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- Halal textieri de muzicã uºoarã
avem, Popescule. Într-un cântec, unul
zice: “Îmi iau pandativ un prezervativ”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Despre un scandalDespre un scandalDespre un scandalDespre un scandalDespre un scandal

al ouãlor olandeze!al ouãlor olandeze!al ouãlor olandeze!al ouãlor olandeze!al ouãlor olandeze!
Scandalul ouãlor olandeze,

care a atins þãrile nordice, încã
de la mijlocul lunii iulie, fiind-
cã aºa precizeazã „Liberation”,
a ajuns ºi în Franþa. Pânã când
ministrul francez de resort a
admis cã „13 loturi de ouã con-
taminate cu fipronil, provenite
din Olanda, au fost livrate ºi în
supermarketurile din Hexa-
gon”, s-a pãstrat tãcerea. Ceea
ce este suspect. Deºi Agenþia
federalã belgianã pentru secu-
ritatea lanþului alimentar (Af-
ska) ºtia de multã vreme cã
existã „o problemã cu fiproni-
lul în sectorul avicol”, alerta-
rea europeanã s-a fãcut dupã 20
iulie a.c., pe motivul cã trebuia
pãstrat „secretul anchetei”.

TTTTToamna debuteazãoamna debuteazãoamna debuteazãoamna debuteazãoamna debuteazã
cu scumpiri în lanþcu scumpiri în lanþcu scumpiri în lanþcu scumpiri în lanþcu scumpiri în lanþ

Ultimele 24 de ore, dincolo de
spectacolul politic generat de Ca-
merele reunite ale Parlamentu-
lui, au fost marcate de câteva
precizãri fãcute de guvernatorul
BNR, Mugur Isãrescu, referitoa-
re la dinamica inflaþiei în urmã-
torii ani. Revizuitã în sensul creº-
terii sale, rata inflaþiei va ajun-
ge, în decurs de nici doi ani, la
3,5%, faþã de 1,9% cât s-a esti-
mat pentru finele anului în curs.
Temerile BNR sunt alimentate de
una din ultimele decizii fiscale ale
coaliþiei de guvernare. Acesta
propune modificarea Codului Fis-
cal, în sensul creºterii nivelului
accizelor la carburanþi, în fapt o
revenire la cotele stabilite în 2016.

Se cautã directoriSe cautã directoriSe cautã directoriSe cautã directoriSe cautã directori
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„Statuia cu doi cai” a
maestrului Ion Jalea,
care se aflã acum în poar-
ta Parcului „Nicolae Ro-
manescu”, stã cocoþatã
pe un soclu imens, impo-
zant. Specialiºtii au înce-
tat sã mai atragã atenþia
cã este un monument bi-
zar, disproporþionat, iar
craiovenii se chinuiesc,
de ani buni, sã priveas-
cã, de jos, caii ºi pe înso-
þitorul lor. Între timp, ºi-
a mai cãpãtat ºi alte de-
fecte. Plãcile de granit cu
care a fost înveºmântat
postamentul s-au des-
prins ºi au cãzut, lãsân-
du-le admiratorilor doar
perspectiva unor urme
de adeziv, care nu trã-
deazã decât nepãsarea.

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”

Nenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânuluiNenorocul la statui al bãtrânului
Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”Parc „Nicolae Romanescu”



2 / cuvântul libertãþii miercuri, 9 august 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Proiectul Guvernului privind
interzicerea cumulului pensiei
cu salariul ar viza doar funcþiile
de conducere

Guvernul ar putea promova în
toamnã o mãsurã legislativã prin care
sã interzicã unui pensionar din siste-
mul de stat sã se reangajeze într-o
funcþie de conducere în instituþia din
care a ieºit la pensie, au declarat pen-
tru MEDIAFAX surse din interiorul
Executivului. Potrivit surselor citate,
actul normativ va fi promovat printr-
un proiect de lege separat, nu ca mo-
dificare a Legii pensiilor. Actul nor-
mativ va viza toþi bugetarii, nu numai
angajaþii din sistemul militar. „Avem
în vedere funcþiile de conducere”, au
declarat, pentru agenþia de presã
MEDIAFAX, surse guvernamentale.
Astfel, un director de teatru se poate
reangaja doar ca actor, iar un director
de instituþie de învãþãmânt poate re-
veni în activitate doar ca profesor.

Liderul ALDE, Cãlin Popescu Tã-
riceanu, a anunþat, luni, cã în coaliþia
de guvernare s-a decis sã se modifice
legislaþia în vigoare astfel încât nimeni
sã nu mai cumuleze pensia cu salariul,
el menþionând cã mãsura va viza în-
treaga administraþie centralã ºi localã
ºi nu va acþiona doar pentru viitor.
„Ceea ce am discutat cu primul-minis-
tru ºi cu ministrul muncii ºi cu ceilalþi
miniºtri este urmãtorul lucru: ca odatã
cu trecerea la pensionare ºi pensio-
narea efectiv fãcutã, sã nu mai poatã
exista ºi posibilitatea reangajãrii pe
acelaºi loc, pe aceeaºi funcþie sau în
alt minister. Oamenii trebuie sã se ho-
tãrascã: ori vor sã fie pensionari, ori,
dacã sunt apþi de muncã, rãmân la
muncã”, a spus Tãriceanu.

El a spus cã ce va modifica legea în
aºa fel încât sã nu poatã sã funcþione-
ze acest sistem „dual” de cumulare a
pensiei cu salariul. „Nu e corect. Nu
poþi sã ai ºi venituri salariale ºi pen-
sie, din acest motiv. Dacã te simþi inapt
pentru a continua munca ºi vrei sã te
pensionezi, atunci te pensionezi”, a
spus Tãriceanu. „Va veni un proiect
de lege probabil din partea Guvernu-
lui, se pot face ºi modificãri pe OUG,
vom decide”, a mai spus Tãriceanu.

El a arãtat cã mãsura va viza toate
aceste cazuri ºi nu va acþiona doar
pe viitor. „Trebuie o situaþie la zi pen-
tru cã sunt în multe instituþii ale ad-
ministraþiei centrale ºi locale persoa-
ne care cumuleazã pensia ºi salariul
ºi evident mãsura nu trebuie luatã
numai pentru cei care se pensionea-
zã acum, ci pentru toatã lumea”, a
subliniat Tãriceanu.
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Plenul Senatului, convocat, ieri,
în sesiune extraordinarã pentru a
discuta OUG emise de Guvern în
vacanþa parlamentarã, a fost sus-
pendat din lipsã de cvorum, ºedin-
þa desfãºurându-se pe parcursul a
10 minute, în care au fost anunþa-
te OUG respective. Preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu Tãricea-
nu, a anunþat, astfel, încã din de-
butul ºedinþei, cã în sala de plen
ºi-au înregistrat prezenþa 58 din cei
136 de senatori, cvorum legal ne-
fiind îndeplinit. Tãriceanu le-a
adus la cunoºtinþa senatorilor pre-
zenþi prevederile constituþionale ale
articolelor 66 ºi 115 din Legea fun-
damentalã referitoare la procedura
de convocare a sesiunii extraordi-
nare ºi la obligaþia Camerei sesiza-
te de a se reuni în sesiune extraor-
dinarã dacã Guvernul emite OUG
în vacanþa parlamentarã.

El a mai spus cã Senatul a fost
convocat statutar în sesiune extra-
ordinarã în 8 august de cãtre Biroul
permanent, for care a decis ca ac-
tele normative emise de Guvern – 9
OUG – sã fie repartizate comisiilor
permanente competente.

OUG cu care fost sesizat Sena-
tul privesc restituirea sumelor re-
prezentând taxa specialã pentru
autoturisme, modificarea Codului
muncii, concediul ºi indemnizaþia
pentru creºterea copilului, salari-
zarea poliþiºtilor, drepturile foºtilor
preºedinþi, legea farmaciei, pensii-
le de serviciu, drepturile persoa-

Preºedintele Republicii Franceze, Emmanuel
Macron, va efectua, pe 24 august, o vizitã în
România, la invitaþia preºedintelui României,
Klaus Iohannis, anunþã Administraþia Preziden-
þialã. Discuþiile care vor avea loc la Palatul Co-
troceni se vor concentra pe dezvoltarea ºi apro-
fundarea relaþiei bilaterale de Parteneriat Strate-
gic, precum ºi pe principalele subiecte aflate pe
agenda europeanã, internaþionalã ºi de securita-
te. La finalul întrevederii cei doi preºedinþi vor
susþine o conferinþã de presã comunã.

Vizita a fost convenitã cu prilejul întrevede-
rii avute de preºedinþii României ºi Franþei în
marja reuniunii Consiliului European din 23 iu-
nie, ocazie cu care Emmanuel Macron a ac-
ceptat propunerea lui Klaus Iohannis de a con-
tinua dialogul la Bucureºti.

Emmanuel Macron va aborda subiectul
forþei de muncã ieftine în cadrul
vizitei din Europa de Est

Preºedintele francez Emmanuel Macron va
solicita norme mai bune pentru lucrãtorii fran-
cezi în condiþiile unei concurenþe neloiale a for-
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La Camera Deputaþilor,
boicot ºi controverse

nelor cu handicap ºi ELCEN. Po-
trivit lui Tãriceanu, termenele sta-
bilite sunt 29 august – pentru avi-
zare, ºi 31 august – pentru pre-
zentarea rapoartelor.

OUG privind ºcolile doctorale,
transmisã la comisii. Sesiunea

extraordinarã, boicot
ºi controverse

Plenul Camerei Deputaþilor a
votat, ieri, trimiterea la comisii a
proiectului de lege pentru aproba-
rea OUG privind ºcolile doctorale,
deputaþii PSD fiind asiguraþi de Flo-
rin Iordache cã s-au reunit „regu-
lamentar”, în timp ce UDMR ºi
USR au susþinut contrariul, iar PNL
ºi PMP nu au participat.

„Vã propun ca ordinea de zi a
sesiunii extraordinare sã cuprindã
proiectul de lege pentru aprobarea
OUG 54/2017 pentru modificarea
articolului 8 alineatul 3 din OUG
96/2016 pentru modificarea ºi
completarea unor acte normative
în domeniile educaþiei, cercetãrii,
formãrii profesionale sãnãtãþii. Vã
propun sã fie sesizate, în fond,
comisia pentru învãþãmânt ºi pen-
tru avize comisia juridicã, terme-
nul pentru amendamente fiind 18
august, termenul de depunere a
raportului 25 august. Proiectul ur-
meazã sã fie dezbãtut în procedu-
rã de urgenþã ”, a declarat preºe-
dintele de ºedinþã, deputatul PSD
Florin Iordache, în deschiderea

lucrãrilor sesiunii extraordinare.
Ordinea de zi ºi programul de

lucru pentru sesiunea extraordina-
rã au fost votate cu 89 de voturi
„pentru”, douã abþineri, înregis-
trându-se ºi un deputat care nu a
votat. Deputatul UDMR Marton
Arpad a susþinut dupã exprimarea
votului cã aceastã situaþie nu ar fi
trebuit sã fie „forþatã”, susþinând
cã nu a fost întrunit cvorum de
ºedinþã ºi criticând absenþa preºe-
dintelui Camerei Deputaþilor, Liviu
Dragnea. „Nu ar fi trebui sã fie
forþatã aceastã situaþie, nu a fost
adoptatã. (...) Ar fi trebuit sã exis-
te cvorum de ºedinþã. În momen-
tul în care aþi adoptat ceva ar fi
trebuit sã existe cvorum de ºedin-
þã, atât conform Constituþiei, CCR
ºi Regulamentului nostru(...)”, a
declarat Marton Arpad. „Era mai
bine sã convocaþi o ºedinþã a Bi-
roului Permanent ca sã existe aco-
lo cvorum (...) Cineva convoacã
o ºedinþã ºi nu vine, dar ce suntem
noi, Camera Deputaþilor?”, a mai
spus deputatul UDMR.

Florin Iordache a replicat cã ple-
nul nu a „adoptat”, ci a „repartizat”
OUG la comisiile de specialitate.
USR a susþinut, în plen, cã modul
în care a fost convocatã sesiunea
extraordinarã nu este constituþional
ºi poate fi considerat un abuz în
serviciu ºi a reamintit cã nu existã
„instituþia ºedinþei de Birou perma-
nent telefonicã”, în contextul în care
deputatul PSD Ioan Munteanu a
declarat în plen cã sesiunea extra-
ordinarã este legalã ºi ca majorita-
tea membrilor Biroului permanent
au fost contacta telefonic ºi au fost
de acord cu convocarea sesiunii.
„Sesiunea extraparlamentarã poate
fi cerutã de preºedintele României,
nu este cazul, de Biroul permanent,
nu este cazul, de o treime din depu-
taþi, nu este cazul. Aºadar sesiunea

extraordinarã nu are bazã constitu-
þionalã, poate fi considerat un abuz
în serviciu, fãrã prag”, a declarat
Cristian-Gabriel Seidler, în plenul
Camerei Deputaþilor.

La rândul sãu, deputatul USR
Dan Barna a susþinut cã plenul „într-
o ilegalitate crasã”. „Suntem într-o
ilegalitate crasã, nu existã instituþia
ºedinþei de Birou permanent telefo-
nicã. (...) dacã nu a existat ºedinþa
Biroului Permanent nu avem aceastã
sesiune ca fiind legalã, acest plen
este complet ilegal”, a susþinut de-
putatul USR Dan Barna.

PNL ºi PMP nu au participat la
ºedinþa de plen a Camerei Deputa-
þilor. Preºedintele de ºedinþã Florin
Iordache a intervenit la finalul
ºedinþei pentru a asigura „o corec-
tã informare” a deputaþilor prezenþi.
„(...) Stimaþi colegi, dumneavoas-
trã aþi venit azi în mod regulamen-
tar, constituþional. (...) Ieri în mo-
mentul în care am fost sesizaþi cu
aceastã OUG noi aveam cinci zile
în care potrivit articolului 115, ali-
neatul din Constituþie trebuia sã ne
reunim. În urma apelului telefonic
al secretarului general la membrii
Biroului permanent ºi la liderii de
grup, cu o majoritate covârºitoare
s-a convenit ca sesiunea extraor-
dinarã sã se facã astãzi la ora
15:00”, a declarat Florin Iordache.

Iordache a precizat cã în Biroul
permanent de la ora 11:00, depu-
taþii ar fi trebuit „sã urmeze o pro-
cedurã foarte clarã, de a solicita
unei comisii sau mai multor comi-
sii” sã facã raportul asupra OUG,
iar în condiþiile în care nu a fost
întrunit cvorumul de ºedinþã,
aceastã decizie a fost luatã de ple-
nul Camerei Deputaþilor. „Declar
ºedinþa închisã, vã doresc vacanþã
plãcutã. Ne revedem la 1 septem-
brie”, le-a transmis Iordache celor
102 deputaþi prezenþi.

Emmanuel Macron va efectua o vizitã în România pe 24 august

þei de muncã din Europa de Est, în timpul unei
vizite pe care o va efectua în regiune în perioa-
da 23-25 august, a declarat luni un oficial fran-
cez citat de Reuters. Macron s-a angajat sã ia
mãsuri pentru a contracara “dumpingul social”
în Franþa, metodã prin care companiile folo-
sesc forþã de muncã mai ieftinã din statele mai
sãrace din Europa de Est ºi ameninþã locurile
de muncã ale lucrãtorilor francezi.

Oficialul francez a declarat, sub protecþia
anonimatului, cã Emmanuel Macron va milita
pentru reguli mai stricte privind piaþa muncii
în timpul cãlãtoriei sale în Austria, România
ºi Bulgaria, în perioada 23-25 august, când
va purta discuþii ºi cu premierii din Cehia ºi
Slovacia. Oficialul a descris vizita preºedin-
telui francez drept “un simbol important, de-
oarece aceste þãri au fost neglijate sau igno-
rate în trecut de cãtre Franþa sau, cel puþin,
se simt ca ºi cum aºa au stat lucrurile”.

Statele din Uniunea Europeanã au viziuni
diferite privind regulile conform cãrora, de
exemplu, un ºofer de camion din Bulgaria sau
un zidar din Lituania poate lucra în Franþa

pentru o perioadã limitatã de timp ºi pentru un
salariu de la nivelul celor din Europa de Est,
adesea sub nivelul minim garantat în Europa de
Vest. Polonia, Ungaria, Slovacia ºi Cehia susþin
cã ar trebui sã li se permitã sã concureze la
preþuri mai mici – la fel precum statele mai dez-
voltate din UE concureazã privind produsele de
calitate – pentru a recupera diferenþele create
dupã decenii de stagnare comunistã.
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Intrarea în Parcul „Nicolae Ro-
manescu” este marcatã de o statu-
ie impunãtoare, care, din pãcate, nu
poate fi admiratã în adevãrata sa
mãreþie, soclul fiind mult prea mare.
De fapt, „Statuia cu doi cai” a ma-
estrului Ion Jalea, cum binecunos-
cutã este în mediul oamenilor de
culturã ai urbei, nici nu trebuia sã
se afle acolo, fiind „teleportatã” de
autoritãþile din mandatele trecute
doar pentru a îmbrãca, pur ºi sim-
plu, un soclu care nu a mai avut
parte, la rândul sãu, de propria sta-
tuie. „Soclul este un concept al dom-
nului arhitect Voia ºi a fost destinat
unei alte statui, care, din pãcate, nu
a mai ajuns sã fie montatã acolo.
S-a preferat aceastã combinaþie: o
altã statuie urcatã pe un postament
strãin. Faptul cã acum nu se dã
atenþie nici mãcar acestui soclu,
care se prezintã cum se prezintã,
este, într-adevãr, ºi mai trist”, a
mãrturisit Cãtãlin Davidescu, in-
spector principal în cadrul Direc-
þiei pentru Culturã Dolj.

Din iarbã,
direct pe soclu

„Statuia cu cai” se afla, prin anii
‘60, tot în Parcul „Nicolae Roma-
nescu”. Cãtãlin Davidescu spune
cã decora admirabil Hipodromul,
fiind amplasatã chiar la tribuna
principalã, pe atunci organizându-
se încã, sãptãmânal, curse de cai.
Atunci, statuia era aºezatã direct
pe iarbã, fãrã nici un soclu, întru-
cât aºa fusese conceputã de sculp-
torul Ion Jalea: pentru a fi interac-
tivã, pentru ca privitorii sãi sã poatã
admira grupul celor doi cai de la o
distanþã foarte micã. Hipodromul
ºi-a încetat activitatea, dar statuia
cu cai a rãmas acolo, abandonatã.
Pânã când, în lipsã de inspiraþie,
autoritãþile au decis sã o întrebuin-
þeze cumva. Fãrã a mai þine cont
de exigenþele de concepere, au aºe-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

„Statuia cu doi cai” a maestrului Ion Jalea, care se aflã acum
în poarta Parcului „Nicolae Romanescu”, stã cocoþatã pe un soclu
imens, impozant. Specialiºtii au încetat sã mai atragã atenþia cã

este un monument bizar, disproporþionat, iar craiovenii se
chinuiesc, de ani buni, sã priveascã, de jos, caii ºi pe însoþitorul
lor. Între timp, ºi-a mai cãpãtat ºi alte defecte. Plãcile de granit

cu care a fost înveºmântat postamentul s-au desprins ºi au cãzut,
lãsându-le admiratorilor doar perspectiva unor urme de adeziv,

care nu trãdeazã decât nepãsarea.

zat-o pe un soclu impunãtor, la
intrarea în parc. „ªi un student în
anul I, dupã numai o lunã de stu-
diu, îºi poate da lesne seama cã
soclul ºi statuia nu se potrivesc,
cã au fost gândite separat. Efectul
este cã nici nu poate fi admiratã la
adevãrata sa valoare”, este de pã-
rere Cãtãlin Davidescu.

Povestea unui
„Pegas”

Cum s-a ajuns la aceastã situa-
þie este o altã poveste, care þine de
totala lipsã de inspiraþie în materie
a administraþiei locale. Pe soclul res-
pectiv ar fi trebuit sã fie expusã o
statuie cu totul nouã, extrem de
modernã, pe care tânãrul artist No-
rian Paicu a donat-o oraºului Cra-
iova. «Statuia se numeºte „Pegas”
ºi este excepþionalã. A fost realiza-
tã de tânãrul artist din materiale re-
ciclabile, într-un mod futurist. Bã-

iatul a muncit foarte mult la exe-
cuþie, venea cu motocicleta de la
Bucureºti ºi lucra la ea, cu fel de
fel de materiale, rulmenþi ºi piese
care nu mai puteau fi folosite.
Când, în cele din urmã a terminat-
o ºi a ieºit ceva excepþional – un
cal cu aripile deschise – autoritãþi-
le s-au arãtat interesate sã o am-
plaseze la intrarea în parc. Ce s-a
întâmplat mai apoi este ceva la care
nu aº fi vrut sã fiu martor», mai
spune Cãtãlin Davidescu, purtân-
du-ne în urmã cu mai bine de 15
ani, când Primãria Craiova a luat
iniþiativa de a înfrumuseþa intrarea
principalã a Parcului „Nicolae Ro-
manescu” cu aceastã statuie.

Cultura aleºilor
locali s-a rezumat
la... biciclete

Fiind vorba de un monument,
amplasarea statuii „Pegas”, sem-

natã de Norian Paicu, a ajuns sub-
iect de dezbatere pe masa consi-
lierilor locali. Cãtãlin Davidescu,
care a asistat la acea ºedinþã,
mãrturiseºte cã aleºii locali de la
vremea respectivã au venit o in-
terpretare cel puþin bizarã a lu-
crurilor, care a dus, în cele din
urmã, sã se renunþe cu totul la
statuie. „Deºi statuia fusese do-
natã cu titlu gratuit oraºului de
cãtre artist, deºi Norian Paicu,
care acum a devenit ºi foarte
cunoscut în Australia, nu a cerut
un ban pentru realizarea ei, con-
silierii au respins propunerea de
a avea o astfel de statuie”. De ce?,
vine fireasca întrebare. „Au con-
siderat cã este o reclamã la bici-
cleta Pegas, o reclamã gratuitã.
Am luat parte la acea ºedinþã ºi
am rãmas fãrã grai când am au-
zit o astfel de explicaþie”, mai
spune Cãtãlin Davidescu. Pe

acest considerent, cã statuia Pe-
gas ar face reclamã la bicicleta
cu acelaºi nume, care se produ-
cea la Braºov, nu a mai fost nici-
odatã montatã.

Moloz sub numele
primarului
Romanescu

Anii au trecut îngropând
aceastã poveste care începe sã
se uite. Un lucru bun este cã sta-
tuia destinatã iniþial soclului încã
se mai pãstreazã. Artistul Norian
Paicu a ajuns, între timp, un
nume foarte cunoscut în mediile
comunitãþii culturale din Austra-
lia, dar, dezamãgit, a lãsat statu-
ia la care a muncit intens în con-
servare, în halele Popeci. «Dom-
nul Constantin Popeci, care este
un iubitor de artã, a încuviinþat
sã adãposteascã acest „Pegas”,
lipsit de noroc. O statuie futu-
ristã, dar excepþionalã, dupã cum
am spus», mai spune Cãtãlin
Davidescu. S-ar pãrea cã artis-
tul ar fi ºi acum interesat de ex-
punerea „Pegasului” sãu, chiar ºi
într-un alt loc din Craiova, dar
cã autoritãþile nu par interesate
nici acum de acest proiect.

La fel de indiferente sunt ºi la
modul cum se prezintã statuia
actualã, cea care îi întâmpinã pe
vizitatori chiar la intrarea în parc.
Dichisit într-o manierã proprie de
autoritãþi, cu numele tuturor pri-
marilor Craiovei transcrise pen-
tru posteritate, între care ºi al pri-
marului Nicolae Romanescu, im-
pozantul soclu îºi mai pierde, pe
fiecare zi, câte o placã de granit,
oferind privitorilor interesaþi doar
urmele de adeziv uscat. Cineva
are grijã sã facã, totuºi, curãþe-
nie ºi sã ridice molozul în fieca-
re dimineaþã. Mai mult decât atât
s-ar pãrea cã nimãnui nu-i pasã…
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Lucrãtori ai Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleni-
þa au depistat-o, pe DJ 561A – în comuna
Pleniþa,  pe  S. Roxana (27 de ani), din loca-
litate, în timp ce conducea un autoturism,
proprietate personalã, cu valabilitatea auto-
rizaþiei de circulaþie provizorie expiratã.

De asemenea, luni,  în jurul orei 21.15,
poliþiºti din cadrul Postului de Poliþie Ra-
dovan, aflaþi în serviciul de patrulare, au
depistat-o, pe D.N. 56 – în comuna Rado-
van, pe D. Nicoleta (23 de ani), din comu-
na Giubega, în timp ce conducea un auto-
turism  cu valabilitatea autorizaþiei de cir-
culaþie provizorie expiratã din data de 18
iunie a.c.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Poliþiºti din cadrul Secþiei 6
Poliþie ºi jandarmi din cadrul
G.J.MB. Craiova, aflaþi în exe-
cutarea atribuþiilor de serviciu, au
oprit pentru control un autovehi-
cul, care se deplasa pe strada
„Bicaz” din Craiova, la volanul
cãruia a fost identificat S. Alin,
25 ani, domiciliat în Municipiul
Craiova.

Poliþia oraº Bechet a fost sesi-
zatã prin S.N.U.A.U. 112 despre
faptul cã, la ieºirea din satul Grin-
deni, s-a produs un accident de
circulaþie cu victime.

Echipa operativã a constatat fap-
tul cã, în timp ce R. Marin (38 de
ani) conducea un moped, pe un

La volan fãrã permisLa volan fãrã permisLa volan fãrã permisLa volan fãrã permisLa volan fãrã permis
Din verificãrile efectuate a re-

zultat cã tânãrul nu posedã per-
mis de conducere pentru nicio ca-
tegorie de autovehicule, fapt pen-
tru care în cauzã s-a întocmit do-
sar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de conducere pe dru-
murile publice a unui autovehi-
cul de cãtre o persoana care nu
posedã permis de conducere.

A intrat cu mopedul
într-un autoturism

drum neamenajat, din direcþia râu-
lui Jieþ spre satul Grindeni, a pier-
dut controlul acestuia, intrând în
coliziune cu autoturismul condus
de C. Mihai, ambii din comuna
Ostroveni, Dolj. În urma impactu-
lui a rezultat vãtãmarea corporalã
uºoarã a bãrbatului de 38 de ani

care a fost transportat la Spitalul
nr.1 Craiova. Conducãtorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest, re-
zultatul fiind negativ, iar la condu-
cãtorul mopedului  a rezultat o va-
loare de 0,26 mg/l, alcool pur în
aerul expirat. Poliþiºtii au întocmit
în cauzã dosar penal.

Tânãr de 20 de ani, reþinutTânãr de 20 de ani, reþinutTânãr de 20 de ani, reþinutTânãr de 20 de ani, reþinutTânãr de 20 de ani, reþinut
pentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitã

Poliþiºtii au introdus,  luni sea-
ra, în arestul inspectoratului, un
tânãr de 20 de ani, pe numele cã-
ruia a fost emisã ordonanþã de re-
þinere pentru comiterea infracþiu-
nii de dare de mitã. Luni, în jurul
orei 13.30, o echipa de agenþi de
siguranþã publicã din cadrul Sec-
þiei 2 Poliþie, aflatã în executarea
atribuþiilor de serviciu, au oprit în
trafic, pe bulevardul “Nicolae Ro-
manescu” din Craiova, un autotu-
rism condus de U. Alexandru, în
vârstã de 20 de ani, cetãþean ro-
mân cu domiciliul în Germania,
care a declarat cã nu are asupra sa
actele de identitate.

În urma verificãrilor efectuate
de poliþiºti s-a constatat cã U. Ale-
xandru nu figureazã ca posesor de

permis de conducere eliberat de
autoritãþile române, astfel cã aces-
ta a fost condus la sediul secþiei
pentru efectuarea de acte premer-
gãtoare începerii urmãririi penale.

Pe timpul deplasãrii cãtre unita-
tea de poliþie, dar ºi în sediul sec-
þiei, tânãrul de 20 de ani a încercat
sã ofere, în mod explicit, celor trei
poliþiºti sume de bani pentru ca
aceºtia sã nu întocmeascã docu-
mente legale, astfel cã poliþiºtii au
informat de îndatã conducerea sec-
þiei de poliþie, dar ºi comanda in-
spectoratului.

Prins în flagrant în timp ce oferea
poliþiºtilor suma de 50 euro
Astfel, au fost sesizaþi ofiþerii

Serviciului Judeþean Anticorupþie

Dolj, iar sub coordonarea unui pro-
curor din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, la sediul Sec-
þiei 2 Poliþie, U. Alexandru a fost
prins în flagrant în timp ce oferea
poliþiºtilor suma de 50 euro.

Tânãrul de 20 de ani a fost con-
dus la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, pe numele sãu
fiind întocmit dosar de cercetare
penalã pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de dare de mitã.

În aceeaºi zi, procurorul de caz
a dispus reþinerea inculpatului pen-
tru 24 de ore,  urmând ca astãzi sã
fie prezentat Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã.

Poliþiºtii l-au încarcerat pe U.
Alexandru  în Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv Dolj.

Sindicatele ANP au avut discuþii, ieri-di-
mineaþã, cu ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, pe tema condiþiilor din închisori, con-
cluzia fiind organizarea unei întâlniri, mâi-
ne, între reprezentanþii ANP ºi premierul
Mihai Tudose. Pe de altã parte, sindicaliºtii
anunþã proteste.

În concret, existã premisele ca ºi angaja-
þii din penitenciare sã primeascã majorarea
de pânã la 15% pe care au primit-o toþi sala-
riaþii din sectorul de apãrare, ordine publicã
ºi siguranþã naþionalã.

„Ministrul Justiþiei este de acord cã tre-
buie sã existe un dialog permanent cu sindi-
catele din penitenciare ºi, pentru aceasta a
fosta agreat un calendar al întâlnirilor ºi o
serie de soluþii care ar urma sã fie discutate
ºi puse în practicã pentru rezolvarea solici-
tãrilor organizaþiilor sindicale reprezentative.

Angajaþii din penitenciare
anunþã proteste

Cercetaþi pentru conducerea unorCercetaþi pentru conducerea unorCercetaþi pentru conducerea unorCercetaþi pentru conducerea unorCercetaþi pentru conducerea unor
autovehicule neînmatriculateautovehicule neînmatriculateautovehicule neînmatriculateautovehicule neînmatriculateautovehicule neînmatriculate

(…) De asemenea, ministrul Justiþiei nu poate
da un rãspuns concret referitor la solicita-
rea de a fi reluate concursurile pentru ocu-
parea funcþiilor vacante din penitenciare, deºi
este de acord sã întreprindã demersurile
necesare pentru suplimentarea statelor de
funcþii, astfel încât acestea sã corespundã
noilor realitãþi operative”, se aratã într-un
comunicat al Federaþiei Sindicatelor din Ad-
ministraþia Naþionalã a Penitenciarelor.

În aceste condiþii, sindicaliºtii precizeazã
cã deficitul de personal se va pãstra la ace-
leaºi cote de risc. La fel numãrul imens de
ore suplimentare (peste 700.000). În aceste
condiþii, angajaþii refuzã sã efectueze ore su-
plimentare ºi anunþã cã urmeazã pichetarea
penitenciarelor, acþiuni în justiþie ºi proteste
la Ministerul Justiþiei ºi Administraþia Naþio-
nalã a Penitenciarelor.

În ambele situaþii, poliþiºtii doljeni au în-
tocmit dosar penal pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de conducere  a unui autoturism ne-
înmatriculat pe drumurile publice, în con-
formitate cu prevederile legale.

Un alt echipaj, de data aceasta din cadrul
Secþiei 1 Poliþie, aflat în serviciul de patrula-
re, l-a depistat în trafic, pe strada „Brestei”,
pe B. Paul (58 de ani), din Craiova în timp
ce conducea un autoturism având autoriza-
þia de circulaþie provizorie expiratã. A fost
întocmit dosar penal, sub aspectul sãvârºi-
rii infracþiunii de conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul având numerele
provizorii de circulaþie expirate.
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Despre un scandal al ouãlor olandeze!Despre un scandal al ouãlor olandeze!Despre un scandal al ouãlor olandeze!Despre un scandal al ouãlor olandeze!Despre un scandal al ouãlor olandeze!
MIRCEA CANÞÃR

Scandalul ouãlor olandeze, care a
atins þãrile nordice, încã de la mijlo-
cul lunii iulie, fiindcã aºa precizeazã
„Liberation”, a ajuns ºi în Franþa.
Pânã când ministrul francez de resort
a admis cã „13 loturi de ouã contami-
nate cu fipronil, provenite din Olan-
da, au fost livrate ºi în supermarketu-
rile din Hexagon”, s-a pãstrat tãcerea.
Ceea ce este suspect. Deºi Agenþia fe-
deralã belgianã pentru securitatea lan-
þului alimentar (Afska) ºtia de multã
vreme cã existã „o problemã cu fipro-
nilul în sectorul avicol”, alertarea eu-
ropeanã s-a fãcut dupã 20 iulie a.c., pe
motivul cã trebuia pãstrat „secretul
anchetei”. Fipronilul considerat de
OMS „moderat toxic” este un antipa-
razitar veterinar, utilizat împotriva
cãpuºelor, pãduchilor, pãianjenilor, in-
terzis tratamentelor animalelor ºi pã-
sãrilor destinate consumului uman.
Presa francezã, mai ales „Le Nouvelle
Observateur”, relateazã cã o societa-
te olandezã specializatã în dezinfecþia

fermelor avicole, ChickFried, ar fi uti-
lizat – în mod nepermis – fipronilul,
într-un insecticid, comercializat sub
numele de Dega 16, produs importat
din România, de firma belgianã Poul-
try-Vision. Investigaþiile sunt în curs
de desfãºurare în Belgia, Olanda ºi
Germania (Saxonia inferioarã) pentru
a identifica toate cauzele contaminã-
rii. Ministrul german al Agriculturii,
Christian Schmidt, s-a exprimat tran-
ºant: „Este un act criminal”. Agenþia
pentru siguranþa alimentelor din Olan-
da (NVWA) este alertatã. Experþii în
pesticide, insecticide ºi alimentaþie bio
opineazã cã, dacã fipronilul este pre-
zent în ouã, el se regãseºte, bineînþe-
les, ºi în produsele derivate. Comisia
Europeanã nu a fost la curent, pânã la
20 iulie a.c., cu aceastã poveste ºi a
deschis o anchetã pentru a verifica
dacã Belgia a încãlcat obligaþia de a
avertiza cât mai rapid posibil autori-
tãþile europene. Scandalul sanitar care
a lovit producþia industrialã de ouã

este în toi. De ce s-a pãstrat tãcerea
atâta vreme, punându-se batista pe
þambal, cum s-ar spune prin pãrþile
locului, rãmâne un mister. Lipsa de
transparenþã a fãcut mai mult rãu,
deoarece concentraþia de fipronil se
situa între limite extrem de scãzute,
potrivit datelor transmise prin siste-
mul european de alertã rapidã. Se spu-
ne cã 180 de ferme avicole din Olanda
ar fi temporar închise ºi mii de gãini
ouãtoare vor fi sacrificate. Olanda con-
teazã pe piaþa agroalimentarã europea-
nã ºi trebuia sã primeascã „un bobâr-
nac”. Criza ouãlor contaminate s-a pro-
pagat în Germania, Elveþia, Suedia,
unde milioane de ouã provenite din
Olanda au fost distruse. Autoritãþile
olandeze au anunþat un ajutor de ur-
genþã pentru producãtori, pierderile fi-
ind evaluate la milioane de euro. Sur-
prinzãtor, ministrul francez al Agricul-
turii asigurã cã „prezenþa fipronilului
nu constituie în sine un risc” („Libe-
ration”), precizând cã analizele în curs

„vor permite determinarea, dacã ni-
velul contaminãrii acestor produse este
susceptibil a prezenta un risc pentru
consum”. Ca de obicei, supravegherea
ºi autocontrolul vor spori. Declarativ.
În Franþa, Agenþia naþionalã pentru
securitate sanitarã ºi alimentaþie (An-
ses) va trebui sã emitã avize privind
riscul pentru sãnãtatea publicã, în ca-
zul consumului de ouã sau produse de-
rivate contaminate cu fipronil. Se pro-
mite reevaluarea situaþiei „în timp
real”. Povestea este interesantã. Fer-
mele avicole din Olanda, Belgia, Ger-
mania (Saxonia inferioarã) au anun-
þat cã vor reclama indemnizaþii, când
responsabilitãþile vor fi stabilite. La
rândul lor, fermierii francezi din sec-
torul avicol abia aºteptau un derapaj
pe piaþã al omologilor olandezi, în con-
fruntarea lor deschisã. Noi, fiindcã nu
mai avem ferme avicole, de tip indus-
trial, ºi nici export consistent de ouã,
suntem amestecaþi ca mãraru-n cior-
bã pentru livrarea de... Dega 16.

Meteorologii au emis cod gal-
ben de caniculã, azi, pentru jude-
þele Satu Mare, Bihor, Arad, Hu-
nedoara, Alba, Timiº, Caraº Seve-
rin, Mehedinþi ºi Dolj. Potrivit
ANM, valul de cãldurã se va ex-
tinde în jumãtatea de vest a terito-
riului, iar în Banat, Criºana, sud-
vestul Transilvaniei ºi al Olteniei,
vremea va fi canicularã ºi discon-
fortul termic în accentuare. Indi-
cele temperaturã-umezealã (ITU)
va atinge pe arii relativ extinse pra-
gul critic de 80 de unitãþi ºi local îl
va depãºi uºor. Temperaturile ma-
xime se vor situa frecvent între 35
ºi 37 de grade ºi izolat în Câmpia

Cod galben de caniculã,
de astãzi, urmat de cod portocaliu

Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis, ieri, mai multe atenþi-
onãri cod galben ºi cod portocaliu de caniculã, valabile astãzi ºi mâine,

pentru mai multe judeþe din vestul þãrii.

de Vest vor atinge 38 de grade, iar
minimele nocturne nu vor coborî
sub 20 de grade.

Mâine, pe de altã parte, va intra
în vigoare o atenþionare cod porto-
caliu de caniculã pentru ºase jude-
þe din vestul þãrii, respectiv Bihor,
Arad, Timiº, Caraº Severin, Me-
hedinþi ºi Dolj. Potrivit ANM, va-
lul de cãldurã se va intensifica ºi
va cuprinde cea mai mare parte a
þãrii. Astfel, în zonele joase de re-
lief din vest ºi local din centru ºi
sud, vremea va fi canicularã, iar
indicele temperaturã-umezealã
(ITU) va atinge ºi depãºi pragul de
80 de unitãþi. Minimele nocturne

nu vor coborî, în general, sub 20
de grade, iar în Dealurile de Vest
vor fi de 24…25 de grade. În ju-
deþele Dolj, Mehedinþi, Caraº-Se-
verin, Timiº, Arad ºi Bihor discon-
fortul termic va fi accentuat ºi se
vor înregistra temperaturi maxime
cuprinse între 37 ºi 39 de grade.

Totodatã, meteorologii au emis
pentru alte judeþe, joi, cod galben de
caniculã. Astfel, în Maramureº nor-
dul Criºanei, cea mai mare parte a
Transilvaniei, nordul ºi estul Olteniei
ºi în sud-vestul Munteniei, discon-
fortul va fi ridicat, iar maximele ter-
mice se vor situa în general între
35...37 de grade. (Mediafax)

Ministrul Justiþiei a anunþat,
ieri, dupã discuþiile cu sindica-
tele ANP, cã va coordona per-
sonal sistemul penitenciar, pre-
cizând cã sunt avute în vedere
schimbãri precum limitarea man-
datelor directorilor de închisori
la patru ani ºi instruirea acesto-
ra, printr-un program ce va în-
cepe pe 1 octombrie.

“Eu, personal, voi coordona
ANP ºi toate penitenciarele. Nu
înseamnã cã mã substitui direc-
torilor, ci cã, de la nivelul Mi-
nisterului Justiþiei, eu mã voi
ocupa direct de ANP. (..) Am
convenit ca cei care ocupã func-
þii de conducere în penitencia-
re, directorii – au un mandat pe
perioadã nedeterminatã – vom
propune mandat determinat pe
patru ani, ca sã ºtie fiecare cã

Mandatul directorilor de închisori va fi limitat la 4 ani
vine scadenþa, cã sunt evaluaþi,
cã trec cei patru ani, dar, în ace-
laºi timp, trebuie lãsatã deschi-
sã speranþa, posibilitatea ºi altor
lucrãtori ANP sã acceadã la
funcþii de conducere. (...) De la
1 octombrie ne-am propus sã
începem cursuri de formare în
managementul penitenciar pen-
tru cei care au funcþii de con-
ducere ºi o rezervã de personal
pentru cei care vor sã ocupe
funcþii de conducere”, a decla-
rat Toader.

Ministrul Justiþiei a anunþat cã
va fi modificat statutul funcþio-
narului din penitenciare. “Existã
o decizie a CCR din 2015, care
a declarat neconstituþional un
articol privind rãspunderea dis-
ciplinarã. Din 2015, pânã azi,
legea statutului dânºilor nu a fost

modificatã cu decizia CCR. La
nivelul Ministerului Justiþiei am
iniþiat un proiect de lege pentru
modificarea statutului, în sensul
punerii  de acord cu decizia
CCR. (...) Dânºii vor punerea de
acord cu decizia curþii odatã cu
adoptarea unui nou statut. Noi
opinãm cã ar putea sã se întâr-
zie procedura punerii de acord
prin adoptarea, modificarea unui
nou statut. La urmãtoarea întâl-
nire evaluãm draftul de proiect
pe care îl avem astãzi în lucru,
care a parcurs ºi câþiva paºi în
procedura de avizare, vom cã-
dea de comun acord asupra so-
luþiei pe care o trebuie sã o ur-
mãm”, mai spus Toader.

În ceea ce priveºte problema
resursei umane, ministrul a
anunþat cã, dacã va fi necesar,

se va face un memorandum cã-
tre Guvern pentru deblocarea
sau suplimentarea posturilor,
dupã evaluarea raportului dintre
schema de personal ºi necesa-
rul de angajaþi. “În momentul
acesta sunt 27.000 de deþinuþi,
12.000 de funcþionari care lu-
creazã în ANP. Dânºii evocã, ºi
cred cã au dreptate, nevoia de
completare a schemei, a postu-
rilor vacante. Ordonanþa de Ur-
genþã care a blocat posturile din
administraþia publicã din siste-
mul public ºtiþi cã excepteazã
posturile vacante care fuseserã
deja publicate în Monitorul Ofi-
cial la momentul apariþiei Ordo-
nanþei. Dânºii aveau publicate
1.020 de posturi vacante, pro-
cedura continuã, ºi vor fi ocu-
pate.  Aºadar,  pe lângã cele

12.224 de angajaþi acum – cu toa-
te gradele lor ºi ierarhia decizio-
nalã pânã la execuþie – se vor
ocupa – sperãm – prin proce-
durile legale de concurs, încã
1.020 de posturi la care se mai
adaugã încã 333 de proaspãt ti-
neri absolvenþi ai ºcolilor pen-
tru penitenciare”, a precizat mi-
nistrul Justiþiei.

De asemenea, o altã discuþie
se referã la valorificarea creaþii-
lor deþinuþilor, atât în avantajul
statului, cât ºi în avantajul per-
soanei private de libertate, un alt
scop fiind reintegrarea socialã.
De asemenea, ministrul Justiþiei
a vorbit ºi despre extinderea po-
sibilitãþii de a presta servicii în
afara sistemului penitenciar, dupã
ce mai multe închisori au primit
cereri de colaborare. (Mediafax)
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Pe segmentul de finanþãri acor-
date companiilor, BCR a acordat
1,5 miliarde de lei noi volume de
credite. Co-finanþarea proiectelor
care beneficiazã de fonduri euro-
pene a fost de asemenea solidã,
BCR deþinând o cota de piaþã de
peste 30% ºi un portofoliu de pes-
te 7,74 miliarde lei co-finanþãri
acordate. Creºterea portofoliului de
finanþãri corporate este susþinutã,

O pondere semnificativã este
alocatã agriculturii, ajutãrii re-
giunilor sãrace ºi cercetãrii, dar
UE desfãºoarã, de asemenea,

În primul semestru din 2017:

BCR a obþinut un profit net de 305 milioane leiBCR a obþinut un profit net de 305 milioane leiBCR a obþinut un profit net de 305 milioane leiBCR a obþinut un profit net de 305 milioane leiBCR a obþinut un profit net de 305 milioane lei
BCR a obþinut în  primul semestru

din 2017 un profit net de 305 milioane
lei, echivalentul a 67,4 milioane euro,
susþinut de performanþa operaþionalã ºi
de îmbunãtãþirea continuã a calitãþii
portofoliului. În raport cu aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, se consemnea-
zã o scãdere determinatã, în principal,
de efectul de bazã rezultat din înregis-
trarea, în bilanþul din primul semestru

în continuare, de un flux solid de
afaceri de o calitate mai ridicatã,
în special pe categoriile de produ-
se precum descoperit de cont, ca-
pital de lucru ºi finanþarea produc-
þiei ºi a lanþurilor de furnizori. Cre-
ditele si avansurile acordate clien-
þilor au crescut cu 0,5%, la 32.437
milioane lei, la 30 iunie 2017, de la
32.291 milioane lei,  la 31 decem-
brie 2016, ca urmare a unor volu-

me de creditare crescute pe
segmentul retail. Depozite-
le de la clienþi  au scãzut cu
2,1% la 47.208,1 milioane
lei (a 30 iunie 2017, faþã de
48.235,2 milioane lei la 31
decembrie 2016, ca urma-
re a unei reduceri a depozi-
telor corporate. Depozitele
clienþilor rãmân principala
sursã de finanþare a BCR,
în timp ce banca beneficia-
zã de surse de finanþare di-
versificate, incluzând com-
pania mamã.

„Soluþii sustenabile pentru viaþa
financiarã a românilor”

Veniturile nete din dobânzi au
scãzut cu 6,0 %, la 878,73 milioa-
ne lei de la 934,7 milioane lei, în
semestrul I 2016, luând în calcul
rezolvarea continuã a portofoliului
de credite problematice ºi un me-
diu dominat de o ratã mai micã a
dobânzii.  Veniturile nete din comi-
sioane au scãzut cu 4,3%, la
338,88 milioane lei de la 354,1 mi-
lioane lei în semestrul I 2016, pe
seama veniturilor mai scãzute din
operaþiuni bancare. Rezultatul net
din tranzacþionare a crescut cu

21,3%, la 189,60 milioane lei
(41,80 milioane EUR), de la 156,3
milioane LEI (34,8 milioane EUR)
în semestrul I 2016 datoritã unui
efect pozitiv rezultat din reevalua-
rea participaþiilor valutare. “Astãzi,
BCR se bucurã de capitalizare sub-
stanþialã, de  lichiditate excelentã
ºi, mai ales, de o expertiza unicã
pentru a sprijini cele mai relevante
proiecte de dezvoltare a infrastruc-
turii, de susþinere financiarã a com-
paniilor, de creºtere a calitãþii vieþii
oamenilor din România ºi, în ge-
neral, de creare a capitalului de în-
credere în economie. Privind din
aceasta perspectivã, în mod parti-
cular, sunt încântat cã BCR a reu-

ºit sã propunã cea mai buna ofertã
financiarã pentru programul de
sprijin al ecosistemului antrepre-
norial, Start-up Nation, ºi privesc
cu încredere cãtre rezultatele pro-
gramului. Într-un mediu dominat
de schimbãri ºi evoluþii impredic-
tibile, BCR rãmâne o ancorã a an-
gajamentelor pe termen lung. Mi-
siunea BCR este de a oferi soluþii
sustenabile pentru viaþa financia-
rã a românilor. Le mulþumim
clienþilor, angajaþilor ºi acþionari-
lor noºtri pentru cã ne oferã în-
crederea lor de a construi împre-
unã prosperitate ºi potenþial pen-
tru România”, a declarat Sergiu
Manea, CEO al BCR.

Bugetul anual al UE este limitat
Pentru 2017, aceasta se ridicã la 157,86 miliarde de

euro, o sumã mare în termeni reali, dar reprezintã doar
1% din averea (sau VNB) generatã de economiile UE în
fiecare an. În mare parte, bugetul este finanþat direct de
statele membre, iar aproximativ 94% din bani sunt trimiºi
înapoi pentru finanþare activitãþilor din fiecare stat mem-
bru. 6% reprezintã cheltuieli pentru funcþionarea institu-
þiilor UE ºi coordonarea activitãþii.

operaþiuni de urgenþã, contribu-
ie la creºterea competitivitãþii fir-
melor europene ºi ajutã statele
membre sã facã faþã ºomajului

în rândul tinerilor. Limitele bu-
getului sunt stabilite în cadrul
unui cadru de ºapte ani, cunos-
cut în prezent drept cadrul fi-
nanciar multianual. Pentru a
spori transparenþa ºi pentru a
evita frauda ºi utilizarea greºitã
a bugetului, Comisia este res-
ponsabilã pentru gestionarea fon-
durilor în faþa Parlamentului Eu-
ropean, care examineazã pune-
rea în aplicare ºi dã „descãrcare
de gestiune” Comisiei pentru toa-
te cheltuielile. În fiecare an-
, Curtea de Conturi Europeanã
examineazã, de asemenea, veni-
turile ºi cheltuielile.

Resurse tradiþionale:
taxele vamale la importurile

din afara UE
Recent, deputaþii europeni au

participat la un grup de lucru
care a analizat modul în care UE
ar putea avea un venit mai diver-
sificat cu „resurse proprii”, fãrã
sã depindã doar de contribuþiile
statelor membre. Acest sistem ar
putea include, de exemplu, re-
surse mai tradiþionale, cum ar fi
taxele vamale la importurile din
afara UE sau ar putea fi bazat pe
taxa pe valoarea adãugatã

(TVA). Aceºtia au luptat, de ase-
menea, pentru finanþe mai flexi-
bile, pentru a rãspunde mai bine
crizelor neprevãzute în viitor,
cum ar fi criza migraþiei. Parla-
mentul a insistat asupra unei
clauze de revizuire care sã per-
mitã Comisiei Europene sã revi-
zuiascã bugetul la mijlocul pe-
rioadei ºi sã propunã modificãri
dupã cum este necesar.

În februarie, deputaþii europeni
au adoptat trei rapoarte privind
modul în care UE ar trebui sã uti-
lizeze toate instrumentele exis-
tente în tratatele actuale ºi sã fie

reformatã pentru a putea oferi mai
mult aºteptãrilor cetãþenilor. Un
raport a analizat ce modificãri ale
tratatelor ar putea fi necesare -
pentru reforme suplimentare, de
exemplu legate de guvernanþa
economicã, sugerând un minis-
tru de finanþe al UE. Un alt ra-
port a analizat ce îmbunãtãþiri
sunt deja posibile în cadrul siste-
mului existent, în timp ce al trei-
lea a arãtat cum se pot apropia-
 economiile þãrilor care au adop-
tat moneda euro ºi cum pot aces-
tea deveni mai capabile sã reziste
ºocurilor interne sau externe.

al lui 2016, a unor venituri consistente
din vânzarea unor participaþii, precum
ºi a unor reluãri de provizioane de risc
generate de recuperãri din credite ne-
performante. Rezultatul operaþional a
fost de 729,8 milioane lei, adicã 160,9
milioane  euro, cu 3,6% mai mare de-
cât în anul precedent, 704,7 milioane
lei, în principal datoritã cheltuielilor
operaþionale mai mici.

Sergiu Manea
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Nu trebuie sã fii expert în po-
litici economice, monetare sau
fiscale sã realizezi cã, ieri, Mu-
gur Isãrescu, guvernatorul BNR,
a explicat în stilul concis, dar cu
comentariile de rigoare, viitorul
economiei româneºti.

În luna mai, BNR a revizuit în
scãdere, de la 1,7% la 1,6%, pro-
gnoza privind inflaþia pentru fi-
nalul acestui an, ºi de la 3,4% la
3,1% pentru finalul anului 2018.
Rata anualã a inflaþiei, care mã-

soarã evoluþia preþurilor de con-
sum în ultimul an, a urcat în luna
iunie la 0,85%, cel mai înalt ni-
vel din ultimii doi ani, potrivit sta-
tisticilor oficiale. Dar, punctul pe
„i” îl pune guvernatorul prin ur-
mãtoarea exprimare, când s-a
referit la majorarea accizei la car-
buranþi: „Ne va afecta. Deci, va
împinge inflaþia în sus. Deocam-
datã nu am introdus-o, cã e dis-
cuþie încã. V-am precizat de multe
ori cã introducem în datele de
prognozã informaþiile care au un
grad ridicat de certitudine. Dis-
cuþiile le lãsãm la capitolul dis-
cuþii, eventual domeniul riscuri-
lor. Acolo aþi vãzut, la riscuri?
Politica fiscalã ºi politica salaria-
lã, riscuri sã împingã inflaþia în
sus. (...) Presiunile acumulate pe
plan intern încep sã transparã la
nivelul preþurilor de producþie,
odatã cu disiparea influenþei
dezinflaþioniste a mediului extern.
Avem costuri salariale care se

TTTTToamna debuteazã cu scumpiri în lanþoamna debuteazã cu scumpiri în lanþoamna debuteazã cu scumpiri în lanþoamna debuteazã cu scumpiri în lanþoamna debuteazã cu scumpiri în lanþ
Ultimele 24 de ore, dincolo de spectacolul politic gene-

rat de Camerele reunite ale Parlamentului, au fost marca-
te de câteva precizãri fãcute de guvernatorul BNR,
Mugur Isãrescu, referitoare la dinamica inflaþiei în urmã-
torii ani. Revizuitã în sensul creºterii sale, rata inflaþiei va
ajunge, în decurs de nici doi ani, la 3,5%, faþã de 1,9%
cât s-a estimat pentru finele anului în curs. Temerile BNR
sunt alimentate de una din ultimele decizii fiscale ale
coaliþiei de guvernare. Acesta propune modificarea
Codului Fiscal, în sensul creºterii nivelului accizelor la
carburanþi, în fapt o revenire la cotele stabilite în 2016.
Finanþiºtii au constatat cã, deºi consumul de motorinã ºi
benzinã a crescut în prima jumãtate a anului în curs faþã
de aceeaºi perioadã de referinþã din 2016, statul român a
încasat mai puþin cu circa 857 milioane lei. Cum, la buget,
e nevoie mare de bani, se vehiculeazã cifra de 1 miliard
de lei, impactul pe care-l va avea majorarea preþurilor la
combustibili va fi uriaº, acestea fiind întotdeauna elemen-
tul declanºator al scumpirilor în tot lanþul economic.

duc în sus. Avem o majorare a
preþurilor de producþie”, a subli-
niat Mugur Isãrescu.

Statul trebuie sã umple golurile
Argumentele Ministerului Fi-

nanþelor Publice sunt cã Româ-
nia are cel mai mic preþ din Uni-
unea Europeanã al benzinei cu
taxe, când vine vorba de preþul
benzinei fãrã taxe România este
pe locul 15 în Uniunea Europea-
nã cu un cost al benzinei mult
peste þãri producãtoare de petrol

precum Marea Britanie ºi Olan-
da, dar ºi peste þãri precum Aus-
tria, Polonia, Bulgaria. De ce nu
comparã acest minister ºi pute-
rea de cumpãrare a românilor cu
cea a tuturor statelor europene
ºi lucreazã doar cu jumãtãþi de
mãsurã!?

 „Situaþia este similarã ºi în
cazul preþului motorinei fãrã taxe,
România se situeazã pe locul 17
în Uniunea Europeanã ca preþ,
mult peste þãrile producãtoare de
petrol precum Uniunea Europea-
nã ºi Olanda, dar ºi peste þãri pre-
cum Austria, Italia, Polonia, Bul-
garia. În urma diminuãrii fiscali-
tãþii la începutul anului 2017, s-a
înregistrat o diminuare a ponde-
rii taxelor în preþul carburanþilor,
care era oricum mai redusã com-
parativ cu nivelul mediu înregis-
trat la nivelul UE. Astfel, în luna
iulie 2017, taxele reprezintã 52%
din preþul benzinei, respectiv 50%
din preþul motorinei (în România),

în condiþiile în care, în medie, la
nivelul Uniunii Europene, taxele
cumuleazã 62% din preþul benzi-
nei ºi respectiv 57% din preþul
motorinei”, informeazã Ministe-
rul Finanþelor Publice.

Miliardul trebuie acoperit tot
din accizele combustibililor

Tot în Nota de funda-
mentare, MFP aratã cã,
deºi în semestrul I al
anului 2017 consumul de
motorinã a crescut faþã de
semestrul I al anului 2016
cu 253,07 milioane litri,
iar cel de benzinã fãrã
plumb, cu 58,854 milioa-
ne litri, încasãrile au
scãzut cu 634,348 mili-
oane lei,  respectiv
223,661 milioane lei,
motivele principale fiind
scãderea, de la 1 ianua-
rie 2017, a nivelului ac-
cizelor prevãzut pentru
motorinã, de la 1.897,08
lei/1000 litri, la 1.518,04
lei/1000 litri, respectiv a
nivelului accizelor prevã-

zut pentru benzina fãrã plumb de
la 2.035,4 lei/1000 litri ,  la
1.656,36 lei/1000 litri, precum ºi
scãderea cu un punct procentual

a taxei pe valoarea adãugatã.

Pentru preºedintele Senatului,
22% nu este o creºtere semni-

ficativã!
La majoritatea staþiilor PECO

din Craiova, benzina ºi motorina
se vând în prezent cu 4,60 – 4,65
lei/litru. Or, de la 1 septembrie
a.c., preþul acestora va sãri de
5,00 lei/litru. O nimica toatã spu-
ne preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, nu înainte de
a declara cã nici nu a vãzut pro-
iectul de ordonanþã! „Nu am vã-
zut proiectul de ordonanþã. Sunt
la curent cu aceastã propunere de
majorare a unor accize. (...) Ac-
cizele au fost reduse, euro acci-
za a fost eliminatã. Din pãcate,
ceea ce ne aºteptam sã se întâm-
ple ºi anume o reducere a preþu-
lui carburantului la consumator,
la pompã cum se spune, nu s-a
întâmplat. ªtiu cã au avut loc dis-
cuþii la nivelul Guvernului cu ope-
ratorii economici din domeniul
petrolier, din companiile de pro-
fil ºi propunerea care se are în
vedere, dar sunt mai multe vari-
ante în lucru, este de a introduce
o micã majorare a accizei care,
practic, va avea un impact ne-
semnificativ asupra preþului la

consumator, deci pentru consu-
mator nu va fi o povarã”, a afir-
mat preºedintele Senatului, ieri,
la finalul ºedinþei Biroului perma-
nent al Senatului.

Opoziþia a luat atitudine ºi, prin
vocea preºedintelui PNL, a de-
nunþat o „crimã cu premeditare
împotriva economiei”. „Acuz
Guvernul Tudose de crimã cu
premeditare împotriva economiei
româneºti. Pentru a putea scoate
bani din piatrã seacã ca sã facã
faþã la majorãrile salariale ºi la
majorãrile de pensii fãrã suport
în realitatea economicã, Guver-
nul Tudose ia doar mãsuri care
duc la distrugerea economiei ro-
mâneºti”, a declarat preºedintele
PNL, Ludovic Orban, criticând
intenþia Guvernului de a majora
accizele pe combustibil.

Va începe eschiva
Cum s-a întâmplat ºi în anii tre-

cuþi, transportatorii se vor orien-
ta sã-ºi facã alimentãrile camioa-
nelor din afara României. În agri-
culturã, însuºi statul român va fi
cel care va suporta costul majo-
rãrii accizelor. Pentru cã ajutorul
de stat se acordã sub formã de
rambursare a diferenþei dintre ac-
ciza standard ºi acciza redusã

pentru motorina utilizatã la
efectuarea lucrãrilor me-
canizate în agriculturã în
sectoarele vegetal, zoo-
tehnic ºi îmbunãtãþiri fun-
ciare. Tot în agriculturã,
costurile lucrãrilor meca-
nizate vor creºte inevita-
bil, cu consecinþe directe
asupra preþului de vânza-
re. La rândul lor, produ-
cãtorii ºi comercianþii vor
trebui sã reducã ºocul pro-
vocat de mãrirea accize-
lor, fie prin disponibilizãri
din rândul angajaþilor, fie
prin majorãri de preþuri.
Acestea din urmã apãsând
ºi mai mult asupra puterii
de cumpãrare a tuturor ce
nu intrã în fericita clasã a
bugetarilor.
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 Cea de-a IV-a întâlnire din ca-
drul Proiectului „Working Roma”
a avut loc la Novo Mesto (Slo-
venia), cu puþin timp în urmã.
Prin intermediul acestui program,
cu finanþare europeanã, proiect
aprobat din Fondurile „Justice”,
prin candidatura directã la Comi-
sia Europeanã (JUST/2014/RDIS/
AG/DISC)  populaþia romã este
sprijinitã în educaþie ºi incluziu-
ne pe piaþa muncii (http://forum-
.workingroma.eu).

Proiectul îºi propune sã stabi-
leascã reþele între pãrþi interesa-
te din toate sectoarele, public ºi
privat, sã dezvolte bune practici
pentru promovarea multicultura-
lismului la locul de muncã, sã
promoveze posibilitãþile de inte-
grare pe piaþa muncii a romilor ºi
sã conºtientizeze populaþia cu
privire la fenomenele de rasism
ºi xenofobie. Mãsurile propuse ºi
implementate sunt produsul par-
tenerilor din nouã þãri: Spania,
Bulgaria, Grecia, Italia, Portuga-
lia, Slovenia, Marea Britanie,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Se cautã directori de ºcoli în DoljSe cautã directori de ºcoli în DoljSe cautã directori de ºcoli în DoljSe cautã directori de ºcoli în DoljSe cautã directori de ºcoli în Dolj
 S-a finalizat examenul naþional pentru ocu-

parea posturilor de director, respectiv adjunct,
dar multe posturi de conducere au rãmas neo-
cupate, ceea ce a dus la o nouã metodologie de
ocupare a funcþiilor respective. Candidaþii
trebuie sã treacã printr-un interviu din tematica
stabilitã, iar în Dolj sunt vacante 13 funcþii de
„plin” ºi ºase de „adjunct”.

 Pânã pe data de 17 august, ca-
drele didactice înscrise în Registrul
naþional al experþilor în management
educaþional, interesate de ocuparea,
cu prioritate, în anul ºcolar 2017-
2018, prin detaºare în interesul în-
vãþãmântului a unei funcþii de di-
rector sau director adjunct rãmasã
vacantã, dupã concurs, la o unitate
de învãþãmânt, depun la Inspecto-
ratele ªcolare Judeþene opþiunea în

scris, cu precizarea instituþiei în
cauzã ºi a funcþiei alese. Cei intere-
saþi vor susþine un interviu în faþa
unei comisii constituite din trei
membri ai Consiliului de Adminis-
traþie al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean, în cadrul cãruia vor prezenta
planul operaþional, pentru unitatea
unde au aplicat, fiindu-le testate
cunoºtinþele în ceea ce priveºte le-
gislaþia ºcolarã, raportatã strict la ni-

velul ºi specificul unitãþii
de învãþãmânt.

La nivelul fiecãrei
structuri teritoriale de în-
vãþãmânt pot fi constitui-
te mai multe comisii de
evaluare a interviului, du-
rata acestuia fiind de ma-
ximum 20 de minute,
punctajul minim de pro-
movare fiind de 21 de
puncte dintr-un total de
30. Cu ocazia susþinerii
probei respective, candi-
daþii vor prezenta, în for-
mat tipãrit, un exemplar
al planului operaþional
pentru 2017-2018. În si-
tuaþia în care, în urma in-
terviurilor, mai rãmân
funcþii disponibile, vor fi
aplicate mai multe crite-
rii de selecþie: cadre di-
dactice participante la
examenele anterioare,
declarate admise; cele
care au promovat, în iu-
lie – august 2017, cel
puþin douã probe; candi-
daþi care au trecut de mi-
nimum o probã în vara
acestui an; cei care, în
sesiunea deanul trecut, au

acces la minimum douã examinãri.
Detaºarea în aceste funcþii se va
face pânã la organizarea unui nou
concurs, dar nu mai târziu de sfâr-
ºitul anului 2017-2018. Toate aces-
te reglementãri sunt stipulate în
Nota nr. 1836/04.08.2017 a Minis-
terului Educaþiei Naþionale.

La Dolj, posturi de conducere
pentru 21 de unitãþi de învãþã-

mânt
Prevederile legale vor fi respec-

tate ºi în judeþul Dolj. „Metodologia
va fi urmatã întocmai, astfel cã,
pânã pe 17 august, candidaþii tre-
buie sã depunã cererile. Pe 18 au-
gust va fi afiºatã, la avizier ºi pe site,
programarea pe zile ºi pe ore, la fie-
care comisie a cadrelor didactice
care au depus opþiuni în vederea
ocupãrii funcþiilor disponibile.În
perioada 21-22 august acestea vor
susþine interviul, în faþa comisiilor”,
a precizat prof. Nicuºor Cotescu,
inspector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

În judeþul Dolj sunt vacante 13
posturi de director (ªcolile Gim-
naziale din Bulzeºti, Cerãt, Damian
– comuna Sadova, Gângiova, Gi-
ghera, Greceºti, Izvoare, Lipovu,
Seaca de Câmp, Tãlpaº, Teslui,
Liceul Adventist, respectiv Semi-
narul Teologic „Sf. Grigorie Teo-
logul”, ambele din Craiova) ºi ºase
de „adjunct” (ªcolile Gimnaziale
din Sadova ºi Filiaºi; Liceul Teh-
nologic „ªtefan Anghel” din Bãi-
leºti, Liceul Teoretic „Gh. Vasilichi”
din Cetate, Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven” din Craiova ºi Li-
ceul Teoretic „George ªt. Marin-
cu” din Poiana Mare).

Paºi în integrarea romilor, prin „Working Roma”
Educaþia populaþiei de etnie romã continuã, prin acce-

sarea unor fonduri europene, iar rezultatele încep sã se
observe. De curând, o organizaþie craioveanã a participat,
în Slovenia, la desfãºurarea unei ºedinþe de acest fel.

Malta ºi România, din þara noas-
trã partener fiind Asociaþia „Do-
minou”, din Craiova.

În anul 2016, proiectul
a debutat, la Craiova, prin
diverse întâlniri, la care au
participat reprezentanþi ai
Camerei de Comerþ Dolj,
AJOFM Dolj etc. Depla-
sarea în Slovenia a reunit
emisari ai pãrþilor partene-
re, iar coordonatorul prin-
cipal, Antonio Jesus, din
Consiliul Municipal din
Andujar (Spania) a înce-
put cu o revizuire a tutu-
ror fluxurilor de lucru,
stabilindu-se elaborarea
unui Manual de bune
practici, coordonat de
echipa din Malta. Una din-
tre problemele principale
a constat în lipsa de inte-
res a minoritãþilor etnice
implicate, iar ca soluþie s-
a convenit sã se scurteze
instruirile, atunci când
este necesar, ºi sã se facã

atractiv conþinutul, adoptând te-
mele pentru romi.

„În acest scop, Asociaþia DO-
MINOU a pregãtit un numãr de
28 de cursanþi romi, în meseria
de mediator sanitar, fiind facili-
tat accesul non-discriminatoriu
al persoanelor aparþinând grupu-

rilor vulnerabile la serviciile de
sãnãtate de calitate ºi a fost cul-
tivatã încrederea între autoritã-
þile sanitare, beneficiari, alte
agenþii ale administraþiei locale.
Mediatorul sanitar contribuie la
informarea cadrelor cu preroga-
tive în domeniu, în ceea ce pri-

veºte obiceiurile ºi tradiþiile gru-
purilor minoritare din comunita-
te, fiind persoana care mijloceº-
te relaþia dintre persoanele vul-
nerabile , autoritãþile sanitare ºi
cele de protecþie socialã”, a pre-
cizat Mariana Stoineac, preºe-
dinte al DOMINOU.
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Filmul regizorul Tony Gatlif,
„Gadjo Dilo”, în care au debutat
pe marele ecran atât actriþa Rona
Hartner, cât ºi celebrul interpret
de manele Adrian Minune, va fi
proiectat la Divan Film Festival.
Potrivit organizatorilor evenimen-
tului, „Gadjo Dilo” spune poves-
tea unui tânãr francez aflat în
România în cãutarea unui legen-
dar cântãreþ þigan. Ajutat de bã-
trânul Isidor, liderul clanului din
sat, acesta pãtrunde în lumea ha-
oticã, dar pasionantã a cântãreþi-
lor þigani, de altfel pitoreºti ºi vio-

România este peste media de 1% a Uniu-
nii Europene în ceea ce priveºte cheltuielile
guvernamentale alocate din Produsul Intern
Brut pentru culturã, recreare ºi religie, dar
deþine ultima poziþie la cheltuielile per locui-
tor, alocând sub 100 de euro, în 2015, po-
trivit Eurostat.

În România, unde cheltuielile totale de
consum însumeazã 1.047 de lei lunar pe per-
soanã, alocãrile pentru educaþie-culturã-re-
creere sunt de 3,7% din aceste cheltuieli,
adicã 38,7 lei lunar pe persoanã (aproxima-
tiv 100 de euro pe an), aratã datele centrali-
zate la Institutul Naþional de Statisticã refe-
ritoare la trimestrul I din 2017.

În 2015, cele mai mari rate din PIB ale
cheltuielilor guvernamentale destinate culturii,
recreãrii ºi religiei au fost în Ungaria (2,1%)

ªtefan Bãnicã jr. va efectua, în lunile oc-
tombrie ºi noiembrie, un turneu care va cu-
prinde 11 oraºe din România, plus Chiºinãu,
pentru promovarea celui mai nou material
discografic, “Picat din lunã”. Potrivit unui
comunicat al organizatorilor, transmis “Pi-
cat din lunã”, al 16-lea album de autor din
cariera artistului, este “complex, surprinzã-
tor, elaborat cu surprize muzicale inedite”.

Turneul va debuta pe 23 octombrie la Casa
de Culturã a Sindicatelor din Piteºti ºi va
continua pe 24 octombrie la Sala Poliva-
lentã din Craiova, 25 octombrie – la Sala
Sporturilor “Constantin Jude” din Timiºoa-
ra, 26 octombrie – la Teatrul de Stat din
Oradea, 30 octombrie – la Sala Sporturilor
“Traian” din Râmnicu Vâlcea, 31 octombrie

România, pe ultimul loc din UE la cheltuielile
per locuitor destinate culturii ºi recreerii în 2015

ºi Estonia (2%), iar cele mai reduse în Irlan-
da (0,6%), Grecia, Italia ºi Marea Britanie
(0,7%). România este peste media de 1% a
Uniunii Europene la alocãrile guvernamen-
tale.

Clasamentul este diferit când sumele chel-
tuite sunt puse în perspectivã cu dimensiu-
nea populaþiei fiecãrui stat membru. Cheltu-
ieli de peste 800 de euro pe persoanã au fost
înregistrate în Luxembourg (1.068 de euro)
ºi Danemarca (843 euro). La polul opus, cele
mai mici cheltuieli destinate culturii, recrãrii
ºi religiei au fost înregistrate în România (97
de euro), Bulgaria (106), Grecia (113 euro),
Lituania (120 de euro) ºi Polonia (126 de
euro). În medie, în 2015, cheltuielile pentru
culturã, religie ºi recreare per locuitor au
reprezentat 299 de euro în UE.

În 2015, cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene au raportat cheltuieli gu-
vernamentale în valoare de 153 de miliarde
de euro pe culturã, recreere ºi religie. Cifra
reprezintã 1% din PIB-ul UE.

Cheltuielile pentru sectorul menþionat sunt
mult mai scãzute faþã de cele destinate pro-
tecþiei sociale (19,2% din PIB, în 2015),
sãnãtãþii (7,2% din PIB), educaþiei (4,9%)
ºi apãrãrii (1,4%), dar mai crescute faþã de
cele alocate pentru protecþia mediului
(0,8%). (Mediafax)

ªtefan Bãnicã jr. va concerta, în octombrie,
la Sala Polivalentã din Craiova

– la Sala Sporturilor “D.P. Colibaºi” din Bra-
ºov, 1 noiembrie – la Sala Sporturilor “Olim-
pia” din Ploieºti, 2 noiembrie – la Sala Spor-
turilor din Constanþa, 3 noiembrie – la Sala
Sporturilor “Dunãrea” din Galaþi, 6 noiem-
brie – la Teatrul de Varã “Radu Beligan” din
Bacãu, 7 noiembrie – la Sala Sporturilor
“Romeo Iamandi” din Buzãu ºi 9 noiembrie
– la Palatul Naþional din Chiºinãu. Toate
spectacolele încep la ora 19,30, iar concer-
tul de la Chiºinãu la ora 19,00, precizeazã
organizatorii.

Biletele se gãsesc la casele de bilete ale
sãlilor de spectacole ºi online pe vandbile-
te.ro, bilete.ro, eventim.ro. Pentru acest tur-
neu a fost conceputã, în premierã, o cate-
gorie specialã de bilete – Golden Circle (VIP).

În cadrul acesteia, va fi pus în
vânzare un numãr limitat de
bilete – 100, cu valoarea de 150
de lei pentru fiecare spectacol
din cadrul turneului naþional al
lui ªtefan Banicã. Spectatorii
care vor achiziþiona aceste bi-
lete vor beneficia de un pachet
special: acces la concert în sec-
tor preferenþial Golden Circle,
o întâlnire cu ªtefan Banicã în
backstage ºi vor primi noul al-
bum “Picat din lunã” ºi o foto-
grafie cu autograful artistului.

Actriþa Rona Hartner vine la Actriþa Rona Hartner vine la Actriþa Rona Hartner vine la Actriþa Rona Hartner vine la Actriþa Rona Hartner vine la Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival
pentru proiecþia aniversarã pentru proiecþia aniversarã pentru proiecþia aniversarã pentru proiecþia aniversarã pentru proiecþia aniversarã „Gadjo Dilo”„Gadjo Dilo”„Gadjo Dilo”„Gadjo Dilo”„Gadjo Dilo”

La 20 de ani de la prima proiecþie a filmului care a lansat-o pe
Rona Hartner ºi care a câºtigat un premiu César pentru cea mai
bunã muzicã (patru dintre piesele de pe soundtrack fiind semnate
de Adrian Minune), „Gadjo Dilo” va rula la Divan Film Festival, în
Port Cultural Cetate, miercuri, 23 august. Proiecþia va avea loc în
prezenþa actriþei Rona Hartner. Cea de-a VIII-a ediþie a Divan
Film Festival se va desfãºura în perioada 18-20 august în Craiova
(Centrul Vechi ºi Inspire Cinema) ºi între 21 ºi 26 august în Port
Cultural Cetate, intrarea fiind liberã la toate proiecþiile ºi concer-
tele din program. Proiectul este organizat de Fundaþia pentru Poe-
zie „Mircea Dinescu” ºi co-finanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional, cu sprijinul Primãriei Municipiului Craiova,
Centrului Naþional al Cinematografiei, Consiliului Judeþean Dolj,
Uniunii Cineaºtilor din România ºi Institutului Cultural Român.

lenþi, amuzanþi ºi supãrãcioºi, în-
drãgostindu-se de oacheºa Sabi-
na. Proiecþia filmului va fi urmatã
de concertul trupei IMPEX, im-
portatoare ºi exportatoare de su-
nete muzicale.

Ediþia a VIII-a a Divan Film
Festival aduce un numãr-record
de 15 de filme proiectate în pre-
mierã, cãrora li se adaugã proiec-
þia aniversarã „Gadjo Dilo”, douã
filme pentru copii ºi 20 de scurt-
metraje diferite ca stil, care car-
tografiazã profund regiunea bal-
canicã. Printre acestea din urmã

se numãrã ºi „Scris” / „Nescris”,
filmul lui Adrian Siliºteanu, multi-
premiat la festivalurile de la Tam-
pere, Montpellier sau Trieste, care
spune povestea unei familii de
romi ce riscã, din cauza unei pro-
bleme de identitate,  sã-ºi piardã
fiica minorã, proaspãtã mamã. Un
alt scurtmetraj apreciat la festiva-
lurile de gen este ºi „E roºu la
semafor” / „Red Light” (regia
Toma Waszarow, Croaþia-Bulga-
ria, 2016), o poveste extrem de
balcanicã a ºoferului ºi a pasage-
rilor unui autobuz care rãmân blo-

caþi la semafor.
„Cãlãtorie la oraº” / „Round

Trip: Mary” (regia Zharko Ivanov,
2015), este o sublimã animaþie
macedoneanã care ne aratã prin
ochii unei fete de la þarã influenþa
fraþilor Manaki asupra cinemato-
grafiei balcanice, în timp ce musi-
cal-ul bulgar „Mãnâncã-mã!” /
„Eat Me!” (regia Ilina Perianova,
2016) prezintã într-un mod inedit
relaþia dintre mediu înconjurãtor ºi
mâncare, mai precizeazã organiza-
torii Divan Film Festival.

O altã surprizã a acestei ediþii

o reprezintã proiecþia documen-
tarului „Vâslind pentru Europa”
/ „Rowing for Europe” (regia Ge-
rald Harringer, Austria, 2017), în
care se regãsesc clãdirea Port Cul-
tural Cetate ºi gazda festivalului,
Mircea Dinescu. Filmul aratã
aventurile unui turc ºi ale unui
austriac ce vâslesc pe Dunãre,
cutreierând sudul Europei de la
Linz la Marea Neagrã, într-o bar-
cã din lemn, fãrã motor. Filmul
conþine câteva cadre filmate chiar
în Port Cultural Cetate.
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1 EURO ...........................4,5635 ............. 45635

1 lirã sterlinã................................5,0359....................50359

1 dolar SUA.......................3,8643........38643

1 g AUR (preþ în lei)........156,6917.....1566917

Cursul pieþei valutare din 9 august 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie
În mare

parte seninmiercuri, 9 august - max: 34°C - min: 21°C

METEO

MIERCURI - 9 august

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

TVR 1

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

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

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

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

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

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

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

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

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

TVR 2

07:30 Iubire ºi prietenie
09:05 500 de zile cu Summer
10:40 Mirajul Dansului 3
12:10 Goana dupã cadou 2
13:45 Houston, avem o

problemã!
15:10 Inimã nebunã
17:00 Aventura
19:00 Jucãtorul
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
22:10 Urzeala tronurilor
23:05 Twin Peaks
00:10 Cartea iubirii
01:55 Super-rãi
03:45 In slujba vieþii

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Mereu lângã tine
2015, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ostatici
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Jocuri periculoase 2
2004, SUA, Thriller
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
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 Dimineti 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 lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti 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)

07:00 Ce spun românii (R)
08:00 La bloc (R)
10:45 Marea farsã
13:15 Votul Decisiv (R)
15:45 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Destul!
22:45 Ucide-i cu tandreþe
00:45 Destul! (R)
02:45 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

10:00 Turnul primului nãscut
1998, Italia, Franta, Aventuri,

Dramã
11:00 2K1 cu Mirela Vaida
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Jocuri la nivel înalt
2009, SUA, Marea Britanie,

Franta, Crimã, Dramã, Mister,
Thriller

02:00 Lege ºi ordine: Brigada
specialã

1999, SUA, Crimã, Dramã
02:45 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 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
17:00 Deschide Camera

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Rãzboiul domniþelor (R)
1969, România, Aventuri, Istoric
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Bocet vesel
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Ieri, azi, maine
1963, Italia, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Cronica cârcotaºilor
02:00 Nunþi de poveste
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Dosarele DNA (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Fotbal UEFA Champions

League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 Fight Night: GREU DE

UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)

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

Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

Goana dupã cadou 2

Se difuzeazã la HBO, ora 12:10

Doi taþi disperaþi se întrec într-o
luptã fãrã limite pentru a fi cel mai
bun tatã ºi pentru a oferi cel mai
frumos Crãciun trãit vreodatã.
Tatãl Larry, iubitor ºi liniºtit, în-
cearcã din rãsputeri sã cumpere
cadoul perfect pentru Noel, fiica
lui în vârstã de 8 ani. Cea mai
doritã jucãrie a acestui Crãciun,
ursul Harrison, nu se mai gãseºte
nicãieri...

Jocuri periculoase 2

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:30

Mai incendiar ºi salbatic chiar
decât primul film, Jocuri peri-
culoase 2 este o continuare
pasionalã care vã va arãta cam
cât de departe pot ajunge
douã fete frumoase pentru a
cãpãta ceea ce îºi doresc.
Atunci când tatãl sãu putred
de bogat moare, viaþa luxoasã
a lui Brittney Havers pare a se
apropia de final.
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Ucide-i cu tandreþe

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Jackie Cogan este un asasin care
obiºnuieºte sã îi determine, forþeze
ºi oblige pe alþii sã facã lucrurile
dupã regulile lui. Bãrbatul este
plãtit sã rãzbune un clan mafiot
jefuit în timpul unui campionat de
poker de doi escroci. Aceºtia n-au
ºtiut în ce se bagã, iar Cogan este
nevoit sã aplice mãsuri care se
impun, astfel încât afacerile ºi
fluxul de bani sã fie reluate...
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Amityville: Trezirea la viaþã

Ora:  17:00

Gen film: Horror, Thriller

Turnul Întunecat

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Fantastic, Horror, SF,

Atomic Blonde:
Agenta sub acoperire

Ora: 15:00; 19:00

Gen film: Thriller 
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JOI - 10 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 (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 ªtiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Drum bun! (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
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Teatrul Naþional de

Televiziune la 60 de ani
21:45 Teatru TV
22:35 Teatrul Naþional de

Televiziune la 60 de ani
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 Inimã nebunã
09:25 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
11:30 Cartea iubirii
13:15 Robinson Crusoe
14:45 Distracþie cu Dick ºi Jane
16:15 Ferdinand 13
16:40 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
18:05 Þestoasele Ninja 2
20:00 Mallory
21:45 Star Wars: Episodul III -

Rãzbunarea Sith
00:05 Hotelul Taj Mahal
01:35 Black Mass: Afaceri

murdare
03:40 Oase pentru Otto

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Soþ de ocazie
2016, Canada, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:45 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 S-a furat un tren 123
2009, SUA, Marea Britanie,

Crimã, Dramã, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Pe urmele dragonului de

jad
2004, SUA, Acþiune
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)

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 Dimineþi lângã 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)

07:00 Wolverine
07:30 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:15 Cheia (R)
13:45 Marea farsã (R)
16:00 La bloc
18:30 Cu mingea la picior
20:30 Cursa terorii
22:30 Luptãtorii dreptatii
00:30 Cursa terorii (R)
02:30 Cine A.M
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

10:00 Merlin
1998, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
11:00 2K1 cu Mirela Vaida
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 Gangster american
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:45 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:

Ploaia de diamante
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 Bocet vesel (R)
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 Conspiraþia
1972, România
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Basic - Instrucþia
2003, SUA, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Furie in cer (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
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 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Fight Night "KOnfrunta-

rea Campionilor" (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

Star Wars: Episodul III -
Rãzbunarea Sith

Se difuzeazã la HBO, ora 21:45

Cavalerul Jedi Anakin Skywal-
ker trebuie sã ia o decizie de
importanþã crucialã. Pus în
situaþia de a alege între a o
pierde pe femeia iubitã ºi a-ºi
vinde sufletul pentru a o salva,
Anakin cade pradã tentaþiilor
oferite de partea întunecata a
Forþei...

S-a furat un tren 123

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:15

O garniturã de metrou din New
York este deturnatã de un grup
de bandiþi care ameninþã sã
omoare toþi pasagerii dacã în
interval de o orã nu primesc
suma de 10 milioane de dolari.
Tensiunea sporeºte pe mãsurã
ce autoritãþile se dovedesc inca-
pabile sã reacþioneze. ªeful Poli-
þiei Transporturi se reîntâlneºte
cu fosta sa partenerã pentru a
negocia cu rãpitorii...

RECOMANDÃRI TV
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Cursa terorii

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Steven Seagal revine în acþiune
cu acest thriller incendiar pe care
l-a coprodus ºi gândit în calitate
de co-scenarist. Seagal joacã rolul
lui Jake Hopper, un agent CIA în
retragere, care vrea sã se bucure
de liniºtea primelor zile de pensio-
nare. Numai cã planurile sale vor fi
brutal date peste cap când fiica sa
este rapitã de un grup terorist,
supranumit Abu Karaf.
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Ministrul german de Externe, Sig-
mar Gabriel, a declarat cã Berlinul
doreºte sã aibã relaþii bune cu An-
kara, dar a cerut schimbãri în pri-
vinþa retoricii ºi a politicii Turciei,
pe fondul unor tensiuni de lungã
duratã între cele douã þãri. “Sun-
tem pregãtiþi sã întindem o mânã
Turciei. Dar un nou început nece-
sitã schimbãri din partea Ankarei,
atât în ceea ce priveºte tonul, cât ºi
problemele factuale”, a spus Gabriel,
într-un interviu pentru publicaþia
germanã Stuttgarter Nachrichten.
ªeful diplomaþiei de la Berlin ºi-a
exprimat îngrijorarea faþã de detenþia
a nouã cetãþeni germani în Turcia,
inclusiv un reporter ºi un activist pentru drep-
turile omului, care sunt acuzaþi cã acordã spri-
jin pentru organizaþiile teroriste. El a reiterat
apelul pentru eliberarea acestor cetãþeni. În ciu-
da criticilor sale aspre faþã de Ankara, minis-
trul german de Externe nu sprijinã cererile fã-
cute de unii politicieni pentru a pune capãt dis-
cuþiilor privind aderarea Turciei la Uniunea Eu-

Japonia avertizeazã cã programul
nuclear al Coreei de Nord
“a avansat considerabil”

Japonia a avertizat cã amenin-
þarea din partea programului nu-
clear nord-coreean a atins “un nou
nivel” acum cã pare a fi dezvoltat
o rachetã balisticã intercontinenta-
lã, capabilã de a atinge teritoriul
SUA. Guvernul japonez a transmis
cã programul nuclear al Phenianu-
lui a “avansat considerabil”, în po-
fida unei perioade de ani de zile în
care a avut parte de sancþiuni, ce
aveau scopul de a împiedica abili-
tatea sa de a dezvolta rachete cu
razã lungã de acþiune ºi focoase
nucleare. În timp ce mulþi experþi
considerã cã statul nord-coreean
se aflã la ani distanþã de a putea
îmbina o rachetã cu un focos nu-
clear în miniaturã, Japonia a anun-
þat cã ar putea fi posibil ca regimul
de la Phenian sã fi fãcut progrese
“pe acest front”. Oficialii Coreei de
Nord au afirmat în urmã cu aproa-
pe douã sãptãmâni cã Phenianul a
efectuat cu succes un nou test cu
rachetã balisticã intercontinentalã,
ce ar avea capacitatea sã loveascã
teritoriul Statelor Unite.

Turcia a început ridicarea unui
zid la frontiera cu Iranul

Autoritãþile din Turcia au înce-
put construirea unui zid de-a lun-
gul frontierei cu Iranul, dupã ce
au finalizat o barierã similarã pe un
segment al frontierei cu Siria, po-
trivit presei turce. Guvernatorul
provinciei Agri, Suleyman Elban,
a inspectat construcþia zidului de
securitate ieri, aratã agenþia Dogan.
Zidul va avea trei metri înãlþime ºi
va fi realizat din blocuri de beton,
iar scopul acestei structuri este sã
opreascã trecerea militanþilor kurzi
ºi a contrabandiºtilor din Iran cã-
tre Turcia. În ianuarie, preºedinte-
le turc Recep Tayyip Erdogan a
anunþat planurile pentru construi-
rea unor ziduri la graniþele cu Irak
ºi Iran. În luna aprilie, Turcia a
încheiat construcþia zidului pe o
distanþã de 556 de kilometri de-a
lungul frontierei sale cu Siria, în
condiþiile în care aproximativ trei
milioane de sirieni au reuºit sã pã-
trundã în Turcia de la începutul
rãzboiului din Siria.

Maºini ale poliþiei, atacate
cu pietre sau incendiate
de tineri în Belfast

Bombe artizanale, pietre ºi alte
proiectile au fost folosite pentru a
ataca vehicule ale poliþiei britanice
ºi alte maºini parcate în zona Mar-
kets din Belfast, Irlanda de Nord.
Douã maºini au fost distruse dupã
ce au fost incendiate, în vreme ce
alte vehicule au fost avariate din
cauza pietrelor. Incidentul a avut
loc în urma confiscãrii din partea
poliþiei a unor materialele adunate
de tineri republicani ce intenþionau
sã aprindã un foc de tabãrã. Mai
mulþi ofiþeri de poliþie au venit la
faþa locului. Pentru a marca ani-
versarea introducerii detenþiei fãrã
proces, în jurul date de 9 august,
în zone unde trãiesc republicani
britanici sunt în mod tradiþional
aprinse focuri de tabãrã.

Germania va relua transferul înapoi în Gre-
cia a unor azilanþi, în conformitate cu prevede-
rile Convenþiei de la Dublin care prevede ca so-
licitãrile de azil sã fie procesate în þara unde imi-
grantul a ajuns prima oarã pe teritoriul Uniunii
Europene. Berlinul a suspendat trimiterea înapoi
a solicitanþilor în anul 2011, în urma unei decizii
a Curþii Constituþionale. Ioannis Mouzalas, mi-
nistrul grec pentru Migraþie, a declarat cã Atena
a fost de acord sã primeascã unii azilanþi în semn
de bunãvoinþã, în condiþiile în care unele state
UE au fãcut “presiuni” în acest sens. Ministerul
german de Interne a comunicat postului ARD
TV cã la finalul lunii iulie a cerut autoritãþilor din
Grecia sã primeascã înapoi 392 de solicitanþi de
azil. Potrivit informaþiilor furnizate de autoritãþile
de la Berlin, transferul spre Grecia va viza doar
imigranþi sosiþi în Germania dupã mijlocul lunii
martie 2017. Între 2015 ºi 2016, Germania a
primit înapoi peste 800.000 de imigranþi ºi re-
fugiaþi, mulþi dintre ei provenind din zone de

Forþele de securitate venezue-
lene au folosit forþa excesivã pen-
tru a suprima protestele de stradã,
au ucis zeci de oameni ºi au reþi-
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ropeanã. “Uniunea Europeanã este în princi-
piu o comunitate de valori. Turcia a dorit de
mult timp sã devinã membru al acestei comu-
nitãþi. Dar trebuie sã accepte valorile noastre
europene ºi, de asemenea, sã acþioneze în con-
secinþã”, a spus Sigmar Gabriel. Uniunea Creº-
tin-Democratã (CDU), din care face parte ºi
cancelarul german Angela Merkel, ºi partene-

rul de coaliþie Partidul Social De-
mocrat (SDP) au fost criticate de
cãtre opoziþie pentru abordarea
“prea moale” faþã de Turcia. Rela-
þiile bilaterale dintre aliaþii NATO
Germania ºi Turcia s-au deteriorat
dupã ce Berlinul a acordat azil poli-
tic unor oficiali militari turci sus-
pectaþi de implicare în lovitura de
stat eºuatã din 2016. Recent, Ger-
mania a decis sã retragã trupele ºi
avioanele de recunoaºtere germane
din baza turcã de la Incirlik, dupã
ce oficialii turci au refuzat sã per-
mitã accesul în bazã pentru mem-
brii Parlamentului german. În tre-
cut, Germania le-a interzis politicie-

nilor turci sã se adreseze expaþilor în cadrul
unor mitinguri pentru organizarea referendu-
mului de extindere a prerogativelor prezidenþi-
ale. În replicã, preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan a acuzat Germania de “tactici nazis-
te”. Berlinul ºi-a manifestat în repetate rân-
duri îngrijorarea cu privire la tendinþa de gu-
vernare autoritarã în Turcia.

ONU denunþã “folosirea forþei excesive”
împotriva protestatarilor din Venezuela

nut în mod arbitrar aproximativ
5.000 de persoane începând din
luna aprilie, a anunþat marþi Ofi-
ciul ONU pentru Drepturile Omu-

lui. În concluziile preliminare, ba-
zate pe 135 de interviuri efectuate
la distanþã ºi în Panama, ONU a
precizat cã a investigat 124 de de-
cese ºi a constatat cã 46 sunt atri-
buite forþelor de securitate, iar 27
grupurilor armate proguvernamen-
tale, restul deceselor neclare. Ofi-
ciul ONU pentru Drepturile Omu-
lui susþine cã a descoperit “utiliza-
rea pe scarã largã ºi sistematicã” a
forþei excesive, a detenþiei arbitra-
re ºi a altor încãlcãri ale drepturi-
lor împotriva demonstranþilor ºi a
deþinuþilor din Venezuela. “Suntem
îngrijoraþi cã situaþia din Venezue-
la escaladeazã ºi cã aceste încãl-
cãri ale drepturilor omului nu pre-
zintã niciun semn de atenuare, aºa
cã ne îngrijoreazã direcþia în care
se îndreaptã. Responsabilitatea
pentru încãlcãrile drepturilor omu-
lui pe care le raportãm se aflã la
cel mai înalt nivel de guvernare”,

a spus Ravina Shamdasani, purtã-
tor de cuvânt al ONU, în cadrul
unei conferinþe la Geneva. Printre
încãlcãrile semnalate se numãrã ºi
“percheziþii domiciliare, torturã ºi
maltratarea celor reþinuþi în legã-
turã cu protestele”. Un raport de-
taliat va fi prezentat de ONU spre
finele acestei luni. Uniunea Euro-
peanã ºi SUA i-au cerut regimului
de la Caracas sã elibereze oamenii
politici arestaþi ºi sã previnã eveni-
mentele violente. Liderii partidelor
de opoziþiei din Venezuela, Leopol-
do Lopez ºi Antonio Ledezma, au
fost ridicaþi recent de cãtre poli-
þiºti din locuinþele lor. Dupã anun-
þarea rezultatelor în cadrul alegeri-
lor pentru Adunarea Constituantã,
preºedintele venezuelean Nicolas
Maduro a precizat cã nu se va abate
de la planurile sale de a rescrie
Constituþia ºi de a trage la rãspun-
dere adversarii din Congres.

Germania va relua deportarea înapoi în Grecia a solicitanþilor de azil
rãzboi din Afganistan, Irak ºi Siria. În acel mo-
ment, din cauza crizei financiare, Atena a cerut
ajutor din partea celorlalte state UE pentru a
soluþiona situaþia sutelor de mii de imigranþi care
încercau sã ajungã în Europa, via Grecia. Con-

diþiile în centrele pentru imigranþi din Grecia rã-
mân precare, însã numãrul imigranþilor nou-
sosiþi în aceastã þarã a scãzut dramatic în ulti-
mul an dupã ce Turcia a semnat un acord cu
UE privind limitarea imigraþiei.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Teasc, cu se-

diul în localitatea Teasc, str. Bechetu-
lui, nr. 197, judeþul Dolj, organizeazã,
conform HG 286/23.03.2011, concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: -Administrator Public -1
post. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba scrisã în data de 04.09.2017,
ora 11.00; -Proba interviu în data de
06.09.2017, ora 11.00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: -Stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã; -Vechime: nu este cazul; -Abilitãþi,
calitãþi ºi aptitudini necesare: -organi-
zare ºi coordonare; -analizã ºi sintezã;
-planificare ºi acþiune strategicã; -con-
trol ºi depistare a deficienþelor; -rezol-
varea eficientã a obiectivelor ºi proble-
melor; -excelentã comunicare oralã ºi
scrisã; -lucru eficient în echipã; -capa-
citate de relaþionare cu superiorii, cole-
gii subordonaþii ºi publicul general; -
abilitãþi în gestionare a resurselor uma-
ne; -capacitate de a lua decizii, consi-
liere ºi îndrumare; -abilitãþi de mediere
ºi negociere; -gestionarea eficientã a
resurselor alocate; -disponibilitate pen-
tru deplasãri, delegaþii; -disponibilitate
pentru program de lucru prelungit. Can-
didaþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primãriei Comunei Teasc, sat Teasc,
str. Bechetului, nr. 197, judeþul Dolj. Re-
laþii suplimentare la sediul Primãriei Co-
munei Teasc, sat Teasc, str. Bechetu-
lui, nr. 197, judeþul Dolj, persoanã de
contact: Bãdoi Aniºoara-Adriana, tele-
fon/fax: 0251.370.788 ºi pe pagina de
internet: www.primariateasc.ro.

PRIMÃRIA Comunei Teasc, cu se-
diul în localitatea Teasc, str. Bechetu-
lui, nr. 197, judeþul Dolj, organizeazã
concurs, conform Legii nr. 188/1999,
pentru ocuparea funcþiilor publice va-
cante de: 1.Inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant, Comp.Contabilitate
-1 post; 2.Inspector, clasa I, grad pro-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
fesional debutant, Comp.Achiziþii Publi-
ce -1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de 13 sep-
tembrie 2017, ora 11.00; -Proba inter-
viu în data de 15 septembrie 2017, ora
11.00. Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: 1.Inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant, Comp.Contabilitate
-1 post: -studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, cu diplomã
de licenþã sau echivalentã în domeniul
ºtiinþelor economice; -vechime: nu este
cazul. 2.Inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, Comp.Achiziþii Publice -
1 post: -studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã; -vechi-
me: nu este cazul. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primãriei Comunei Teasc,
sat Teasc, str.Bechetului, nr. 197, jude-
þul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Comunei Teasc, sat Teasc,
str. Bechetului, nr. 197, judeþul Dolj, per-
soanã de contact: Bãdoi Aniºoara-Adri-
ana, telefon/fax: 0251.370.788 ºi pe pa-
gina de internet: www.primariateasc.ro.

PRIMÃRIA Comunei Teasc, cu se-
diul în localitatea Teasc, str.Bechetului,
nr.197, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs, conform Legii nr.188/1999, pen-
tru ocuparea funcþiilor publice tempo-
rar vacante de: 1.Inspector, clasa I, gra-
dul profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Asistenþã Socialã -
temporar vacant; 2.Referent, clasa a III-
a, gradul profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Agricol -temporar
vacant. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba scrisã în data de 23 august
2017, ora 11.00; -Proba interviu în data
de 25 august 2017, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: 1.Inspector, clasa I, gradul profe-
sional debutant, în cadrul Comparti-

mentului Asistenþã Socialã: -studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de lun-
gã duratã, cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; 2.Referent, clasa a III-a, gra-
dul profesional asistent, în cadrul Com-
partimentului Agricol: -studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomã de bacalaureat; -vechime
minimã: 6 luni. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 8 zile de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primãriei Comunei Teasc, sat
Teasc, str.Bechetului, nr.197, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Pri-
mãriei Comunei Teasc, sat Teasc, str.
Bechetului, nr. 197, judeþul Dolj, persoa-
nã de contact: Bãdoi Aniºoara-Adria-
na, telefon/fax: 0251.370.788 ºi pe pa-
gina de internet: www.primariateasc.ro.

SC WIN IMPEX SRL, titular al pro-
iectului „Desfiinþare clãdiri C1 ºi C2 ºi
împrejmuire stradalã ºi construire imo-
bil S+P+3 locuinþe colective cu parcaje
la S ºi imobil Sp+P+3 Locuinþe colecti-
ve cu parcaje la Sp, amenajare incintã,
platformã gunoi ºi împrejmuire strada-
lã”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei de încadrare ARPM Cra-
iova- Avizare fãrã acord pentru proiec-
tul „Desfiinþare clãdiri C1 ºi C2 ºi îm-
prejmuire stradalã ºi construire imobil
S+P+3 locuinþe colective cu parcaje la
S ºi imobil Sp+P+3 Locuinþe colective
cu parcaje la Sp, amenajare incintã, plat-
formã gunoi ºi împrejmuire stradalã”,
propus a fi realizat la adresa: Munici-
piul Craiova, strada Cîmpia Islaz, nr. 40,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei etapei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de Luni-Vineri între orele 09.00-
16.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http//arpmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare (în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ) pânã la
data de 16.08.2017.
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Revenire la anunþul Primãriei
Municipiului Calafat privind
concursul pentru ocuparea unei
(1) funcþii publice de execuþie
respectiv auditor, cls I, grad Su-
perior în cadrul Comp. Audit
intern

-proba scrisã se va desfãºura
la sediul ANFP Bucureºti, în
data de 15.09.2017 în aceleaºi
condiþii prevãzute în anunþul
din data de 08.08.2017.

Relaþii suplimentare la ANFP
Bucureºti.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Amãrãºtii de Jos,

judeþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea urmãtoarelor funcþii   con-
tractuale de execuþie vacante, pe perioa-
dã nedeterminatã aprobate prin H.G. nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G. nr. 1027/2014: - 1 post - funcþie con-
tractualã  de execuþie de Inspector de-
butant Achiziþii publice – Compartiment
Contabilitate; Concursul se va desfãºu-
ra astfel: - În data de 06.09.2017, ora 10.00
- proba scrisã; - În data de 08.09.2017,
ora 09.00 - proba practicã; - În data de
08.09.2017, ora 10.00 – interviul. Condi-
þiile pentru ocuparea funcþiei sunt: - Stu-
dii superioare absolvite cu diplomã de
licenþã; - 2 posturi-funcþie contractualã
de execuþie de Electromecanic – Com-
partiment Alimentare cu Apã   (1 post de
Electromecanic grad I, ºi 1 post Electro-
mecanic debutant). Concursul se va
desfãºura astfel: - În data de 06.09.2017,
ora 10.00 - proba scrisã; - În data de
08.09.2017, ora 10.00 – interviul. Condi-
þiile pentru ocuparea funcþiilor sunt: -
Studii medii, absolvite cu diplomã de ba-
calaureat/ºcoalã profesionalã/certificate
calificare profesionalã; - Vechime în
muncã mimim 3 ani pentru Electrome-
canic grad I; - Vechime 0 ani pentru Elec-
tromecanic debutant. Dosarele se depun
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data
afiºãrii anunþului. Condiþiile de participa-
re la concurs ºi bibliografia se afiºazã la
sediul primãriei comunei Amãrãºtii de
Jos. Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul primãriei comunei Amãrãºtii de
Jos, judeþul Dolj, sau la telefon: 0767/
807.643.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr. 19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2017- 2018 în perioada 21
august – 1 septembrie 2017, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), dans clasic (balet), ac-
torie, picturã, graficã, artã cinematogra-
ficã. Examenul de admitere, în anul I,
se va desfãºura în perioada 4-7 septem-
brie 2017. Relaþii la telefon 0251/413.371;
luni – vineri între orele 09.00- 15.00, în
perioada înscrierilor.

Anunþul tãu!
SC CRC CENTRU RECICLARE

CRAIOVA, cu sediul în Municipiul Cra-
iova, str. Fraþii Goleºti, nr. 96, bl. J9, sc.1,
ap.7, jud.Dolj, titular al proiectului
“Amenajare halã-depozit pentru colec-
tare deºeuri nepericuloase”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii impactului
ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi/sau de eva-
luare adecvatã, propus a se desfãºu-
ra în Comuna Pieleºti, str. Calea Bu-
cureºti, nr. 136, jud. Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni-joi între orele 08.00-16.30 ºi vineri
orele 08.00-14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 14.08.2017.

Societatea comercialã HELIN’S
TRADING S.R.L. anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru pro-
iectul “MODIFICARE FORMÃ ªARPAN-
TÃ ªI AMENAJARE MANSARDÃ IN POD
EXISTENT LA CORP ‘C2’ HOTEL HE-
LIN’S - INTRARE IN LEGALITATE“ pro-
pus a fi amplasat în MUNICIPIUL CRA-
IOVA, STRADA ALEXANDRU IOAN
CUZA, NR. 12 A, JUDEÞUL DOLJ. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
HELIN’S TRADING S.R.L., Municipiul
CRAIOVA, Str. A. I. CUZA, nr. 12A, jude-
þul DOLJ, în zilele de luni - joi între orele
8 - 16 ºi vineri între orele 8 - 14. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, fax 0251 / 419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ bonã pentru fiul
meu în vârstã de 2 ani ºi 6
luni. Ofer salariu 200 Euro.
Telefon: 0763/808.156.

Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

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

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
Vând apartament 4 came-
re, foarte spaþios, proaspãt
igienizat, cu vedere trilatera-
lã, 2 bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE
D+P-6 camere, 2 bãi, 2 ho-
luri, pivniþã, utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima casã. Te-
lefon: 0769/360.741.

Vând casã în Craiova, Mes-
teacãnului, Aleea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/155.815.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

 Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

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

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren intra-
vilan,cadastru fãcut la 10 km
de Craiova sau schimb cu
garsonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

Cârcea- Vând teren intravilan
6030 mp, deschidere 30m la
strada Aeroportului-acte, ca-
dastru, parcelat. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0767/ 263.391.

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea unei (1) funcþii publice de conducere  respectiv:

a)-denumire funcþie publicã – Director executiv în cadrul Di-
recþiei economice;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul ANFP Bucureºti, în data de 08.09.2017.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþi-

nerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare în

Monitorul Oficial.
d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta,

respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã sau echivalentã în specialitatea ºtiinþe economice

-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul
administraþiei publice, management ori în specialitatea studii-
lor necesare exercitãrii funcþiei publice, în condiþiile legii;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice –minim 3 ani

-certificat de atestare a cunoºtinþelor de calculator-cunoºtinþe
de bazã.

Relaþii suplimentare la ANFP Bucureºti.

Vând 10 ha pãdure stejar
100-110 ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpe-
nului cu gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

400 mp teren str. Pãuniþei.
Telefon: 0766/531.958.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabrica de ter-
mopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ
plata pe loc la parter. Tele-
fon: 0761/355.107.

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

AUTO
VÂND rulotã AVONDALE
SANDMARTIN Anglia. Tele-
fon: 0722/333.269 - Calafat.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii. Te-
lefon: 0748/145.050.

Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând pendulã ceas, stabili-
zator tensiune rusesc, ma-
ºinã de cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon: 0771/
622.574.

Vând barcã pneumaticã din
camerã auto, cântar pentru
diabet- 10 lei. Telefon: 0351/
181.202; 0770/ 970.204.

Vând plug pentru boi. Cra-
iova, str. Rândunele nr. 43.

Vând 3 locuri de veci cimiti-
rul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.

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

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/427.583.

Vând maºinã de cusut electri-
cã pentru piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/970.204.

Vând loc de veci cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0741/186.100.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe ar-
curi. Telefon: 0251/464.043.

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

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

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

Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4 ochiuri, televi-
zor color 100 lei bucata, ma-
ºinã de cusut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.

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

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

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.55

Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

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

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

COMEMORÃRI
Dacã nu ar fi plecat în
Ceruri, scumpa noas-
trã soþie, mamã ºi bu-
nicã BANC MARIA,

ar fi împlinit astãzi,
9 august 2017, 80 ani.
Dumnezeu s-o odih-
n e a s c ã  î n  p a c e !
Familia.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a IV-a
ACS Poli – Juventus 2-1

Au marcat: Al. Muntean 10, Mailat 89 / Þârã 90.
FC Voluntari – FC Botoºani 1-3

Au marcat: Voduþ 35 / Golofca 12, 45, L. Fulop 55.
Sepsi – Viitorul 1-0

A marcat: Hadnagy 90.
CSMP Iaºi – CFR Cluj 0-2

Au marcat: Culio 23 – pen., Hoban 33.
„U” Craiova – Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Mitriþã 51 / Balaure 9.
Meciul Chiajna – FCSB 1-2

Au marcat: M. Cristescu 54 / D. Benzar 78, Man 85.
Dinamo – Gaz Metan 3-1

Au marcat: Anton 32 – pen., Hanca 72, 75 / Popovici 90.

Liga I - etapa a V-a
Meciurile FC Botoºani – ACS Poli ºi Viitorul – FC

Voluntari s-au jucat asearã.
Astra – Chiajna, astãzi, ora 17

Juventus – „U” Craiova, astãzi, ora 19.15
FCSB – CSMP Iaºi, astãzi, ora 21.45
Gaz Metan – Sepsi, mâine, ora 18.30
CFR Cluj – Dinamo, mâine, ora 21

Liga I pare un campionat com-
plicat pentru Devis Mangia, care a
adunat cu Universitatea douã puncte
acasã în meciurile cu Chiajna ºi
Astra. Italianul a preferat sã dezle-
ge de unul singur ecuaþiile noii aven-
turi, fãrã sã solicite vreun sfat de la
un compatriot care cunoºtea tere-
nul sau sã-ºi coopteze în staff vre-
un român. Nici mãcar traducãtorul
lui Mangia nu face faþã, jucãtorii
înþelegând doar ce mai debiteazã
Mangia în englezã, fiindcã acest
necunoscut Pârvu traduce mai mult
din italianã în...italianã. Norocul
antrenorului este cã beneficiazã de
un lot mult mai consistent decât a
avut Mulþescu anul trecut, cu con-
curenþã realã pe posturi. Pe de altã
parte, juveþii sunt la fel de nepregã-
tiþi fizic precum au fost în play-off-
ul trecut, iar un meci la 3 zile pare
sã fie cam mult pentru ei, în ciuda
lotului numeros. Alb-albaºtrii nu mai
au aceeaºi atitudine ofensivã ºi nici
ocaziile de anul trecut. Au schim-
bat sistemul de joc, dar nu l-au asi-
milat rapid. O problemã importantã
o reprezintã jucãtorul under 21.
Anul trecut, Ivan asigura acest rol,
iar în acest sezon se miza pe as-
censiunea lui Screciu. Numai cã
puºtiul este într-o formã groazni-
cã, pierzându-ºi ºi încrederea dupã
nu a prins ºi el mãcar un minut cu
AC Milan, deºi declarase înaintea
dublei din Europa League cã vrea
sã înscrie în poarta lui Donnarum-
ma ºi sã facã schimb de tricouri cu
acesta. Chiar dacã a fost recoman-
dat ca un antrenor care dã credit
tinerilor, Mangia nu a lansat niciu-

Ploieºti, stadion: „Ilie Oanã”, ora 19.15 (Digisport, Dolcesport,
Look TV)

Juventus Bucureºti: Mingote – Beþa, Benga, Morariu, ªtefan –
Stoenac, Sesar, Cãlinþaru, C. Petre – Þârã, Mãzãrache. Antrenor:
Daniel Opriþa. Rezerve: Stoian – Wallace, A. Lungu, Mihãescu,
Carabela, Bucºa, Buhãescu.

Universitatea Craiova: Calancea – Barthe, Spahija, Tiago Fer-
reira – Dimitrov, Zlatinski, Rossi, Bancu – Mitriþã, Roman, Burlacu.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: L. Popescu – Screciu, Briceag,
Kelic, Gustavo, Mateiu, Bãrbuþ.

Arbitru: Cãtãlin Popa (Piteºti)

Juventus Bucureºti – Universitatea Craiova

Alb-albaºtrii au cinci meciuri consecutive fãrã victorie,
iar adversarul de astãzi este unul potrivit pentru a încheia

aceastã serie negativã

Juniorii under 19 ai ªtiinþei au câºtigatJuniorii under 19 ai ªtiinþei au câºtigatJuniorii under 19 ai ªtiinþei au câºtigatJuniorii under 19 ai ªtiinþei au câºtigatJuniorii under 19 ai ªtiinþei au câºtigat
un turneu la Târgu Mureºun turneu la Târgu Mureºun turneu la Târgu Mureºun turneu la Târgu Mureºun turneu la Târgu Mureº

Echipa U19 a Universitãþii Cra-
iova s-a clasat, alãturi de Centrul
de Excelenþã Timiºoara, pe pri-
mul loc la turneul amical de la Tg.
Mureº, disputat în week-end-ul
trecut. În prima partidã din gru-
pa A, disputatã vineri, 4 august,
elevii lui Mugur Guºatu au înche-
iat la egalitate cu Centrul de Ex-
celenþã Timiºoara, scor 4-4. Go-
lurile formaþiei craiovene au fost
marcate de V. Zbona, R. Vlãdu-
lescu, D. Stãiculescu ºi A. Vul-
pe. Sâmbãtã, oltenii au învins
echipa gazdã, ASA Tg. Mureº, cu

scorul de 5-2. Golurile Universi-
tãþii au fost marcate de A. Gârbi-
þã (2), G. Boºtinã, A. Þuticã ºi
A. Dobre. Duminicã, Universita-
tea Craiova U19 a întâlnit Româ-
nia U18. La scorul de 2-1 pentru
juniorii ªtiinþei, reprezentativa
U18 s-a retras de pe teren. Cele
douã goluri ale oltenilor au fost
marcate de A. Gârbiþã ºi V. Zbo-
na. În cel de al doilea meci al zi-
lei, elevii lui Mugur Guºatu au
trecut de Academia Miercurea
Ciuc, scor 6-1. Golurile craiove-
nilor au fost marcate de A. Gâr-

biþã (2), G. Boºtinã, V. Zbona, A.
Dobre ºi D. Stãiculescu. 

Lotul deplasat de Mugur Gu-
ºatu la Tg. Mureº: Portari: Andrei
Bobonete, Mihai Marc. Jucãtori
de câmp: Rãzvan Niþuicã, Ionuþ
Puþaru, Sorin Sima, Ricki Vlãdu-
lescu, Hristos Vadasis, Marius Al-
bãstroiu, Marian ªerban, Andrei
Dobre, Alexandru Gârbiþã, Raul
Baicu, Viorel Zbona, Adrian Ni-
chifor, Angelo Þuticã, Alexandru
Baciu, Alexandru Cercel, David
Stãiculescu, Petre Simon, Geor-
ge Boºtinã, Alexandru Vulpe.

nul în meciurile cu Milan ºi nu pare
pregãtit cu soluþii de rezervã la Scre-
ciu. O variantã ar fi portarul Lau-
renþiu Popescu, dar o eventualã în-
locuire a lui mai presupune încã o
schimbare în echipã, neavând un alt
junior pe acest post. Revelaþia din
finalul sezonului trecut, Andrei Bur-
lacu, reprezintã o alternativã, deºi
Mangia nu i-a oferit decât un minut
în prelungirile meciului cu Iaºi. Ro-
bert Petre este ºi el ignorat, în timp
ce Bârzan a fost trimis la Piteºti, în
Liga a III-a. Mangia le spune fani-
lor sã rãmânã calmi ºi liniºtiþi, fiind-
cã mai sunt destule etape, dar aceº-
tia s-au cam sãturat de jocul fad
propus de italian ºi nu mai trec pe
la stadion.

Mangia, pe fãraº dacã nu câºtigã
Orice alt rezultat decât victoria

în meciul de la Ploieºti, cu Juven-
tus, ar însemna un eºec teribil, iar
pe Mangia l-am putea vedea demis
înainte de a ne explica filosofia sa
despre fotbal, sistemul cu 3 fun-
daºi sau relaþia sa cu Arrigo Sacchi.
Italianul spune cã acceptã criticile,
dar este cam iritat de orice întreba-
re incomodã. „Noi avem obiective
pe care le discutãm la finalul anu-
lui. Nu putem lua în considerare
încã rezultatele, da? Vom vedea la
finalul anului unde suntem, ok-
? Tragem linie ºi vorbim dupã ace-
ea. Rezultatele se analizeazã la fina-
lul campionatului, nu acum. Abia am
jucat patru meciuri. Fiþi calmi. Se
spune cã nu am câºtigat. Dar nici
nu am pierdut!  Încercãm sã ne
îmbunãtãþim jocul, sã ne creãm mai

multe ocazii. Nu sunt probleme fi-
zice, sunt probleme normale pen-
tru faptul cã jucãm la trei zile. Este
un consum mare de energie. Stilul
nostru presupune un consum de
energie mai mare, pentru cã adver-
sarele preferã sã se apere. Nu sunt
alte probleme fizice”

Portarul Niculai Calancea n-a fost
nici el în formã în acest debut de
sezon, la douã dintre golurile cu AC
Milan fiind coautor. . „Nu sunt la
potenþialul meu sutã la sutã, am avut
ºi ceva accidentãri, acum sunt ok.
Lucrez zi de zi sã ajung la starea
fizicã optimã ºi sã revin la ce am
fost anul trecut, poate ºi mai bine.
Jucãm într-un sistem nou ºi ne tre-
buie timp sã ne acomodãm. E urât
sã joci cu tribunele pustii, noi vrem
sã avem tribunele pline mereu“ a
spus goal-keeper-ul moldovean.

Întâlnire cu Mingote, Opriþa
ºi Mãzãrache

Juventus a câºtigat en-fanfare
Liga a II-a anul trecut, dar porni-
rea a fost dificilã pentru „Bãtrâna
Doamnã din Colentina”, care, ca
ºi Universitatea, joacã meciurile de
acasã în alt oraº, respectiv la Plo-
ieºti. Fãrã transferuri importante,
doar ex-craiovenii Mingote ºi Mã-
zãrache ºi croatul Sesar întãrind
lotul, Juve a acumulat 1 punct, din
remiza de pe teren propriu cu FC
Voluntari. ªi totuºi, auspiciile erau
favorabile pentru echipa de cartier,

care a învins-o pe Fenerbahce într-
un amical important, totuºi dupã o
prestaþie suspectã a turcilor. Opri-
þa, cel care a fost în lotul ªtiinþei
în 2013, la refondarea clubului, are
ºi el zilele numãrate la Juventus Co-

lentina, echipã care negociazã cu
Mihai Teja, cel care a antrenat-o
pe Pandurii numai în prima etapã a
Ligii a II-a, în locul sãu fiind adus
fostul secund al lui Mangia, Adri-
an Iencsi.
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