coreei de Nord ºi Iranului. “Acest
lucru ne va permite sã impunem sancþiuni,
dupã cum este cazul, individual sau alãturi
de parteneri din UE ºi din întreaga lume,
sã întreprindem acþiuni specifice împotri-
va þãrilor, organizaþiilor ºi persoanelor care
încalcã dreptul internaþional, care comit
sau finanþeazã terorismul sau care amenin-
þã pacea ºi securitatea internaþionalã”, a de-
clarat Alan Duncan, ministrul britanic pen-
tru Europa.

Noile reglementãri propuse prevãd intro-

ducerea unei revizuiri anuale a regimurilor
de sancþiuni de cãtre Marea Britanie, pen-
tru a se asigura cã acestea rãmân adecva-
te. De asemenea, le-ar permite persoanelor
ºi organizaþiilor sã conteste sancþiunile im-
puse împotriva acestora.

Guvernul britanic a mai anunþat cã pro-
iectul de lege faciliteazã îngheþarea contu-
rilor bancare în cazul unor persoane sus-
pectate de terorist ºi împiedicarea unei per-
soane de a obþine bani din bunurile sale,
inclusiv prin vânzarea unei case sau a unei
maºini.

Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata în Republica Moldova
viziune Rosia 24, în care acesta ºi-a permis
sã dea aprecieri defãimãtoare la adresa Re-
publicii Moldova ºi implicit a cetãþenilor
þãrii noastre”, a declarat Galbur. “Modul în
care au fost trataþi cetãþenii þãrii noastre ºi
cetãþenii Republicii Moldova este inadmisi-
bil”, a declarat Pavel Filip, infor-
meazã ediþia moldoveneascã a agen-
þiei de ºtiri Sputnik.

Avionul vicepremierului rus
Dmitri Rogozin nu a primit vineri
permisiunea de a tranzita spaþiul
aerian al României pentru a ajunge
în Republica Moldova. Aeronava
tranzitase state membre ale Uniunii
Europene precum Polonia, Slova-
cia ºi Ungaria, dar nu i s-a permis
survolarea României. Aeronava rusã
alesese ruta Rusia-Belarus-Polonia-
Slovacia-Ungaria-România-R.Mol-
dova pentru a evita tranzitarea
Ucrainei, stat cu care Moscova are

o relaþie tensionatã.
Dmitri Rogozin urma sã se întâlneascã

vineri cu preºedintele Republicii Moldova,
Igor Dodon, un politician prorus, ºi cu lide-
rul regimului separatist din Transnistria, Va-
dim Krasnoselski.
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$
1 EURO ...........................4,5586 ............. 45586

1 lirã sterlinã................................5,0948....................50948

1 dolar SUA.......................3,8492........38492

1 g AUR (preþ în lei)........156,7616.....1567616

Cursul pieþei valutare din 3 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninjoi, 3 august - max: 38°C - min: 22°C

METEO

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! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC CRC CENTRU RECICLARE CRAIOVA

SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Amenajare halã-depozit pentru colec-
tare deºeuri nepericuloase”, propus a se desfã-
ºura în sat Pieleºti, comuna Pieleºti, Tarlaua 57,
parcela 392, judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul SC CRC RECICLARE CRA-
IOVA SRL, Sat Pieleºti, comuna Pieleºti, Tarlaua
57, Parcela 392, judeþul Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.30. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
fax 0251.419.035, email: office@apmdj.anpm.ro

S.C. HELIN’S TRADING S.R.L. titular al
proiectului “AMPLASARE CONSTRUCÞIE PRO-
VIZORIE CU DESTINAÞIA SPAÞIU EVENIMEN-
TE, SCHIMBARE DESTINAÞIE ªI AMENAJARE
HALÃ DEPOZITARE IN SPAÞIU ANEXÃ EVENI-
MENTE; OBÞINERE AUTORIZAÞIE DE ACCES
LA D.N. 65”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul
mai sus menþionat, propus a fi amplasat în CO-
MUNA PIELEªTI, SATUL PIELEªTI, STRADA CA-
LEA BUCUREªTI (DN 65), NR. 140 / 2, JUDE-
ÞUL DOLJ: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj,
în zilele de luni - joi între orele 8 - 16 ºi vineri între
orele 8 - 14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http//:apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

LOGOFÃTU LUMINIÞA-ILEANA ªI PARA-
DES JEAN PIERRE cu domiciliul în Craiova,
str. Girleºti, nr. 28, bl. 25, sc. 1, ap7 anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE  HALA P+E PARÞIAL  PENTRU
PRODUCÞIE STICLÃ, DEPOZITARE, BIROURI
ªI MAGAZIN EXPUNERE, PUÞ FORAT, BAZIN
ETANª VIDANJABIL ªI  ÎMPREJMUIRE TEREN
” propus a fi amplasat în  Comuna Gherceºti,
sat Gherceºti, Aleea XIV Aviatorilor, nr. 2A, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele luni pânã joi, între orele 8:00-
16:00 ºi vineri între orele 8:00-14:00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1., fax
0251/ 419 035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.

EMANUEL PROJECT CONSTRUCT SRL
prin Banicã Emanuel titular al proiectului “Construire
S+P+2E locuinþe colective ºi desfiinþare corp C3”
anunta publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupara mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul: “Construire S+P+2E locuin-
þe colective ºi desfiinþare corp C3” propus a fi am-
plasat în mun. Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr.23, jud.
Dolj; proiectul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune evaluãrii adecva-
te. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj din Municipiul Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 8.00 – 16.30 ºi vineri între orele 08.00
– 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ pânã la data de 07.08.2017.

Subsemnata Corneanu Nicoleta pentru COR-
NEANU NICOLETA PFA, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Construire atelier confecþii
parter, împrejmuire teren, puþ forat ºi bazin etanº vi-
danjabil” propus a fi amplasat în com.Pieleºti, sat
Pieleºti, Ale. 2 Calea Bucureºti, nr.4C, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul: CORNEANU
NICOLETA PFA, cu sediul în com. Braloºtiþa, sat
Sfârcea, str. Grigore Olaru, nr. 51, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între
orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mdiului  Dolj,
Craiova, str.  Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro
NICOLESCU LUCIAN VLAD, cu domiciliul  în
Craiova, str. Mareºal Al. Averescu, Nr.6, Bl.L1,
SC.4, AP.11, Judeþul Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de
APM Dolj  - PUZ  - «RECONSIDERAREA INDICA-
TORILOR URBANISTICI IN ZONA BLOCURILOR
K13-K15 DIN  STRADA PALTINIª, pentru obiecti-
vul  CONSTRUIRE SEDIU  FIRMÃ – CRAIOVA,
STRADA PALTINIª, NR. 67B, JUDEÞUL DOLJ»
Planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune procedurii de evaluare adecvatã, urmând
a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare poate fi consultatã
în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00 la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, strada Petru Rareº nr. 1,
Craiova, sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj(
fax: 0251419035, e-mail office@ apmdj.anpm.ro),
în termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Or-
dinare a Acþionarilor Societãþii CLÃDIREA
PROIECT S.A. cu sediul în Craiova, str. Ghe
Chiþu, nr.10, jud.Dolj CUI 2291704, înmatricu-
latã la ORC Dolj sub nr. J16/130/1991. Admi-
nistratorul Unic al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A., (“Societatea”), convoacã Aduna-
rea Generala Ordinara a Actionarilor, la data
de 04.09.2017, ora11.00, la sediul Societãþii
din Craiova, str. Ghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj la
care sunt îndreptãþiþi sã participe toþi acþio-
narii Societãþii înregistraþi în Registrul Acþio-
narilor al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.
la sfârºitul zilei de 04.08.2017 (data de refe-
rinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE ZI Ra-
tificarea unor acte juridice perfectate de cã-
tre Administratorul Unic al Societãþii, dl Ciu-
ciu Ion Constantin, în numele ºi pentru aceas-
ta, având în vedere cã existã justificare eco-
nomicã pt fidejusiunea datã pentru împru-
mutaþii CIVITAS PSG SRL ºi Civitas Systems
SRL. Actele juridice supuse ratificãrii sunt:
actul adiþional nr. 20 la contractul de facilita-
te de credit nr. 08453 din data de 06 august
2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, actul adiþional 14 la contractul de facilita-
te de credit nr. 08453/09 din data de 25 no-
iembrie 2009, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, actul adiþional 2 la contractul de
ipotecã mobiliarã asupra conturilor bancare
nr. 12084/G16 din data de 27 octombrie 2016,
incheiate cu ING BANK. In caz de neîntrunire
a cvorumului la data convocãrii, se recon-
voacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþio-
narilor în aceleaºi condiþii cu aceeaºi ordine
de zi pentru data de 05.09.2017, ora11.00, la
sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la
ºedinþa Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor personal sau prin reprezentanþi, în
baza unei  procuri speciale, conform dispo-
ziþiilor legale, modelul procurii putand fi dis-
ponibil  la sediul societãþii mai sus indicat.
Un exemplar original al procurii de reprezen-
tare se depune la sediul societãþii, cel târziu
cu 48 de ore înainte de adunare. Administra-
torul Unic al Societatea CLÃDIREA  PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19,
primeºte înscrieri pentru anul ºcolar 2017-
2018 în perioada 21 august – 1 septembrie
2017, la urmãtoarele discipline: canto clasic,
muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioa-
rã, chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat ( saxofon), dans clasic ( balet), acto-
rie, picturã, graficã, artã cinematograficã. Exa-
menul de admitere, în   anul I, se va desfãºu-
ra în perioada 4- 7 septembrie 2017. Relaþii la
telefon 0251/ 413.371; luni – vineri între orele
09.00- 15.00, în perioada înscrierilor.
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În conformitate cu art. 57 alin. (1) - (5) ºi art. 58 alin. (2) lit. b) din

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,Consiliul Judeþean Dolj
organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcþii publi-
ce de execuþie vacante de consilier, gradul profesional asistent din ca-
drul Direcþiei Imagine ºi Coordonare Instituþii Subordonate – Servi-
ciul Programe Locale, Relaþii cu Presa, Imagine ºi ONG-uri, Com-
partimentul Relaþii cu Presa, Imagine.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul fundamental ºtiinþe umaniste ºi arte, ramura
de ºtiinþe: filologie.

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice de execuþie: minim 1 an.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
Calea Unirii, nr. 19, în data de 07.09.2017, ora 10, proba scrisã ºi într-
un termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susþinerii probei
scrise, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-
III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Uni-
rii, nr.19, camera 1, respectiv pânã la data de 22.08.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obliga-
toriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþio-
narilor publici, cu modificãrile þi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj
www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean
Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon:
0251/408 .211.

În conformitate cu art. 56 lit. d) ºi art. 57 alin. (1) ºi alin. (6) lit. a) din
Legea nr.188/1999privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organi-
zeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcþii publice de con-
ducere vacante de ºef birou, gradul II în cadrul Biroului Coordonare ºi
Monitorizare Instituþii Subordonate - Direcþia Imagine ºi Coordonare
Instituþii Subordonate.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii supe-
rioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã îndo-
meniul funamental ºtiinþe inginereºti, sau domeniul fundamental ºtiinþe so-
ciale – ramura de ºtiinþe: ºtiinþe economice;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publi-
ce, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
minimum 2 ani.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea
Unirii, nr. 19, în data de 04.09.2017, ora 10, proba scrisã ºi într-un termen
de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susþinerii probei scrise,proba de
interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1,
respectiv pânã pe data de 22.08.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nor-
melor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile þi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Con-
siliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 270.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEA-
ZÃ MUNCITORI
NECALIFICAÞI
ÎN CRAIOVA.
Telefon: 0770/
626.077.
Angajez recep-
þioner hotel. Te-
lefon:  0766/
481.842.
Caut menajerã
curãþenie în
apartament, de
douã ori pe lunã.
Telefon: 0727/
226.367.
S O C I E T A T E
angajeazã vân-
zãtor magazin
electrice, sanita-
re, vopselur i .
Telefon: 0723/
619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
F o t o g r a f i e z ,
fi lmez Full HD
la diverse eve-
nimente: nunþi,
b o t e z ,  m a j o -
rat .  Relaþ i i  la
telefon: 0767/
674.328.
C o n f e c þ i o n e z
porþi metalice,
garduri metalice
pe orice parte,
pe linie metali-
cã, la preþuri mi-
nime. Relaþii la
telefon: 0764/
683.122.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
super ioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 4 came-
re, foarte spa-
þios, proaspãt
ig ien iza t ,  cu
vedere trilate-
ralã, 2 bãi, 2
balcoane, de-
comandat  -
zona  1  Ma i ,
Târg Pelenda-
va – Kaufland.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, piv-
niþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp,
vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept
credit prima
casã. Telefon:
0769/360.741.

Vând casã în
Craiova, Mes-
teacãnului, Ale-
ea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren
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 în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îm-
bunãtãþitã în co-
muna 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
garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/ 884.205.
Proprietar vând
teren 3000 cartier
Bordei strada
Carpenului 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.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pie-
leºti lângã Fabri-
ca  de termopane
Q Fort. Telefon:
0752/ 641.487.

Vând teren intra-
vilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
 400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. 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 plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
Urgent!Vând con-
venabil maºinã de
spãlat Whirlpool.
Telefon: 0741/
072.812.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.
Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0741/
186.100.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã
româneascã bine
întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.

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 Tes-
la cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã,
discuri cu muzicã
diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând douãspre-
zece (12) tabu-
rele din pal me-
laminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând mobil ier
magazin din pal
melaminat în
stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam,
3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/
599.012.

Vând Tv sport alb-
negru- 50 lei, triciclu
copii – 50 lei Tele-
fon: 0351/181.202;
0732/128.320.
Vând þuicã, podea
Dacia 1310, maºi-
nã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 3 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:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi,
frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând presã hidr-
aulicã mase plas-
tice, ladã fibrã, bu-
toi salcâm - 10
vedre, cârlige
jgheaburi de apã
la casã noi. Tele-
fon: 0767/ 153.
551.
Vând coº fum
metalic din þeavã
D 200 mm, men-
ghinã instalator,
apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând aparat de
facut pâine elec-
tric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon:
0720/231.610.

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

CONDOLEANÞE
Colectivul Servi-
ciului Contabilita-
te al DGASPC Dolj
este alãturi de dl.
Dascãlu Cristian
la durerea prici-
nuitã de decesul
tatãlui. Sincere
condoleanþe !
Colectivul firmei
SITCO SERVICE
transmite întrea-
ga compasiune
familiei îndolia-
te, la tragica tre-
cere în nefiinþã a
A N E I - M A R I A
ROªCA, prietenã
ºi colegã dragã.

Vând triploc, arbo-
re motor Dacia
106, vând arc spa-
te Dacia 5 locuri,
sãpun de casã,
bobinatoare electri-
ca. Telefon: 0745/
589.825.

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

Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer 2 camere –
parter ultracentral-
birou firmã spate
Ciufulici – complet
renovat. Telefon:
0722/ 381.426.

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”!

Uneori, cei buni
pleacã prea devre-
me, lãsând în
urmã durere ºi re-
grete nespuse.
Vom pãstra mereu
amintirea ANEI-
MARIA ROªCA, un
om de o nease-
muitã frumuseþe
sufleteascã. Sun-
tem alãturi de fami-
lia greu încercatã.
Dumnezeu s-o
odihneascã! Fami-
lia Pârvu Dumitru.
 Trecerea în lumea
îngerilor, a pãcii ºi a
liniºtii eterne a
doamnei ANA MA-
RIA ROªCA a lãsat
un loc gol în sufle-
tele tuturor celor
care au cunoscut-
o! Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace! Sincere con-
doleanþe! Echipa A.-
C.C.E.S. Oltenia
este alãturi de în-
treaga familie!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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Pânã la înfrângerea cu AC
Milan, de la Severin, ªtiinþa nu
pierduse acasã cu o echipã ita-
lianã. Fiorentina cedase de douã
ori pe „Central” (0-1 ºi 1-3), iar
Internazionale reuºise doar o re-
mizã (1-1). Pe de altã parte, pre-
miere ar fi ºi dacã alb-albaºtrii
ar înscrie sau ar obþine o victo-
rie de pe tãrâm italian, la ante-
rioarele vizite înregistrând o re-
mizã, 0-0, ºi douã eºecuri: 0-1
ºi 0-2. Un succes însã alb-albas-
tru la Milano þine totuºi de do-
meniul miracolului, ar fi cu si-
guranþã ceva anormal, oricât ne-
ar conveni cliºeele „ºi ei au tot
douã picioare”, „orice meci în-
cepe de la 0-0” sau „niciun meci
nu seamãnã cu altul”. Bãluþã ºi
ceilalþi „lei” trebuie acum sã
înfrunte „diavolii” în „iadul”
numit San Siro, în faþa unei
gloate rossonere de peste
60.000 de suflete, adicã într-
o ambianþã în care ai noºtri
n-au mai jucat. Atât pentru
jucãtori, cât ºi pentru fanii
ªtiinþei va fi o experienþã uni-
cã, pe care trebuie sã o sa-
vureze la maxim. Revenirea
în Europa a Campioanei Unei
Mari Iubiri beneficiazã de un
cadru ideal, o întoarcere în
timp dupã acel 0-2 cu care
Craiova Maxima pierdea,
acum 37 de ani, în faþa Inte-
rului lui Altobelli. De altfel, o
parte dintre eroii acelui meci
vor fi ºi acum pe San Siro
sã-ºi încurajeze urmaºii.

Diferenþã uriaºã
de buget, valoare,
palmares

Statistica meciului tur de-
monstreazã ºi ea echilibrul din

La 37 de ani de la duelul cu Inter Milano,

ªtiinþa revine pe legendara arenã,
întânind AC Milan, a doua echipã a
Europei ca trofee Champions League

Milano, „San Siro”, ora 20.45 (21.45, ora României) – ProTV

AC Milan: G. Donnarumma –
Abate, Zapata, Musacchio, R. Ro-
driguez – Bonaventura, Kessie,
Montolivo – Niang, Cutrone, Bo-
rini. Antrenor: Vicenzo Montella.
Rezerve: Storari – Antonelli, Conti,
Gomez, Calhanoglu, Andre Silva,
Locatelli.

Universitatea Craiova: Ca-
lancea – Dimitrov, Spahija, Ke-
lic, Briceag – Zlatinski, Rossi,
Bancu – Gustavo, Mitriþã, Bãlu-
þã. Antrenor: Devis Mangia. Re-
zerve: Mitrovic – Tiago Ferreira,
Barthe, Mateiu, Screciu, Bãrbuþ,
M. Roman.

Arbitri: Nikola Popov – Georgi Todorov, Martin Venev (toþi din Bulgaria).

teren ºi de pe tabelã. Universita-
tea a avut 43 % posesie, 3-4 ºuturi
pe poartã ºi acelaºi raport la cor-
nere. Pe Giuseppe Meazza va fi
însã altceva. Presiunea va fi mai
mare, în faþa unei asistenþe neo-
biºnuit de mari pentru aceastã pe-
rioadã, pentru aceastã competiþie
ºi þinând cont de adversarul fãrã
cotã. Emulaþia în jurul Milanului
este incredibilã, sutele de milioa-
ne de euro trebuie justificate ra-
pid, printr-o reprezentaþie convin-
gãtoare, iar meciul cu Craiova este
prima ocazie de a impresiona pe
San Siro. Cu siguranþã, „diavolii”
sunt montaþi sã spulbere Univer-
sitatea, chiar dacã starurile Bo-
nucci ºi Biglia nu sunt în lot. Di-
ferenþa de buget, de valoare sau

de palmares este uriaºã, aºa cã ai
noºtri n-ar trebui sã-ºi punã pro-
blema calificãrii, ci de a ieºi cu
capul sus de pe San Siro, dupã un
meci pe care ºi ei ºi suporterii îl
vor putea povesti urmaºilor. Este
o revenire de galã în Europa, tre-
buie sã îmbrãcãm outfit-ul potri-
vit ºi sã respectãm evenimentul.
Ne-am respectat blazonul când
am fost amfitrioni, trebuie sã fim
demni de o searã de vis pe unul
dintre stadioanele de legendã ale
Europei. O scurtã a bugetului de
transferuri (200 de milioane de
euro vs 200.000 de euro), sau a
palmaresului (7 Champions Lea-
gue vs o semifinalã de Cupa
UEFA) ne confirmã postura de
outsideri, dar nimeni nu ne poa-
te lua plãcerea fotbalului pe care
o vom trãi într-o searã magnifi-
cã pe San Siro. Câteva mii de
fani ai ªtiinþei vor trãi ceea ce ei
sau pãrinþii lor au visat dintot-
deauna ºi n-au avut vreodatã
ocazia, sã-ºi reprezinte din tri-
bune echipa, oraºul într-un ase-
menea meci fabulos, pe un ase-
menea stadion mitic.

Bãluþã: „Va fi un meci
unic pentru noi”

„Urmeazã un meci greu pen-
tru noi, dar se poate întâmpla
orice la Milano. Dacã avem ati-
tudine, putem obþine un rezultat
bun” spune Mangia, care sperã
probabil sã nu plece cu mai multe
goluri încasate decât la vizita
anterioarã pe Meazza, un Milan
– Palermo 3-0, pe vremea când
„diavolii” se numeau: Ibrahimo-
vic, Nesta, Robinho, Seedorf sau
Thiago Silva. Cãpitanul ªtiinþei,
Alex Bãluþã, ºtie cã partida de
astãzi va fi o sãrbãtoare ºi tre-
buie tratatã ca atare. „Noi mer-
gem sã ne jucãm ºansa. Va fi un
meci unic pentru noi, va trebui
sã stãm în teren aºa cum am stat
la Severin pentru cã reprezen-
tãm Universitatea Craiova” spu-
ne decarul ªtiinþei, care doar îm-
potriva Milanului nu a marcat în
acest sezon.

Argentinianul Musacchio pre-
ia discursul motivator al lui Mon-
tella. „Bonucci e printre cei mai

buni jucãtori din lume ºi e uºor
sã joci alãturi de el, dar nu ne
gândim la viitor, ci sã câºtigãm
fiecare meci în parte. Începem
cu Craiova, i-am vãzut în Româ-
nia ºi nu e uºor sã-i baþi. E im-
portant sã avem susþinere impor-
tantã din partea fanilor la returul
din Europa League” a spus sto-
perul argentinian adus de la Vi-
larreal cu 20 de milioane de euro.

San Siro, „templul
fotbalului”

San Siro este al optulea sta-
dion din Europa ºi primul din
I ta l ia  ca  º i  capaci ta te ,  cu
80.018 locuri. Primul inel are
28.107 locuri, al doilea inel are
32.366 de locuri, iar al treilea
inel, acolo unde va fi poziþiona-
tã ºi galeria ªtiinþei, are 19.545
de locuri, alte aproximativ o mie
de locuri fiind speciale. Din
1980 stadionul poartã ºi nume-
le lui Giuseppe Meazza, dublu
campion mondial cu squadra
azzurra, el evoluând atât pentru
Inter, cât ºi pentru AC Milan.
San Siro a fost inaugurat în
1925, iar primul meci gãzduit a
fost Inter – Milan 6-3. La înce-
put, pe aceastã arenã a evoluat
AC Milan, iar din 1947 a deve-
nit ºi casa lui Internazionale. A
fost renovat pentru Coppa del
Mondo 1990, când a gãzduit 6
meciuri, dar acolo s-au organi-
zat ºi partide de la Mondialul din
1934 sau de la Europeanul din
1980. Pe San Siro s-au dispu-
tat finalele Champions League
din 1965 (Inter – Benfica 1-0),
1970 (Feyenoord – Celtic 2-1),
2001 (Bayern – Valencia 5-4,
d.p) ºi 2016 (Real – Atletico 2-
1). Un tur al stadionului din Mi-
lano, care include ºi vizitarea
muzeului celor douã echipe mi-
laneze, costã 17 euro. În ulti-
mii ani, dupã ce suprafaþa de
joc a trebuit schimbatã foarte
des, iarba naturalã a primit o
„consolidare” artificialã, res-
pectiv în subteran este prote-
jatã de anumite fibre sintetice,
care o protejeazã.
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