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- Vezi, Popescule, parlamentarii
nu fac grevã ca sã li se mãreascã
salariul.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Festivalul „PuppetsFestivalul „PuppetsFestivalul „PuppetsFestivalul „PuppetsFestivalul „Puppets
Occupy Street”Occupy Street”Occupy Street”Occupy Street”Occupy Street” – – – – –
Air EditionAir EditionAir EditionAir EditionAir Edition cu 255 cu 255 cu 255 cu 255 cu 255
de evenimente!de evenimente!de evenimente!de evenimente!de evenimente!
Paradã a pãpuºilor
pe „Calea Bucureºti”
în deschidere, discotecã
în aer liber în închidere!
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Din acest week-end,
mai precis de sâmbãtã, de
la ora 10.00, complexul de
distracþii din Parcul Tine-
retului va fi deschis pu-
blicului de toate vârste-
le, care va avea acces la
toate terenuri de sport, la
piscine ºi bazine, inclusiv
la sala de saunã - pentru
care se va plãti tichet se-
parat. În ciuda faptului
cã, la recepþie, s-au sem-
nalat defecte ºi construc-
torul trebuie sã le refacã
acum, autoritãþile consi-
derã cã Water Park-ul
este pregãtit sã-ºi pri-
meascã vizitatorii ºi nu
mai este nevoie sã trea-
cã ºi aceastã vara fãrã
mult-aºteptata bãlãcealã.
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Preºedintele
executiv al PMP:
Majorarea accizelor
la carburanþi duce
la scumpiri în lant,
în special la
alimente

Preºedintele executiv al PMP,
Valeriu Steriu, a declarat, ieri,
la RFI, cã majorarea accizelor
la carburanþi duce la scumpiri
în lanþ, în primul rând la
produsele alimentare”, afir-
mând cã Guvernul nu va
genera doar inflaþie, ci ºi o
scãdere vizibilã a costului
populaþiei. “Privesc cu foarte
mare îngrijorare (majorarea
accizelor la carburanþi-n.r). Am
vãzut imediat ºi reacþia Bãncii
Naþionale, spunând cã ar urma
o inflaþie, pe care România a
reuºit într-un fel sau altul sã o
stopeze în ultimii ani. Ca fost
preºedinte de patronat în
industria alimentarã, ºtiu cã o
modificare a carburanþilor duce
la modificãri în cascadã, pe tot
lanþul ºi mã refer în primul
rând la produsele alimentare”,
a declarat preºedintele executiv
al PMP Valeriu Steriu, la RFI.
Valeriu Steriu a afirmat cã orice
majorare cu 10% a carburanþi-
lor duce la o creºtere de pânã la
cinci procente la orice produs
lactat. “Am vãzut intervenþia
preºedintelui Senatului, spu-
nând cã nu va avea impact, cã
nu se va simþi. Evident, probabil
cã la salariul dânsului nu se va
simþi, dar vã asigur cã la
cetãþeanul de rând se simte în
buzunar orice leu majorat pe
carburanþi. Vã dau un exem-
plu: ºtiu foarte bine calculele
din industria laptelui, unde
orice majorare cu 10% a
carburanþilor ducea la o creºtere
de pânã la cinci procente la
orice produs lactat. Or aceste
aspecte nu se întâlnesc la
carburanþi doar pe o industrie,
merg în lanþ pe tot. ªi mobila se
va scumpi ºi orice tip de lucra-
re”, a spus Steriu.
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Conform Direcþiei de Investiga-
re a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DIICOT),
începând cu anul 2016 ºi pânã în
prezent, cei doi tineri au efectuat
ºi revendicat o serie de atacuri in-
formatice (DDOS) de tip ,,defa-
cement”, unele fiind îndreptate
împotriva sistemelor informatice
ale unor instituþii publice.

Surse judiciare au precizat, pen-
tru MEDIAFAX, cã cei doi tineri
au atacat, între altele, site-urile
ISU Suceava, Direcþia de Sãnãta-
te Publicã Constanþa, Inspectora-
tul ªcolar Bihor, Universitatea
Bucureºti, Universitatea Transil-
vania ºi pagina oficialã a Ministe-
rului Educaþiei, edu.ro. „Cu oca-
zia percheziþiilor efectuate au fost
indentificate ºi ridicate mai multe

Bugetarii vor primi banii în avans, pe 10 ºi 11 august

Doi adolescenþi care au lansat atacuriDoi adolescenþi care au lansat atacuriDoi adolescenþi care au lansat atacuriDoi adolescenþi care au lansat atacuriDoi adolescenþi care au lansat atacuri
informatice asupra unor instituþiiinformatice asupra unor instituþiiinformatice asupra unor instituþiiinformatice asupra unor instituþiiinformatice asupra unor instituþii

publice din România, prinºi de DIICOTpublice din România, prinºi de DIICOTpublice din România, prinºi de DIICOTpublice din România, prinºi de DIICOTpublice din România, prinºi de DIICOT
Procurorii DIICOT au fãcut ieri mai multe per-

cheziþii, într-un dosar ce vizeazã doi adolescenþi,
de 17 ºi 18 ani, care au accesat ilegal mai multe
sisteme informatice ale unor instituþii publice,

între care cel al Ministerului Educaþiei, Universi-
tatea Bucureºti ºi al ISU Suceava.

sisteme informatice, harduri inter-
ne ºi externe, smartphone-uri,
stick-uri ºi carduri de memorie,
suporþi optici de tip CD/DVD, uti-
lizate în activitatea infracþionalã”,
precizeazã DIICOT.

Surse judiciare au declarat pen-
tru MEDIAFAX cã scopul tineri-
lor ar fi fost de atragere a atenþiei
cu privire la mãsurile slabe de se-
curitate ciberneticã ºi îmbunãtã-
þirii securitãþii datelor informati-
ce, acestea precizând cã nu s-ar
fi dorit sustragerea datelor sau
producerea unor pagube. Adoles-
cenþii au fost aduºi la sediul DII-
COT - Structura Centralã pentru
a fi audiaþi, pentru a se stabili în-
treaga activitate infracþionalã ºi
pentru luãrii mãsurilor care se
impun faþã de aceºtia.

Percheziþiile DIICOT au fost
fãcute de DIICOT - Structura Cen-
tralã împreunã cu ofiþeri de poliþie
judiciarã din cadrul Direcþiei de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate – Serviciul de Combatere a
Criminalitãþii Informatice, în Vâl-
cea ºi Caraº-Severin. Specialiºtii

susþin cã atacul cibernetic de tip
“defecement” reprezintã un atac
informatic exercitat asupra unui
website prin care este schimbat
aspectul vizual al acestuia ºi se re-
alizeazã prin înlocuirea paginilor
legitime cu unele aparþinând ata-
catorului.

Angajaþii a 20 de instituþii pu-
blice care ar fi urmat sã încase-
ze salariile sãptãmâna urmãtoa-
re, vor lua lefurile joi ºi vineri,
înainte de minivacanþa de Sfân-
ta Maria, potrivit unui ordin al
ministrului Finanþelor, Ionuþ
Miºa, publicat miercuri în Mo-
nitorul Oficial. Potrivit ordinu-
lui de ministru, angajaþii din mi-
nisterul Apãrãrii vor primi sala-
riile joi, iar cei din ministerele:
Afacerilor Externe, Dezvoltãrii
Regionale, Internelor, Muncii,
Tineretului, Educaþiei, Sãnãþii,
Culturii, Cercetãrii ºi a Români-
lor de Pretutindeni, alãturi de

angajaþii Agenþiei Naþionale de In-
tegritate (ANI), Academia Ro-
mânã, ANSVSA ºi cei ai Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnã-
tate vor lua lefurile aferente lu-
nii iulie vineri, 11 august, cu câ-
teva zile înainte de minivacanþa
de Sfânta Maria. De asemenea,
pe lista publicatã în MO sunt ºi
angajaþii a patru servicii specia-
le care vor încasa banii mai de-
vreme. Este vorba despre SRI,
SIE, SPP ºi STS. Autoritãþile lo-
cale nu sunt vizate de ordinul de
ministrul, având în vedere cã îºi
stabilesc singure modul de acor-
dare a salariilor.

Purtãtorul de cuvânt al Tribu-
nalului Prahova, Alina Anton, a
declarat, corespondentului ME-
DIAFAX, cã termenul în care se

A ºaptea amânare în dosarul în care se judecã
cererea de arestare preventivã a lui Sebastian Ghiþã

Tribunalul Prahova a dat, ieri, un nou termen în care se
judecã cererea de arestare preventivã fãcutã de procurorii
DNA Ploieºti pe numele lui Sebastian Ghiþã, în dosarul în

care fostul deputat este acuzat de sprijinirea unui grup
infracþional organizat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

judecã cererea DNA de arestare
preventivã a lui Sebastian Ghiþã
a fost amânat ºi cã audierea prin
videoconferinþã nu a fost posi-

bilã întrucât judecãtorul din Ser-
bia este în concediu de odihnã.

”S-a acordat un nou termenul
de judecatã pentru 19 septem-
brie 2017, ora 11, pentru audie-
rea inculpatului. Nu s-a putut
desfãºura videoconferinþa întru-
cât instanþa din Serbia a comu-
nicat cã judecãtorul desemnat sã
participe la procedurã este în
concediu de odihnã pânã pe 15
septembrie”, a declarat Anton.

Aceasta este cea de-a ºaptea
amânare în acest caz. Cererea
de arestare preventivã a fost fã-

cutã în dosarul denumit “Hidro”,
în care Iulian Herþanu, cumna-
tul premierului Victor Ponta, este
cercetat, alãturi de alþii, pentru
cã ar fi deturnat banii primiþi pe
un contract de extindere a ca-
nalizãrii oraºului Comarnic-Pra-
hova, în valoare de 10 milioane
de euro.

Anchetatorii susþin cã Sebas-
tian Ghiþã, alãturi de alþii, a spri-
jinit grupul infracþional din care
fãcea parte Iulian Herþanu în ac-
cesarea ºi primirea fondurilor
europene.
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Anunþul a fost fãcut, ieri, de
primarul Craiovei, Mihai Genoiu.
În obiºnuita conferinþã de presã,
reluatã dupã perioada de conce-
diu, edilul-ºef a invitat, mai întâi
reprezentanþii presei sã participe,
vineri seara, la prezentarea obiec-
tivului de distracþii, de dinainte de
accesul publicului. „Vineri searã,
la ora 17.00, vã invitãm pe toþi la
marea bãlãcealã, aia pe care am
tot amânat-o. Sperãm ca acum
sã nu se mai întâmple nimic ºi sã
avem aceastã probã a tuturor do-
tãrilor de la Water Park – bazine,
tobogane, piscine cu valuri ºi tot
ce este acolo. Va fi o inaugurare
împreunã cu presa ºi oficialitãþi
din oraºul Craiova, precum ºi toþi
cei care au contribuit la realiza-
rea acestui obiectiv”, a declarat
primarul Craiovei.

Accesul va fi permis
la toate piscinele

Parcul de distracþii se va des-
chide tuturor craiovenilor, de
sâmbãtã, de la ora 10.00, când
vor fi accesibile toate piscine-
le, cele douã bazine de înot ºi
sala de saunã, cu care este do-
tat complexul de distracþii. Au-
toritãþile au anunþat cã, din acel
moment, vizitatorii se vor bu-
cura de distracþie pânã când va
permite vremea – pentru pisci-
nele ºi bazinele din exterior ºi
non-stop – pentru obiectivele
din sala acoperitã. „Eu fac acest
anunþ în baza semnãrii recep-
þiei, care a avut loc în cursul
zilei de luni. ªi numai acest lu-
cru mã face sã anunþ oficial cã
putem sã inaugurãm”, a expli-
cat Mihail Genoiu, care a pre-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Sâmbãtã, se deschide Water Park-ul Craiovei

Marea bãlãcealã!Marea bãlãcealã!Marea bãlãcealã!Marea bãlãcealã!Marea bãlãcealã!
Din acest week-end, mai precis de sâmbãtã, de la ora

10.00, complexul de distracþii din Parcul Tineretului va
fi deschis publicului de toate vârstele, care va avea
acces la toate terenuri de sport, la piscine ºi bazine,
inclusiv la sala de saunã - pentru care se va plãti tichet
separat. În ciuda faptului cã, la recepþie, s-au semnalat
defecte ºi constructorul trebuie sã le refacã acum,
autoritãþile considerã cã Water Park-ul este pregãtit
sã-ºi primeascã vizitatorii ºi nu mai este nevoie sã
treacã ºi aceastã vara fãrã mult-aºteptata bãlãcealã.

cizat cã parcul de distracþii se
deschide, deºi mai sunt câteva
retuºuri de fãcut de cãtre con-
structor.

Marea deschidere
ºi micile retuºuri

Potrivit municipalitãþii, în
momentul în care s-a fãcut re-
cepþia tehnicã, au fost semna-
late ºi unele defecte de execu-
þie, care au fost prinse într-o
anexã ºi pe care constructorul
are obligaþia sã le remedieze în
30 de zile. Autoritãþile recunosc
cã detaliile rãmase de refãcut
compun o listã stufoasã, dar, pe
de altã parte, cã ar fi vorba de
niºte chestiuni „minore”, care
nu împiedicã punerea în func-
þiune a parcului. „Existã o ane-
xã destul de stufoasã, mult mai

stufoasã decât la celelalte pro-
iecte, cu observaþii. Dar obser-
vaþiile se referã la niºte lucruri
rezolvabile de cãtre construc-
tor, în termenul de 30 de zile
pus la dispoziþie, prin anexã.
Sunt lucrãri minore care se pot
executa foarte uºor, de aceea ºi
termenul a fost de numai 30 de
zile, faþã de alte anexe unde au
fost ºi 90 de zile”, a declarat
primarul Craiovei.

În observaþie,
pânã la primãvarã

Autoritãþile nu au oferit mai
multe informaþii legate de defec-
tele semnalate la recepþie, spu-
nând cã este vorba de detalii care
erau deja cunoscute, între care
ºi finisajele, care mai întotdeau-
na nu sunt foarte bine realizate.
Ba chiar autoritãþile au sugerat
cã adevãrata recepþie a parcului
ar fi posibilã numai în primãva-
ra anului viitor, când se va pu-
tea trage o concluzie despre cum
se pãstreazã ºi funcþioneazã par-
cul de distracþii, dupã ce trece
ºi o iarnã peste el. „Water Park-
ul va rãmâne sub observaþie o
perioadã mai mult, pentru cã
vrem cum se comportã toate do-
tãrile de acolo ºi în timpul iernii.
De o recepþie finalã va fi în pri-
mãvarã, în funcþie de cum se vor
comporta bazinle, topoganele.
Oricum, micile observaþii sunt,
în mare parte, cunoscute”, a
subliniat primarul Craiovei.

Sã prindã ºi craiovenii
o bãlãcealã estivalã!

Chiar ºi luând în calcul retu-
ºurilor care au fost lãsate în sar-
cina constructorului, autoritãþi-
le au dat asigurãri cã parcul de

distracþii este pregãtit din toate
punctele de vedere, existând ºi
avizul din partea Direcþiei Sani-
tar-Veterinare pentru folosirea
piscinelor ºi a bazinelor. „Parca-
rea este realizatã, sunt peste 150
de locuri acolo ºi este ºi ilumi-
natã”, a menþionat primarul Cra-
iovei. Întrebat de ziariºti de ce
s-a nu s-a aºteptat, totuºi, pânã
la executarea ºi acelor retuºuri,
autoritãþile au argumentat cã, în
felul acesta, ar fi trecut ºi aceas-
tã varã fãrã nici o distracþie pen-
tru craioveni. „Am gândit acest
lucru în felul acesta, deoarece
trebuie sã profitãm, totuºi, de
vremea bunã, ca sã avem acest
obiectiv ºi în perioada de varã,
cât a mai rãmas din ea. Existau
douã variante, sã stãm dupã ace-
le remedieri la infinit ºi sã ne
rugãm de constructor sau exis-
tã varianta sã le prindem în
aceastã anexã. Dacã dupã cele
30 de zile nu le-a finalizat, pu-
tem sã executãm garanþia ºi sã
le facem”, a explicat primarul
Craiovei.

50 de lei, tarif de week-end
Accesul în incinta complexu-

lui de distracþii se va face con-
tra-cost, chiar din prima zi de
funcþionare. În schimbul achitã-
rii unui tarif, fiecare vizitator va
primi câte o brãþarã, care îi va
asigura accesul la piscine ºi ba-
zine, intrarea la saunã urmând sã
fie taxatã suplimentar doritorilor.
Autoritãþile au precizat cã tarife-
le de acces sunt stabilite prin con-
tractul de finanþare ºi sunt urmã-
toarele: 24 de lei pentru copiii
între 5 ºi 10 ani, de luni pânã vi-
neri – brãþarã albã; 36 de lei pen-
tru persoanele peste 10 ani, de luni
pânã vineri – brãþarã albastrã; 34
de lei pentru copiii între 5 ºi 10
ani, în week-end – cu brãþarã ro-
ºie; 50 de lei pentru persoanele
de peste 10 ani, în week-end –
brãþarã neagrã. Taxa de acces la
saunã, unde au voie doar persoa-
nele de peste 15 ani, este de 15
lei. „Dupã o perioadã, aceste ta-
rife pot fi ajustate, în sensul creº-
terii sau scãderii lor”, a menþio-
nat edilul-ºef al Craiovei.



4 / cuvântul libertãþii joi, 10 august 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În aceste condiþii, specialiºtii din
cadrul DSP Dolj atrag atenþia cã
trebuie evitatã, pe cât posibil, ex-
punerea prelungitã la soare între
orele 11.00-18.00. De asemenea,
trebuie purtate pãlãrii de soare,
haine lejere ºi ample, din fibre na-
turale ºi de culori deschise. Tre-
buie consumate zilnic între 1,5 – 2
litri de lichide, fãrã a aºtepta sã
aparã senzaþia de sete. În perioa-
dele de caniculã se recomandã con-
sumul unui pahar de apã (sau echi-
valentul acestuia) la fiecare 15 –
20 de minute.

Nu este recomandat consumul
de alcool (inclusiv bere sau vin)
deoarece acesta favorizeazã des-
hidratarea ºi diminueazã capacita-
tea de luptã a organismului împo-
triva cãldurii. ªi bãuturile cu con-
þinut ridicat de cofeinã (cafea,
ceai, cola) sau de zahãr (sucuri
rãcoritoare carbogazoase) sunt
de evitat pentru cã acestea sunt
diuretice. Fructele ºi legumele
proaspete (pepene galben, roºu,
prune, castraveþi, roºii) sunt
foarte importante în alimentaþie
în aceste zile deoarece conþin o
mare cantitate de apã. O dozã de
iaurt produce aceeaºi hidratare
ca ºi un pahar de apã.

Sunt de evitat activitãþile
fizice la orele amiezii

La orele amiezii sunt de evitat
activitãþile în exterior care nece-
sitã un consum mare de energie
(sport, grãdinãrit). Aparatul de

În timp ce conducea un auto-
turism, pe Calea Bucureºti cãtre
ieºirea din oraº, D. Alexandru,
în vârstã de 24 de ani, din Cra-
iova, nu a pãstrat o distanþã su-
ficientã în mers faþã de autotu-
rismul care circula în faþa sa,
condus de S. Ion, 64 ani, din
comuna Bucovãþ, pe care l-a lo-
vit ºi l-a proiectat în faþã lovind
astfel un al treilea autoturism la

Neatenþia la volan
face victime

volanul cãruia se afla P. Magda-
lena, 62 ani, din comuna Mãce-
ºu de Sus. În urma accidentului
a rezultat vãtãmarea corporalã
uºoarã a doljencei de 62 de ani.
Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa lo-
cului au întocmit în cauzã dosar
de cercetare penalã ºi continuã
cercetãrile sub aspectul comite-
rii infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã din culpã.

21 de permise au fost
reþinute de poliþiºtii doljeni

Efective ale Biroului Rutier
Craiova au organizat ºi executat,
pe principalele artere rutiere din
municipiul Craiova, o acþiune
pentru prevenire accidentelor ru-
tiere generate de nerespectarea
semnificaþiei culorilor semaforu-

lui electric aflat în funcþiune de
cãtre conducãtorii auto. Poliþiºtii
rutieri au avut în vedere ºi creº-
terea siguranþei traficului rutier.

Ca urmare a abaterilor consta-
tate în cadrul activitãþilor desfã-
ºurate au fost aplicate 46 sancþi-

uni dontravenþionale de peste
17.400 lei, dintre acestea 17 fi-
ind pentru nerespectarea culorii
roºu a semaforului, iar alte 3
amenzi pentru trecerea pe culoa-
rea galben a semaforului electric.

Poliþiºtii au reþinut în vedere
suspendãrii dreptului de a con-
duce 21 permise de conduce-
re, totodatã fiind retrase ºi 5
certificate de înmatriculare.

În cadrul acþiunii a fost de-
pistatã P. Maria, în vârstã de
30 de ani, din Craiova în timp
ce a conducea un autoturism,
pe bld. Dacia, ºi nu a respec-
tat culoarea roºie a semafo-
rului electric aflat în funcþiu-
ne la intersecþia cu strada C-
tin Brîncoveanu. Aceasta a
fost  sancþionatã conform
OUG 195/2002R cu amendã
de 580 lei, totodatã fiindu-i
suspendat dreptul de a con-
duce autovehicule pe o pe-
rioadã de 30 de zile.

Cod portocaliu de caniculã în DoljCod portocaliu de caniculã în DoljCod portocaliu de caniculã în DoljCod portocaliu de caniculã în DoljCod portocaliu de caniculã în Dolj
Cãldura sufocantã a pus din nou

stãpânire pe jumãtate din þarã, însã
se va resimþi cu atât mai mult în Dolj
ºi în alte judeþe din vestul ºi sud-ves-
tul României. Dacã ieri alerta meteo
era una cod galben, astãzi ea se va

aer condiþionat trebuie reglat ast-
fel încât temperatura sã fie cu 5
grade mai micã decât temperatura
ambientalã. Ventilatoarele nu trebu-
ie folosite dacã temperatura aeru-
lui depãºeºte 32 de grade Celsius.
Dacã nu existã aer condiþionat în
locuinþã, este recomandat ca în zi-
lele caniculare sã petreceþi douã-
trei ore în spaþii care beneficiazã
de aer condiþionat (cinematografe,
spaþii publice, magazine). Pentru a
limita creºterea temperaturii în lo-
cuinþe închideþi ferestrele expuse
la soare pe toatã perioada cât tem-
peratura exterioarã este superioa-
rã celei din locuinþã. Deschideþi
ferestrele seara târziu, noaptea ºi
dimineaþa devreme, provocând
curenþi de aer, pe perioada cât tem-

peratura exterioarã este infe-
rioarã celei din locuinþã.

Sfaturile reprezentanþilor
DSP Dolj în ceea ce priveºte
sugarii ºi copiii mici sunt de
a le oferi unui ambient cât
mai normal, ferit de cãldurã,
umiditate excesivã ºi curenþi
de aer. Sistemul de alimen-
taþie avut pânã în acel mo-
ment nu trebuie modificat
prin introducerea de alimen-
te noi în aceastã perioadã.
Copilul va fi îmbrãcat lejer,
cu haine din materiale textile
vegetale comode.

Recomandãri pentru persoanele
vârstnice ºi bolnavii cronic

În ceea ce priveºte recomandã-

rile pentru persoanele vârstnice ºi
cu afecþiuni cronice, este impor-
tantã crearea unui ambient care sã
nu suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului. De ase-

menea, trebuie acordatã o aten-
þie deosebitã hidratãrii corespun-
zãtoare cu apã platã sau apã cu
proprietãþi organoleptice, ceai
slab îndulcit, sucuri naturale de
fructe fãcute în casã fãrã con-
servanþi. Alimentaþia trebuie sã
includã predominat legume ºi
fructe proaspete. Se vor con-
suma numai alimente proaspe-
te din magazinele care dispun
de instalaþii frigorifice funcþio-
nale de pãstrare a alimentelor.
Se va evita consumul alimen-
telor uºor perisabile. Este inter-
zis consumul de alcool ºi cafea
în timpul caniculei. Se va evita
circulaþia în perioadele de vârf
ale caniculei sau, dacã este ab-
solut necesar, se va folosi îm-

brãcãminte uºoarã din materiale
vegetale.

Persoanele care suferã de anu-
mite afecþiuni îºi vor continua tra-
tamentul conform indicaþiilor
medicului. Este foarte util ca în
aceste perioade, persoanele cu
afecþiuni cronice, cardio-vascu-
lare, hepatice, renale, pulmona-
re, de circulaþie, mentale sau cu
hipertensiune sã consulte medi-
cul curant în vederea adaptãrii
schemei terapeutice la condiþiile
existente. Este foarte importantã
ºi menþinerea cu rigurozitate a
igienei personale, efectuarea a
câte trei-patru duºuri pe zi.

Pentru persoanele care prin na-
tura activitãþii lor depun un efort
fizic deosebit, aceºtia trebuie sã
încerce dozarea efortului în func-
þie de perioadele zilei, mai ales în
vârfurile de caniculã. Dacã tem-
peraturile sunt foarte ridicate se va
proceda la stoparea activitãþii.

transforma în cod portocaliu, ceea ce
înseamnã cã temperaturile maxime
se vor situa frecvent între 37 ºi 39
de grade Celsius, iar indicele tem-
peraturã-umezealã (ITU) va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi.
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MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce aflãm de la Comisia Eu-
ropeanã, prin purtãtorul de cuvânt,
Mina Andreeva, este cã executi-
vul european nu a fost informat, îna-
inte de 20 iulie a.c., de posibila con-
taminare a ouãlor olandeze ºi bel-
giene, cu biocidul fipronil (insecti-
cid ºi acaricid), utilizat în eradicarea
„puricelui roºu”, un parazit care in-
festeazã exploataþiile avicole, prohi-
bit pentru efectivele de pãsãri ºi ani-
male destinate consumului uman.
Din punctul de vedere al purtãtoru-
lui de cuvânt al Comisiei Europene,
Belgia avea obligaþia sã avertizeze,
cât mai rapid posibil, autoritãþile eu-
ropene, ºi o anchetã în curs – la ni-
vel naþional – ar putea lãmuri lucru-
rile. Dacã se demonstreazã cã Bel-
gia a omis obligaþiile sale de a aver-
tiza, cât mai rapid posibil, autoritãþi-
le europene de aceste probleme sa-
nitar-veterinare, o procedurã de
sancþionare ar putea fi deschisã. Co-
misarul european pentru securitate
alimentarã, Vytenis Andriukaitis,
a luat deja legãtura cu miniºtrii ger-
man ºi olandez, pentru agriculturã,
ºi, de marþi dupã-amiazã, ºi cu cel
belgian. Agenþia federalã pentru se-
curitate alimentarã va stabili moda-
litãþile de lucru. Contextul este de-a

Peste 250 milioane de euro:

Program de promovare a obiceiurilor
alimentare sãnãtoase în rândul copiilor
Un nou program de promovare a obiceiurilor ali-

mentare sãnãtoase în rândul copiilor, în valoare de
250 milioane euro, a intrat în vigoare de la începu-
tul acestei luni. Pentru o mai bunã sinergie la nivel
european, cele douã programe deja existente au fost

grupate într-un singur cadru juridic. Astfel, înce-
pând cu prima zi a anului ºcolar 2017-2018, milioa-
ne de copii din România ºi majoritatea statelor mem-
bre UE vor beneficia, în ºcoli, de fructe, legume,
produse lactate ºi programe educaþionale specifice.

Phil Hogan, comisarul pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã,
a declarat:

„Mã bucur foarte mult cã mâine va fi lansat noul program pentru
ºcoli, care va oferi un sprijin important pentru milioane de elevi ºi
mii de agricultori din toate statele membre, sprijin care pentru agri-
cultori s-a dovedit a fi deosebit de important în ultimii ani ºi a cãrui
valoare va spori prin finanþarea acordatã. Noul program rãspunde,
de asemenea, prioritãþii mele de simplificare prin integrarea progra-
melor precedente de promovare a consumului de legume ºi produse
lactate în ºcoli. Nu în ultimul rând, mã bucur sã fiu implicat alãturi
de comisarii Andriukaitis ºi Navracsics într-o iniþiativã menitã sã
promoveze un stil de viaþã sãnãtos ºi în cadrul cãreia am convinge-
rea cã acest program are un rol important de jucat.”

României i-au fost alocate, în
cadrul acestui program, 6,86 mi-
lioane euro pentru fructe ºi le-
gume ºi 10,86 milioane euro
pentru lapte. La nivel naþional
poate fi decis modul de imple-
mentare al acestui program ºi,
de asemenea, poate fi luatã de-
cizia de a completa finanþarea lui
cu un ajutor naþional.

Alegerea produselor alimenta-
re va avea la bazã considerente
de sãnãtate ºi mediu, caracterul
sezonier, varietatea ºi disponibi-
litatea produselor, acordând
prioritate produselor originare
din UE. Statele membre pot în-
curaja achiziþiile locale sau re-
gionale, produsele ecologice, lan-
þurile de aprovizionare scurte,
beneficiile pentru mediu ºi sis-
temele agricole de calitate.

24 de state participã
la programul de încurajare

a consumului de fructe
ºi legume în ºcoli

Se pot distribui ºi produse
prelucrate, precum supe, com-
poturi de fructe, sucuri, iaur-
turi ºi brânzeturi, dacã aceastã

opþiune este aprobatã de auto-
ritãþile naþionale sanitare. Nu
sunt permise adaosurile de za-
hãr, sare ºi grãsimi, cu excep-
þia cazului în care autoritãþile
naþionale din domeniul sãnãtãþii
autorizeazã cantitãþi limitate.
Din cele 250 milioane de euro
ale finanþãrii din partea UE apro-
bate pentru anul ºcolar 2017-
2018, aproximativ 150 de mili-
oane de euro vor fi alocate pen-
tru fructe ºi legume, iar 100 de
milioane de euro pentru lapte.

Noul program pentru ºcoli
face parte din agenda de sim-
plificare a comisarului Hogan.
În prezent, 24 de state membre
participã la programul de încu-
rajare a consumului de fructe ºi
legume în ºcoli deja existent, iar
28 la cel de distribuire a lapte-
lui în ºcoli. Anul trecut, aproxi-
mativ 20 de milioane de copii
au beneficiat de cel de-al doilea
ºi aproximativ 11,7 de milioane
de copii de primul.

MARGA BULUGEAN

dreptul încurcat. ªi, pe bunã drep-
tate, ministrul german pentru agri-
culturã, Christian Schmidt, con-
siderã inacceptabil faptul cã o pro-
blemã „identificatã” în luna iunie –
cea a ouãlor contaminate – sã fie
adusã la cunoºtinþã, abia în luna iu-
lie. Urmãtoarea reuniune informalã
a miniºtrilor europeni pentru agri-
culturã se va þine între 3 ºi 5 sep-
tembrie, la Tallinn, în Estonia. Ra-
portul din 8 august a.c. al Organiza-
þiei olandeze pentru securitatea ali-
mentarã ºi sanitarã (NVWA) menþi-
oneazã cã se fac testãri ºi la carnea
de pasãre, în fermele în care ouãle
au fost infectate, pentru a se deter-
mina dacã acelaºi lucru – contami-
narea – s-a întâmplat. Cum spu-
neam, ancheta efectuatã de NVWA,
sub autoritatea parchetului olandez,
în colaborare cu justiþia belgianã, este
în curs. Dacã testele vor fi negati-
ve, fermele, la care distribuitorii de
ouã au marfa blocatã, îºi vor conti-
nua activitatea. Aºadar, epicentrul
scandalului se aflã în Belgia ºi Olan-
da. El a fost dezvãluit, la 4 august
a.c ., când grupul Aldi a anunþat
retragerea ouãlor desfãcute în Ger-
mania, ca mãsurã de „precauþie”.
Tot tapajul nu este deloc o inflaþie

de fleacuri ºi, dupã anvergura dez-
vãluirilor nãucitoare, nu se va dizol-
va în derizoriu. Sã recapitulãm: fi-
pronilul este considerat un biocid
utilizat la eradicarea ”puricelui roºu”,
fiind interzis la pãsãrile ºi animalele
destinate consumului. Fipronilul este
considerat ca „moderat toxic” pen-
tru om, de cãtre Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS), când este
ingerat în cantitate mare. Un adult
trebuie sã mãnânce 10-15 ouã con-
taminate, pe zi, pentru a resimþi efec-
tele negative. Asta susþine AFSCA-
Agenþia belgianã de supraveghere a
calitãþii alimentelor. Alfred Bernard,
profesor de toxicologie la Universi-
tatea Catolicã, din Louvain, Belgia,
afirmã cã sunt rarisime cazurile mor-
tale. Poate unul la 30 de ani. În opinia
sa, poþi mânca 10.000 de ouã conta-
minate, într-o perioadã scurtã, pen-
tru ca fipronilul sã aibã efecte nefas-
te. Presa olandezã a aruncat o petar-
dã: utilizarea frauduloasã a fipronilu-
lui în Belgia ºi Olanda a început în
2016 ºi a durat un an, fãrã a se sem-
nala ...probleme. În Olanda, potrivit
organizaþiei agricole LTO, 300.000
de pãsãri contaminate au fost sacri-
ficate ºi 180 de ferme specializate
sunt blocate. Ieri, noul ministru bel-

gian al agriculturii, Denis Ducarme,
audiat în Comisiile parlamentare reu-
nite de economie ºi sãnãtate din Ca-
merã, a recunoscut cã AFSCA sesi-
zase prezenþa fipronilului în ouãle din
Olanda, din noiembrie 2016, dar nici
o confirmare oficialã nu a fost fãcu-
tã. La 13 iulie a.c., la o lunã dupã
solicitarea formalã, AFSCA a obþinut
o dublã notificare de la... vecini, de la
NVWA, autoritatea competentã din
Olanda. AFSCA (Agenþia federalã
pentru securitate ºi siguranþã alimen-
tarã din Belgia) a publicat raportul sãu
în care aratã cu degetul spre NVWA,
pentru lipsã de cooperare operativã.
O anchetã contra unei societãþi de
prestãri servicii din Olanda a fost des-
chisã, dupã identificarea unui pachet
cu fipronil, descoperit pe aeroportul

Schiphol (Amsterdam), pe numele
unui producãtor distribuitor belgian
de Dega 16. În toatã povestea aceas-
ta, care se va mai lãbãrþa, firma olan-
dezã Chickfriend, alãturi de furnizo-
rul belgian, Poultry Vision, ºi firma
românã, Farmavet, apar menþionate.
Interesant de consemnat este faptul
cã, anul trecut, în Franþa, ministerul
agriculturii a realizat – aºa spun sta-
tisticile – 60.000 de controale alimen-
tare, din care 14% pe filiera avicolã,
fãrã a detecta neajunsuri. Este ade-
vãrat cã Franþa, cu 14,7 miliarde de
ouã, în 2015, ºi un consum mediu
anual de 216 ouã, pe persoanã, nu
este prea interesatã de importul aces-
tui produs agro-alimentar. Scandalul
ouãlor contaminate se va stinge cu-
rând. El rãmâne, însã, un avertisment.
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Ministrul Agriculturii, Petre
Daea, a anunþat cã suprafaþa con-
tractatã pentru irigaþii a ajuns în
acest an la 666.629 hectare, în
creºtere de aproape ºase ori faþã
de anul trecut. „În acest an, su-
prafaþa contractatã pentru irigaþii
a ajuns la 666.629 hectare, de
aproape ºase ori mai mare decât
anul trecut ºi au fost realizate udãri
pe 268.000 de hectare, în general
la culturile care sunt încã în vege-
taþie, dar ºi la culturile duble. La
ora actualã sunt în funcþiune 94 de
staþii de pompare ºi de repompare,
261 de staþii de punere sub presiu-
ne, dar ºi motopompe independen-
te pe canale în jur de 258”, a pre-
cizat ministrul Agriculturii.

Potrivit lui Petre Daea au fost
alimentate cu apã, în acest an,

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã potenþialii beneficiari cã, în
perioada imediat urmãtoare, se va
lansa sesiunea 2/2017 de depune-
re a cererilor de sprijin aferente
schemei de ajutor de stat „Sprijin
pentru prima împãdurire ºi crea-
rea de suprafeþe împãdurite” afe-
rentã Mãsurii 8 „Investiþii în dez-
voltarea zonelor împãdurite ºi

Având în vedere opinia Autori-
tãþii de Audit nr. 61661/01.08.2017
privind conformitatea autoritãþii de
management cu criteriile stabilite
prin Regulamentul (UE) nr. 1303/
2013, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale a fost desem-
nat, prin Ordinul ministrului dele-
gat pentru fonduri europene nr.
5585/07.08.2017 autoritate de
management pentru Programul
Operaþional pentru Pescuit ºi Afa-
ceri Maritime. Ministerul Finante-
lor Publice a fost desemnat Auto-

MADR a fost desemnat autoritate
de management pentru Programul

Operaþional pentru Pescuit
ºi Afaceri Maritime

ritatea de certificare a acestui pro-
gram operational.

Prin urmare, Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltarii Rurale, prin
Direcþia Generalã Pescuit – Au-
toritate de Managent pentru Pro-
gramul Operaþional pentru Pes-
cuit ºi Afaceri Martime va putea
solicita rambursarea cheltuielilor
eligibile aferente Fondului Euro-
pean pentru Pescuit ºi Afaceri
Maritime, contribuind astfel la
atragerea fondurilor europene în
economia României.

50 de milioane de euro,
pentru a doua sesiune de împãduriri

îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”,
Submãsura 8.1 „Împãduriri ºi cre-
area de suprafeþe împãdurite” din
cadrul PNDR 2014 – 2020.

Alocarea financiarã pentru se-
siunea 2/2017 privind Schema de
ajutor de stat „Sprijin pentru pri-
ma împãdurire ºi crearea de su-
prafeþe împãdurite” este de
50.000.000 euro. Valoarea maximã
a sprijinului public pentru un pro-

iect acordat în baza schemei de
ajutor de stat, care înglobeazã toa-
te costurile standard aferente Pri-
mei 1 ºi Primei 2, dupã caz, plãtite
pe durata de aplicare a contractu-
lui de finanþare, este de 7.000.000
euro. Perioada de primire a cereri-
lor de sprijin: 21 august – 06 oc-
tombrie 2017.

Înainte de depunerea cererii de
sprijin, solicitantul sprijinului tre-

buie sã parcurgã etapele de
identificare a suprafeþelor
care urmeazã a fi împãdurite
în IPA Online, de elaborare a
proiectului tehnic de nîmpã-
durire ºi de obþinere a avizu-
lui pentru proiectul tehnic de
la Garda Forestierã. Precizãm
cã, dupã publicarea pe site-
ul APIA a Ghidului solicitan-
tului aprobat prin Ordinul Mi-
nistrului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, potenþialii be-
neficiari pot solicita Centre-
lor Judeþene APIA eliberarea
Notei de constatare ºi identi-
ficare a suprafeþelor de teren
destinat împãduririi în siste-
mul IACS – LPIS gestionat
de APIA care stã la baza în-
tocmirii proiectului tehnic de
împãdurire.

aproape 1.700 de kilometri de ca-
nale de irigaþii, la nivel naþional, apa
fiind pusã gratuit la dispoziþia fer-
mierilor. Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale are ca obiectiv
realizarea, pânã în 2020, a unor
sisteme de irigaþii care sã acopere
o suprafaþã agricolã de doua mili-
oane de hectare. În România, sis-
temele de irigaþii sunt funcþionale
pe circa 800.000 de hectare, adica
pe mai puþin de 10% din totalul
suprafeþei arabile. Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale a
publicat recent versiunea finala a
Ghidului solicitantului pentru
submãsura 4.3 „Investiþii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole
ºi silvice”, componenta pentru in-
frastructura de irigaþii, finanþatã

sistemelor de irigaþii aferente sta-
þiilor de pompare ºi repompare
(SPA – Staþii de pompare a apei,
SRP – Staþii de repompare).

Pe acest trend crescãtor se aflã,
acum, ºi Doljul. Potrivit datelor
furnizate de ANIF – Filiala terito-
rialã Dunãre-Jiu, pânã în prezent
suprafaþa contractatã pentru iriga-
þii este de 44.464 ha. Însã, irigate

au fost pânã acum 96,552 ha, din
care, la udarea I au fost 13.763 ha.
Pompele vor funcþiona pânã dumi-
nicã, 13 august a.c., data de la care
irigaþiile se vor opri. Potrivit repre-
zentanþilor ANIF Filiala teritorialã
Dunãre-Jiu, suprafaþa irigatã în
acest an, la nivelul Doljului, este
de patru ori mai mare, comparativ
cu anul trecut.

prin Programul Naþional de Dez-
voltare Ruralã 2014-2020 (PNDR
2020). Sprijinul public pentru in-
vestiþiile finanþate prin aceastã
submasura este 100% nerambur-
sabil ºi nu vã depãºi 1.000.000
euro/proiect pentru sistemele de
irigaþii aferente staþiilor de punere
sub presiune (SPP) sau 1.500.000
euro/proiect pentru amenajarea
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“Istoria va arãta cã Brexit este
o greºealã extraordinarã, care va
crea multe daune pentru ambele
pãrþi, dar din moment ce alegã-
torii britanici au decis sã plece,
trebuie sã le respectãm alegerea.”
Pentru Grupul PPE, negocierile
ar trebui sã urmeze douã etape:
Mai întâi trebuie sã convenim
asupra soluþionãrii divorþului,
atunci vom vorbi despre noua
relaþie “, a spus Weber.

“Parlamentul European este
parlamentul consimþãmântului ºi
va trebui sã aprobe tratatul de
concediu la sfârºitul negocierilor.
Toþi negociatorii ar trebui sã þinã

“Mesajul nostru este clar: noi negociem
mai întâi divorþul, apoi vorbim despre vii-
torul Tratat; Trebuie sã punem capãt ne-
siguranþei în care trãiesc cetãþenii în cau-
zã. În cele din urmã, problema Irlandei de
Nord este importantã “, a declarat Man-
fred Weber, deputat european, preºedin-
tele Grupului PPE în Parlamentul Eu-
ropean, în cadrul dezbaterii privind Brexit
în Parlamentul European de astãzi. “Vrem
ca Marea Britanie sã rãmânã partener ºi
prieten, dar negocierile vor fi dure”.

“Mã tem cã Londra vrea sã ia punctele
pozitive de a fi membru al Uniunii Euro-
pene ºi sã lase pe de o parte pe cele ne-
gative. Acest lucru nu va funcþiona. Dar
ce înseamnã sã pãrãsiþi Uniunea Europea-
nã? “, A întrebat el. “Aceasta înseamnã
cã o þarã care a decis sã pãrãseascã Uni-

“Uniunea Europeanã mobilizeazã 60 de
milioane de euro în ajutor pentru pagu-
bele provocate de inundaþiile din Marea
Britanie. Acest lucru confirmã solidarita-
tea UE prin intermediul bugetului sãu “, a
declarat José Manuel Fernandes, depu-
tat în Parlamentul European, purtãtor de
cuvânt al Grupului PPE în cadrul Comi-
tetului pentru bugete, ºi raportor pentru
mobilizarea Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene pentru a acorda asis-
tenþã Regatului Unit.

În decembrie 2015-ianuarie 2016, pre-
cipitaþii puternice ºi vânturi puternice au
lovit 11 regiuni din Regatul Unit, ceea ce a
dus la inundaþii ºi daune infrastructurii.
Aceasta a provocat distrugerea infrastruc-
turii publice ºi private, a locuinþelor priva-
te ºi a devastãrii în agriculturã.

La 26 februarie 2016, Regatul Unit a

Strasbourg, 29 martie 2017

“Declansarea articolului 50 de cãtre guvernul
britanic în cele din urmã pune capãt unei pe-

rioade de incertitudine de 9 luni dupã referen-
dumul Brexit. Acum, negocierile pot începe
rapid ºi fãrã întârziere”, a declarat Manfred

Weber, deputat european, preºedintele Grupu-
lui PPE în Parlamentul European.

cont de acest lucru: un lucru este
clar pentru noi: alegerea cireºe-
lor sa încheiat pentru Regatul
Unit ºi vom Apãra interesele ce-
lor 440 de milioane de cetãþeni ai
UE atunci când negociazã cu
Regatul Unit “.

“Trei elemente sunt esenþiale
pentru grupul PPE: în primul rând,
situaþia celor 3,2 milioane de ce-
tãþeni UE care trãiesc în Regatul
Unit ºi 1,2 milioane de cetãþeni
britanici care trãiesc în UE tre-
buie clarificatã cât mai curând
posibil. În al treilea rând, nu vom
permite ca pacea din Irlanda de
Nord sã fie pusã în pericol “.

În ciuda lui Brexit, PE sprijinã sprijinul de solidaritate în Marea Britanie
Bruxelles, 4 aprilie 2017

prezentat o cerere de mobilizare a Fondu-
lui de solidaritate al Uniunii Europene. În
cererea lor, autoritãþile Regatului Unit au
subliniat cã evaluarea daunelor era incom-
pletã ºi cã cifrele relevante erau doar pro-
vizorii. La 22 septembrie 2016, au pre-
zentat dosarul final. “Când un stat mem-
bru are o problemã, alþii colaboreazã ºi
ajutã în mod activ. Marea Britanie va be-
neficia de solidaritatea UE, în ciuda Brexit
ºi de declanºarea articolului 50 “, a con-
cluzionat raportoarea.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Euro-
pene vizeazã sã permitã Uniunii sã rãspun-
dã rapid, eficient ºi flexibil la situaþiile de
urgenþã ºi sã manifeste solidaritate cu po-
pulaþia regiunilor afectate de dezastre. Par-
lamentul European va vota în favoarea aju-
torului de 60 de milioane de euro pentru
Marea Britanie, mâine dupã-amiazã.

Brexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UE
Bruxelles, 5.04.2017

unea Europeanã nu poate avea o înþele-
gere mai bunã decât un stat membru al
Uniunii Europene. În ceea ce priveºte se-
curitatea, nu puteþi face parte din Euro-
pol ºi nu beneficiaþi de sistemul de infor-
maþii Schengen. În ceea ce priveºte cer-
cetarea, nu puteþi participa la programe
de cooperare între universitãþi finanþate
de UE. Cu privire la comerþ, nu puteþi
beneficia de piaþa unicã. Crãciunul nu se
va întâmpla.

“Pentru prietenii noºtri irlandezi ºi spa-
nioli, vreau sã spun: nu sunteþi singuri.
Veþi beneficia de faptul cã UE27 se va lipi
împreunã ca o familie europeanã care vã
va ajuta sã vã ocupaþi de Londra. Suntem
gata, putem începe negocierile. Sper cã
dupã vot putem spune cã suntem uniþi “,
a conchis Manfred Weber.
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Work in progress sau…
„liniºtea dinaintea furtunii”!

Cel mai mare festival de arta
animaþiei din România, „Puppets
Occupy Street”, dedicat exclusiv
companiilor de teatru private ºi
artiºtilor independenþi, ocupã strã-
zile Craiovei pentru al patrulea an
consecutiv, în perioada 25 august
– 1 septembrie! De la ediþia-pilot
din 2014, urmatã de ediþiile cen-
trate pe elementele primordiale Apa
ºi Focul, festivalul a adunat peste
100.000 de spectatori. Evenimen-
tul este organizat de Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”, fi-
nanþat de Primãria ºi Consiliul Lo-
cal Craiova, derulat cu sprijinul
regiilor autonome, instituþiilor de
culturã, forþelor de ordine ºi vo-
luntarilor.

Doar douã sãptãmâni au rãmas
pânã la deschidere, iar pregãtirile
sunt pe ultima sutã de metri, afir-
mã Adriana Teodorescu, manage-
rul Teatrului „Colibri”. „Programul
este definitivat, ºtim ce artiºti ºi din
câte þãri vin, logistica este pusã la
punct. Începem sã ne aºteptãm
oaspeþii… Ultimele pregãtiri vor fi
în jur de 18-19 august, când ne
vom muta tabãra la Centrul Multi-
funcþional, acolo unde celebra deja
paradã va cãpãta chipul acestei
ediþii. Am putea spune, aºadar, cã
acum e… liniºtea dinaintea furtu-
nii! În prezent se lucreazã însã pe
parte de acte, de documente…
Pentru cã e un festival foarte mare
ca amploare, iar noi suntem puþini
numeric. Dar este o echipã foarte
bunã, care a învãþat în anii trecuþi
cum sã deruleze tot acest meca-
nism pentru ca ºi aceastã ediþie sã
iasã mãcar la fel de bine ºi de apre-
ciatã ca cele precedente”, spune
Adriana Teodorescu.

Pagini realizate de MAGDA BRATU
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Peste douã sãptãmâni, Craiova va redeveni scenã interna-
þionalã pentru companii de teatru private ºi artiºti indepen-
denþi din 14 þãri! A IV-a ediþie a Festivalului „Puppets Occu-
py Street” se va desfãºura în perioada 25 august – 1 septem-
brie ºi va cuprinde 255 de evenimente, care vor avea loc con-
comitent în 18 spaþii din oraº. 100 de spectacole, 60 de atelie-
re, 3 parade, 3 concerte, 89 de evenimente conexe (expoziþii,
proiecþii video, happening-uri, arte plastice ºi arte vizuale, vi-
deomapping, jocurile copilãriei, Sand Art,  facepainting etc.)
vor bucura publicul de toate vârstele.

Închiderea strãzii „A.I. Cuza” pentru lucrãri de reparaþii ºi
modernizare mutã parada pãpuºilor-gigant ºi carelor alegori-
ce pe „Calea Bucureºti”, însã deschiderea oficialã a festiva-
lului va avea loc – vineri, 25 august – tot în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”. Momentul va fi marcat ºi printr-un concert al trupei
Farfarello” (Germania), fondatã de unul dintre membrii legen-
darei formaþii rock „Phoenix”, Manfred (Mani) Neumann, ºi

„Puppet’s Parade” pe traseul
Mc Donald’s – „Calea Bucureºti” –
Piaþa „Mihai Viteazul”

Intrarea în reparaþii a strãzii „A.I.
Cuza”, care vor dura  pânã spre
jumãtatea lunii septembrie, i-a de-
terminat pe organizatori sã refacã
traseul paradei de deschide a fes-
tivalului ºi al celei de închidere. Ast-
fel, „Puppet’s Parade” va porni
vineri, 25 august, ora 21.00, tot
din zona blocului S200 ºi se va în-
drepta agale spre Piaþa „Mihai Vi-
teazul”, însã de aceastã datã pe
„Calea Bucureºti”.

„Tot rãul spre bine”, afirmã ma-
nagerul Teatrului „Colibri”: «E foar-
te bine cã strada „A.I. Cuza” a in-
trat în reparaþii, în primul rând pen-
tru cã se vor îngropa cablurile, iar
pentru ediþia de anul viitor nu vom
mai fi limitaþi la înãlþimea pãpuºilor
sau a carului alegoric la 4,5 metri.
Am schimbat traseul, împreunã cu
reprezentanþii Primãriei Craiova, ai
forþelor de ordine ºi ai RAT. Se plea-
cã din acelaºi punct, de la Mc Do-
nald’s, dar se va merge pe „Calea
Bucureºti”, pânã la kilometrul zero,
la giratoriul de sub pasaj, apoi se va
urca pe strada „Unirii”, prin faþa
Muzeului de Artã, ºi se va ajunge în
Piaþa „Mihai Viteazul”. Acolo, la ora
22.00, urmeazã sã aibã loc deschi-
derea oficialã a festivalului, ca în
fiecare an, cu videomapping pe clã-
direa Palace ºi alte surprize». Con-
comitent, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”
va începe concertul trupei „Farfa-
rello” (Germania).

Parada de închidere se va des-
fãºura, pe acelaºi traseu, vineri, 1
septembrie, tot cu începere de la
ora 21.00. Îi vor urma, în Piaþa
„Mihai Viteazul”, Parada Haute
Couture „Rising wings” by Maria-
na Pachis – Bucureºti (ora 21.30)
ºi show-ul „Sophia Luminosa: The
(F)Light of the Dreams” prezentat
de Fire Theatre Mime Company,
din Bulgaria (ora 22.00). Specta-
colul se va muta, apoi, în Centrul
Vechi – Piaþa „Fraþii Buzeºti”: „Fan-
tasmio” by Bogdan Muntean (ora
22.00) ºi Mix Air Music (ora 22.30).

Un festival de impact (ºi) pentru
artiºtii din strãinãtate!

Festivalul va fi ºi în acest an,
în ediþia dedicatã Aerului, un ma-

raton al pãpuºilor ºi poveºtilor
menit sã punã în valoare comple-
xitatea actorului pãpuºar ºi fru-
museþea teatrului de animaþie.
Nici anul acesta nu vor lipsi sur-
prizele, atât prin spectaculozita-
tea pãpuºilor, cât ºi prin ineditul
ºi calitatea spectacolelor, susþin
organizatorii. Teatrol Theater (Ru-
sia), Ilker Kilicer Pantomime and
Puppet ºi Ucaneller Kuklaevi (Tur-
cia), SolulMade Theatre Compa-
ny ºi Fire Theatre Mime Compa-
ny (Bulgaria), Annafabuli Compa-
ny (Germania), TRAUT Compa-

nyia d’espectacles S.C.P. ºi Cal y
Canto Teatro (Spania), IL Fu-
nambolo (Elveþia), Circo Poeira
(Brazilia), Ola Muchin (Polonia),
Zig Zag Circo (Argentina), Luca
Bellezze ºi Bruno Leone (Italia),
Noisy Oyster (Marea Britanie)
sunt numai câþiva dintre invitaþii
din strãinãtate ai acestei ediþii.

Li se alãturã trupe ºi artiºti din
România (Bucureºti, Arad, Baia
Mare º.a.), între care ºi Marcel
Iureº, pe care publicul îl regã-
seºte, alãturi de actori ai Teatru-
lui „Colibri”, în distribuþia spec-
tacolului  „Furtuna” de W.
Shakespeare (regia: Cristian
Pepino), cu premiera la 25 no-
iembrie 2016.

Numãrul mare de artiºti de pes-
te hotare care ºi-au dorit sã fie pre-
zenþi în festivalul de la Craiova este
cea mai clarã dovadã a impactu-
lui pe care ediþiile precedente ale
acestui eveniment l-au avut. «Noi

nu trimitem invitaþii pânã în mo-
mentul în care nu se încheie pe-
rioada de depunere a aplicaþiilor.
Iar aplicaþiile pe care le-am primit
pentru aceastã ediþie au fost, în
proporþie de 85-90%, de la artiºti
care nu au mai fost niciodatã în
festivalul nostru. Ceea ce înseam-
nã cã „Puppets Occupy Street” are
impact. S-a dus vorba, s-a dus
vestea, oamenii vor sã vinã aici,
iar alþii, sã revinã, pentru cã le-a
plãcut ce s-a întâmplat în anii tre-

cuþi. E felul nostru, dupã puterile
noastre, de a puncta Craiova pe
harta turismului cultural. Este un
city break din punct de vedere cul-
tural, în timpul verii», susþine
Adriana Teodorescu.

Pãpuºile lui Bruno Leone
ºi costume de Mariana Pachis,
în expoziþii

Pe lângã spectacolele prezentate
de aceºtia în diverse spaþii din oraº,
în centru, dar ºi în cartiere, progra-
mul festivalului cuprinde o diversi-
tate de evenimente. Expoziþiile sunt
unele dintre ele. «Încercãm sã adu-
cem un crâmpei din specificul tea-
trului de pãpuºi ºi de animaþie din
lume. Muzeul de Artã se dovedeºte
o gazdã foarte primitoare, aici ur-
mând sã se deschidã o expoziþie a
lui Bruno Leone, pe care l-am vãzut
anul trecut în festival cu celebrul
spectacol „Pulcinella”. Este o expo-
ziþie cu aer napoletan, cu pãpuºi tra-
diþionale. Vom avea însã ºi o expozi-
þie de costume semnatã Mariana Pa-
chis, deja celebra expoziþie a pãpu-
ºilor-gigant ºi o alta, în premierã,
adusã de la Kiev, despre teatrul de
pãpuºi din Ucraina. Toate trei vor fi
gãzduite de Centrul Multifuncþional»,
a mai precizat  managerul Teatrului
„Colibri”.

În numãr mare vor fi atelierele de
creaþie, dedicate atât copiilor ºi tine-
rilor, cât ºi profesioniºtilor, „pentru
cã festivalul este ºi un prilej de a face
schimb de experienþã între artiºtii

noºtri ºi cei invitaþi, o modalitate ca
noi sã fim conectaþi cu ce se întâm-
plã în miºcarea pãpuºãreascã inter-
naþionalã, iar ei sã poatã vedea ce în-
seamnã teatrul de pãpuºi în Româ-
nia”, considerã Adriana Teodorescu.
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Air EditionAir EditionAir EditionAir EditionAir Edition cu 255 de evenimente! cu 255 de evenimente! cu 255 de evenimente! cu 255 de evenimente! cu 255 de evenimente!
discotecã în aer liber în închidere!discotecã în aer liber în închidere!discotecã în aer liber în închidere!discotecã în aer liber în închidere!discotecã în aer liber în închidere!
care va cânta pentru prima datã în Craiova. Încheierea festi-
valului, pe 1 septembrie, se anunþã la fel de spectaculoasã,
seara, în Centrul Vechi urmând sã fie organizatã o discotecã
în aer liber – Mix Air Music.

La ce sã se aºtepte craiovenii la Air Edition, având în vedere
cã la Water Edition 2015 au fost întâmpinaþi cu tunuri cu spumã,
iar la Fire Edition 2016, cu un captivant show cu foc? „La faptul
cã o sã-i luãm din nou prin surprindere! Spun doar cã va fi un
moment foarte jucãuº ºi pentru copii, ºi pentru adulþi. Pentru cã
festivalul se adreseazã tuturor categoriilor de vârstã”, declarã
Adriana Teodorescu, managerul Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”, instituþie organizatoare a festivalului.

Timp de opt zile, aºadar, Craiova redevine o scenã publicã
unde se întâlnesc bucuria, candoarea, arta animaþiei ºi eveni-
mente de cea mai bunã calitate, cu invitaþi din Brazilia, Argen-
tina, Turcia, Italia, Spania, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Polonia,
Marea Britanie, Elveþia, Germania, Franþa ºi România. Pu-
blicul va avea acces liber la toate manifestãrile din programul
Festivalului „Puppets Occupy Street”.

„Atelier de benzi desenate”, în-
tre orele 11.00 – 13.00, la Muzeul
de Artã, în zilele 26, 27, 28, 29, 30,
31 august. Vârsta minimã de par-
ticipare: 8 ani. Locuri disponibile:
15/zi. Atelierul este coordonat de Mi-
hai Grãjdeanu ºi Mãdãlina Diaconu,
alãturi de care copiii ºi tinerii, dese-
nând ºi colorând, vor cãlãtori cu Hai-
ducul Zburãtor din casetã în casetã,
dând naºtere unei poveºti BD.

„Mânuþe dibace”, între orele
11.00 – 13.00, la Casa Bãniei, în
zilele 26, 27, 28, 29 august. Vârsta
minimã de participare: 6 ani. Lo-
curi disponibile: 15/zi.  Corina ºi
Irina Matei, din Drãgãºani – Vâlcea,
coordoneazã atelierul, iar, ca ºi anul
trecut, cei mici vor putea realiza pã-
puºi din pãnuºi (îngeraºi, fluturi), vor
picta pe piatrã ºi scoarþã de copac.

„Creative origami workshop”,
între orele 11.00 – 13.00, în Parcul
Puºkin, în ziua de 29 august, ºi la
Casa Bãniei, în zilele de 30 ºi 31
august. Vârsta minimã de parti-
cipare: 6 ani. Locuri disponibile:
10/zi. Atelierul de origami este coor-
donat de actriþa Andreea Ionescu. Par-
ticipanþii vor putea realiza, cu bucu-
rie ºi îndemânare, diverse decoraþi-
uni din hârtie coloratã.

„Fantezie cu mãrgele”, între
orele 11.00 – 13.00, la Muzeul de
Artã, în zilele de 26, 27, 28 august.
Vârsta minimã de participare: 6
ani. Locuri disponibile: 15/zi. Ate-
lierul pune în valoare imaginaþia co-
piilor, dar ºi abilitãþile lor practice. ªi
acest atelier este coordonat de actriþa
Andreea Ionescu.

„Jonglãm cu aerul”, între ore-
le 11.00 – 13.00, în Parcul „Nico-
lae Romanescu” – zona Foiºor, în
zilele 28, 29, 30, 31 august. Vârsta
minimã de participare: 6 ani. Lo-
curi disponibile: 15/zi. Compania
MAG Bucureºti le propune copiilor o
aventurã plinã de jocuri cu poiuri, cu
ajutorul cãrora vor învãþa jonglerii di-
verse, ajutaþi de actorii Geo Dinescu
ºi Marin Fagu.

Înscrierile la atelierele de creaþie
vor începe peste o sãptãmânã!

Festivalul „Puppets Occupy Street” va gãzdui o nouã serie de ate-
liere de creaþie. Înscrieri se pot face în perioada 16 - 23 august, pe
adresa de e-mail puppetsoccupystreet@gmail.com, în limita locu-
rilor disponibile. Accesul la ateliere este gratuit! Pentru înscriere
sunt necesare: numele participantului ºi vârsta, numele atelieru-
lui ºi ziua în care acesta îºi doreºte sã participe.

„Cu capul în nori”, între ore-
le 11.00 – 13.00, în Parcul „Nico-
lae Romanescu” – zona Foiºor,
în zilele 26, 27, 28, 29, 30, 31
august. Vârsta minimã de parti-
cipare: 8 ani. Locuri disponibile:
10/zi. Atelierul este coordonat de
Compania SOSONUTI din Arad.
Pentru acest atelier este obligatoriu
însoþitor pentru copii ºi se impune
folosirea echipamentului de protec-
þie (cascã, genunchiere, cotiere).
Greutatea maximã acceptatã a par-
ticipanþilor este 90 kg.

„Zburãm printre nori”, între
orele 11.00 – 13.00, în Parcul „Ni-
colae Romanescu”, zona Foiºor,
în zilele de 26, 30 ºi 31 august;
în cartier Rovine – 27 august; în
cartier Craioviþa Nouã – zona
Racheta – 28 august; la Casa
Bãniei – 29 august. Vârsta mi-
nimã de participare 6 ani. Locuri
disponibile: 10/zi. În cadrul atelie-
rului, coordonat de actorii Compa-
niei Marionet Studio Arad, partici-
panþii vor învãþa sã construiascã ºi
sã înalþe zmeie.

„Micul marionetist”, între ore-
le 11.00 – 13.00, în Parcul „Nico-
lae Romanescu”, zona Foiºor – 26

august;  în cartier Rovine – 27
august; în cartier Craioviþa Nouã
– zona Racheta – 28 august; în
Parcul Puºkin – 29 august ºi la
Casa Bãniei – 30 ºi 31 august.
Vârsta minimã de participare: 5
ani. Locuri disponibile: 10/zi.
Coordonatorii atelierului, Laura ºi
Adam Boboc, actorii Companiei Tã-
râmul poveºtilor – Dollo, îi vor intro-
duce pe cei mici în tainele mânuirii ºi
interpretãrii unui personaj marionetã.

„Laboratorul creativ”, între
orele 11.00 – 13.00, la Casa Bã-
niei, în zilele 30 ºi 31 august. Vâr-

sta minimã de participare: 5 ani.
Locuri disponibile: 10/zi. În ca-
drul atelierului, coordonat de Andre-
ea Melinescu, participanþii vor rea-
liza diverse figurine 3D din hârtie
coloratã ºi vor deprinde tainele lu-
crului manual.

„Fã-þi ºi bate toba”, între orele
11.00 – 13.00, la Casa Bãniei, în
zilele 26, 27, 28 august. Vârsta
minimã de participare: 6 ani. Lo-
curi disponibile: 10/zi. Coordonat
de artista Valentina Coþofanã, atelie-
rul dã valoare artisticã reciclãrii ºi le
aratã copiilor cum din dopuri, sticle,
diverse ambalaje, boabe de grâu sau
orez îºi pot construi propriile instru-
mente de percuþie.

„7 note buclucaºe”, între orele
11.00 – 13.00, la Muzeul de Artã,
în zilele 29, 30, 31 august. Vârsta
de participare: între 4-7 ani. Lo-
cuiri disponibile: 10/zi. Un atelier,
coordonat tot de Valentina Coþofa-
nã, în care cei mici vor modela cele
ºapte note muzicale: Do, Re Mi, Fa,
Sol, La, Si ºi vor afla unde se gã-
sesc ele pe portative ºi ce frumos
sunã fiecare în parte.

„Marionetto workshop”, între
orele 11.00 – 13.00, în Parcul „Ni-
colae Romanescu”, zona Foiºor,
în zilele 27 ºi 29 august. Vârsta
minimã de participare: 6 ani. Lo-

curi disponibile: 15/zi. Atelierul
este coordonat de Compania Uca-
neller Kuklaevi din Turcia ºi le dez-
vãluie copiilor câteva dintre secre-
tele construcþiei pãpuºilor din tea-
trul de animaþie.

„Air – flow Contact Improvisa-
tion”, între orele 11.00 – 13.00, la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, în zilele  29, 30, 31 au-
gust. Locuri disponibile: 10/zi.
Atelierul de dans contemporan, des-
tinat profesioniºtilor, este coordonat
de coregraful Sergiu Ionuþ Anghel.

„Il segreto di maestro”, între
orele 11.00 – 13.00, la Muzeul de
Artã, în data de 31 august. Atelie-
rul este coordonat de actorul Bruno
Leone, din Italia, ºi este destinat atât
profesioniºtilor din domeniul artei ani-
maþiei, cât ºi iubitorilor acestui uni-
vers teatral.

„Music and movement wor-
kshop” & „Movement theater wor-
kshop”, ateliere pentru profesioniºti,
coordonate de actriþa Ava Loiacono
din Elveþia, care se vor desfãºura în
zilele de 26 ºi 28 august, la Muzeul
de Artã, între orele 11.00 – 13.00.

„Sophia Luminosa: The
(F)Light of the Dreams”, între
orele 19.00 – 21.00, în Piaþa „Mi-
hai Viteazu”, în zilele 27, 28, 29,
30, 31 august. Vârsta minimã de
participare: 8 ani. Locuri dispo-
nibile: 15/zi. Atelierul, coordonat
de Compania Fire Theatre Mime
din Bulgaria, se va finaliza cu spec-
tacol în ultima zi a festivalului, la
care ucenicii sunt invitaþi sã parti-
cipe, având cu ei felinarele con-
struite în ateliere.

Spaþiile în care se vor organiza
cele 255 de evenimente sunt la
Muzeul de Artã, Casa Bãniei, Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, Teatrul pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri”, Centrul
Multifuncþional, în Centrul Vechi –
Piaþa „Fraþii Buzeºti”, Piaþa „Mihai
Viteazu”, Piaþa „William Shake-
speare”, Parcul „Nicolae Romanes-
cu” (Teatrul de Varã ºi zona Foi-
ºor), Parcul Puºkin, Parcul „Sf.
Dumitru”, Grãdina Botanicã, în
cartierele Rovine, Brazda lui No-
vac, Lãpuº Argeº, Valea Roºie,
Craioviþa Nouã – zona Racheta.
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Încurajarea dezvoltãrii capaci-
tãþilor de dezvoltare în „Informa-
tion Tehnology (IT)”, sau, în lim-
ba românã, „Tehnologia Informa-
þiei”, a luat amploare în ultimii ani
în România. Cu o periodicitate ri-
dicatã, specialiºti din domeniu
merg la instituþii de prestigiu din
întreaga lume. Deocamdatã, nu
sunt proiecte de pãstrare a aces-
tor tineri în þarã, însã sunt mai

Calendarul mobilitãþii personalului didac-
tic de predare în învãþãmântul preuniversitar,
pentru anul ºcolar 2017 – 2018 este prevãzut
în Metodologia cadru, aprobatã prin Ordinul
Ministrului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice nr. 5739/14.11.2016 – derularea
etapei de  detaºare în interesul  învãþã-
mântului a cadrelor didactice. Astfel , înre-
gistrarea acordurilor pentru detaºare în inte-
resul învãþãmântului trebuie fãcutã pânã pe
21 august, la care se adaugã organizarea ºi
desfãºurarea probelor practice/orale la profi-
lul postului, cu datã limitã 22 august, precum
ºi discutarea ºi soluþionarea propunerilor pen-
tru detaºare în Consiliile de Administraþie ale
unitãþilor respective, transmiterea listelor ca-
drelor care fac obiectul legislaþiei în vigoare,
însoþite de acordul acestora (21 – 24 august).
În consecinþã, directorii unitãþilor de învãþã-
mânt care deruleazã etapa de mobilitate, vor
depune la secretariatul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, pânã pe 22.08.2017,
ora 16:00, centralizarea acordurilor de

Joi, 10 august, începând cu ora 9.30, Bi-
blioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” prin American Corner/Mediatecã va
organiza acþiunea de vizionare a filmului de
animaþie Aventuri la firul ierbii. În cadrul
acþiunii vor participa copii de la Centrul so-
cial multifuncþional “Best Life”.

Difuzarea filmului de animaþie Aventuri
la firul ierbii, o productie Disney si Pixar,
se va constitui într-o aventurã plinã de viaþã
ºi culoare, doldora de personaje nãstruºni-
ce, în universul fantastic al insectelor de toate
formele ºi mãrimile. Filmul de animaþie are
valoarea unei lecþii de curaj si tenacitate, o
uimitoare perspectivã asupra muncii în echi-
pã pe care copiii sunt invitaþi sã o asimileze
ºi aplice. La fel ca ºi în cazul întâlnirilor an-
terioare, difuzarea filmului se va constitui
într-un prilej de dezbatere ºi reflecþie la care
copiii vor fi invitaþi de bibliotecari.

“În cadrul programului Fun in Summer
nsistãm pe acele documentare ºi filme de
animaþie în care accentul cade pe prietenie
ºi colaborare pentru cã, la biblioteca Aman,

Proiecte europene pentru tineri, în ITProiecte europene pentru tineri, în ITProiecte europene pentru tineri, în ITProiecte europene pentru tineri, în ITProiecte europene pentru tineri, în IT

Detaºarea personalului didacticDetaºarea personalului didacticDetaºarea personalului didacticDetaºarea personalului didacticDetaºarea personalului didactic
are termenare termenare termenare termenare termen

Mobilitatea cadrelor
didactice în învãþãmân-
tul preuniversitar
continuã, pentru anul
ºcolar 2017 – 2018,
chiar dacã este perioadã
de vacanþã. Conform
metodologiei, în perioa-
da imediat urmãtoare va
urma detaºarea perso-
nalului didactic, în
interesul învãþãmântu-
lui, iar unitãþile ºcolare din
teritoriu trebuie sã trimitã datele
pânã pe 22 august.

detaºare în interesul învãþãmântului, în-
soþitã de copie xerox „conform cu origi-
nalul”  a mai multor documente: acord pen-
tru detaºare în interesul învãþãmântului pen-
tru anul ºcolar 2017 – 2018; acte de studii;
adeverinþã eliberatã de unitatea unde este ti-
tular, din care sã rezulte situaþia postului
(structura pe ore ºi discipline a catedrei, via-
bilitatea acesteia, nivelul de învãþãmânt ºi re-
gimul de mediu); decizia de numire valabilã
în 2017 – 2018; Procesul – verbal al ºedinþei
Consiliului de Administraþie, în care s-au dis-
cutat acordurile de detaºare. Centralizarea
datelor va fi înregistratã la unitatea ºcolarã,
asumatã de directorul instituþiei, prin semnã-
turã ºi ºtampilã,  scanatã ºi trimisã pe adre-
sa de e-mail – personal@isjdolj.ro, pânã
pe data de 22 august 2017, ora 16:00. Com-
pletarea se va face numai cu majuscule ºi fãrã
diacritice. Reprezentanþii Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj atrag atenþia cã unitãþile care
nu au situaþii de acest fel, vor trimite, pe adre-
sa de e-mail amintitã, mesajul „Nu avem ca-
zuri”, iar „Situaþiile comunicate ulterior
termenului de 22 august, ora 16:00, NU
vor fi luate în consideraþie”.

CRISTI PÃTRU

Fun in Summer la Aman
noi credem cu tãrie în aceste valori. Cu atât
mai fericite sunt consecinþele dacã de la o
vârstã fragedã sunt familiarizaþi cu virtuþi
precum solidaritatea, altruismul ºi îndrãz-
neala onestã.  E admirabil felul în care cei
mici urmãresc ºi discutã despre fiecare nouã
animaþie pe care le-o propunem în cadrul
activitãþilor noastre. Proiectul Fun in Sum-
mer va continua cu alte câteva teme de in-
teres, pentru întâlnirile viitoare colegii mei
luând în calcul ºi o ieºire în naturã”, a de-
clarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Evenimentul va fi organizat în cadrul pro-
iectului “Fun in Summer”,un program de în-
drumare ºi informare a copiilor din centrele
sociale din Craiova, care se desfãºoarã pe
parcursul vacanþei de varã a anului 2017 ºi
are ca scop conºtientizarea copiilor cu pri-
vire la importanþa prieteniei, altruismului ºi
determinãrii ca principii sãnãtoase de viaþã.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

 Suntem în plinã desfãºurare a pregãtirii copiilor într-un
viitor digitalizat, astfel încât sunt scoase mai multe pro-
iecte în acest sens, la care pot avea acces tinerii cu
vârsta între 14 – 20 de ani. Sunt programe, cu finanþare
europeanã, care pot conduce la specializarea elevilor cu
competenþe în domeniu.

multe programe prin care aceºtia
se pot specializa. Unul dintre ele
este GREPIT - concurs destinat
tinerilor între 14 – 20 de ani, or-
ganizat de asociaþia cu acelaºi
nume, ajuns la cea de-a X-a ediþie
- prin care se urmãreºte încuraja-
rea pasionaþilor de IT sã creeze ºi
sã dezvolte aplicaþii interesante ºi
inovatoare. Categoriile competiþi-
onale vor fi Software (cu subca-

tegoriile Utilitar, Jocuri ºi diver-
tisment, Educaþional ºi Social) -
pot fi înscrise aplicaþii web, des-
ktop, mobile ºi cross/platform/
pentru alte platforme; Electroni-
cã (roboticã, embedded devices ºi
alte proiecte orientate pe „hard-
ware”) . Înscrierile se pot face
pânã pe 25 august, a adresa https/
/grepit.info/inscrie-proiect/, iar re-
zultatele vor fi afiºate pe 30 au-
gust a.c. Cele mai bune proiecte
vor participa, în perioada 4 – 7
septembrie, la etapa finalã, care va
avea loc în Complexul „Satul Pru-
nilor” din judeþul Dîmboviþa.

Un alt proiect
Tot pentru tineri este ºi un pro-

gram cu finanþare europeanã, pen-
tru dezvoltarea capacitãþilor ele-
vilor în IT. În perioada 07 – 22
octombrie, va avea loc cea de-a
V-a ediþie a „Europe Code
Week”, eveniment care, benefi-
ciind de sprijinul Comisiei Euro-
pene, îºi propune sã antreneze
copiii ºi tinerii în domeniul tehno-
logiei. În acest sens, prin inter-
mediul iniþiativei „Meet and Code”,
li se oferã acestora o finanþare în
valoare de 300 de euro din costul
de organizare a unui eveniment din
cadrul „Europe Code Week”. Pen-
tru obþinerea finanþãrii, pot aplica
asociaþii comunitare, asociaþii de
pãrinþi, de elevi, de profesori sau
organizaþii din domeniul educaþiei,

legal înfiinþate în România. Eve-
nimentele pe care aceºtia trebuie
sã le organizeze se vor adresa co-
piiilor ºi tinerilor cu vârsta între 8
– 24 de ani, care vor fi introduºi
în lumea tehnologiei ºi a progra-
mãrii într-un mod distractiv. Sco-
pul este acela de a arãta cât de
plãcutã ºi interesantã poate fi pro-
gramarea pe calculator ºi cum
poate fi ea utilizatã în vederea adu-
cerii la viaþã a unor idei, cu ajuto-
rul codãrii. Propunerile de eveni-
mente pot fi depuse numai online,
pe www.meet-and-code.org,
pânã pe 15 septembrie 2017. Re-
prezentanþii autorizaþi ai organiza-
þiei aplicante trebuie sã furnizeze
detalii despre aceasta ºi sã prezinte

o descriere detaliatã a ideii de eve-
niment propus, precum ºi date
corecte de contact. Fiecare can-
didat are dreptul sã trimitã mai
multe concepte, iar ºase dintre ele
vor primi finanþare. „Meet and
Code” se adreseazã organizaþiilor
non-profit din România, Austria,
Bulgaria, Croaþia, Cehia, Germa-
nia, Ungaria, Kazakhstan, Polo-
nia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slo-
venia, Elveþia ºi Ucraina. Iniþiati-
va este susþinutã de Compania
SAP, Asociaþia „Techsoup”, etc.
, reþeaua europeanã fiind forma-
tã din 28 de organizaþii partene-
re, care sprijinã 250.000 de ONG-
uri din 48 de þãri.

CRISTI PÃTRU
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Mai mulþi militari francezi au
fost rãniþi, ieri dimineaþã, dupã
ce au fost loviþi de un vehicul
în suburbia parizianã Levallois-
Perret. Procurorii francezi au
deschis o anchetã pentru tero-
rism în cazul incidentului, a
declarat o sursã judiciarã. De-
partamentul antiterorism anali-
zeazã cazul, în cooperare cu
agenþia de informaþii DGSI,
fapt ce sugereazã cã autoritãþi-
le franceze considerã cã este
vorba de un presupus act de te-
rorism. ªase militari francezi,
dintre doi mai grav, au fost rã-
niþi dupã ce au fost loviþi de un
vehicul în suburbia parizianã
Levallois-Perret, fiind transportaþi la spitalul
militar Percy, la Clamart, lângã Paris.  Pre-
fectura Poliþiei departamentului Hauts-de-Sei-
ne a catalogat actul ca fiind unul voluntar.
Conform unor surse ale ziarului Le Parisien,

Popularitatea

lui Donald Trump

este în scãdere,

însã liderul

american denunþã

sondajele

ca fiind „false”
Popularitatea preºedinte-

lui SUA, Donald Trump,
este la nivelul de 38%, iar
56% dintre cetãþeni nu sunt
de acord cu politicile
Administraþiei de la Wa-
shington, aratã un sondaj
de opinie comandat de
CNN, însã liderul de la
Casa Albã a denunþat
sondaje de tip „ºtiri false”.
La 200 de zile de la începe-
rea mandatului, popularita-
tea preºedintelui Donald
Trump este la nivelul de
38%, relevã un sondaj de
opinie efectuat de Institutul
SSRS. Potrivit sondajului,
56% dintre cetãþenii ameri-
cani dezaprobã politicile lui
Donald Trump. Donald
Trump, aflat în acest
moment în concediu, a
denunþat rezultatul sonda-
jului. „Baza electoralã a lui
Trump este mult mai mare
ºi mai puternicã decât a
fost vreodatã (în pofida
unor sondaje de tip «ºtiri
false»). Priviþi mitingurile
de susþinere din Pennsylva-
nia, Iowa, Ohio...”, a
afirmat Donald Trump.

Cel puþin 100

de victime ºi peste

130.000 de case

avariate în urma

cutremurului

din provincia

chinezã Sichuan
Comisia Naþionalã pentru

Reducerea Dezastrelor din
China a estimat cã cel
puþin 100 de persoane se
poate sã fi decedat în urma
cutremurului ce a avut loc
marþi în provincia Sichuan,
informeazã The Guardian.
Conform agenþiei de ºtiri
Xinhua, pânã în prezent,
oficial, ºapte persoane au
fost raportate ca fiind
decedate, iar alte 88 rãnite.
Peste 130.000 de case au
fost avariate, conform unor
analize preliminare a
dezastrului ce a avut loc în
Sichuan. Un seism de
suprafaþã cu magnitudinea
de 6,5 grade pe scara
Richter a avut loc marþi în
provincia chinezã Sichuan.

Ministrul belgian al Agriculturii, Denis Du-
carme, a declarat ieri cã autoritãþile olande-
ze au descoperit încã din noiembrie 2016 mai
multe loturi de ouã contaminate cu un in-
secticid, dar nu au informat partenerii euro-
peni. Ducarme a precizat cã Agenþia pentru
siguranþã alimentarã din Belgia are documen-
te oficiale „care indicã prezenþa substanþei
Fipronil în ouã din Olanda încã de la sfârºi-
tul lunii noiembrie a anului 2016”, dar „nu a
existat nicio comunicare oficialã din partea
Olandei în legãturã cu aceastã situaþie”. Mi-
nistrul belgian al Agriculturii l-a contactat pe
omologul sãu olandez pentru explicaþii, apoi
a vorbit ºi cu comisarul european pentru
Agriculturã, care „pãrea sã aibã deja aceas-
tã informaþie”. Denis Ducarme a mai preci-
zat cã verificãrile privind siguranþa alimen-
telor au fost amplificate dupã descoperirea
ouãlor contaminate în Belgia, luna trecutã.
Totodatã, ouãle controlate în Belgia conþi-
neau niveluri foarte reduse de insecticid. În
cazul unei companii, un al doilea test a de-
pistat prezenþa insecticidului peste limita eu-
ropeanã permisã, iar aceastã firmã se aflã în

Preºedintele Statelor Unite, Do-
nald Trump, a avertizat cã ar face
bine „Coreea de Nord sã nu mai
ameninþe Statele Unite, deoarece i
se va rãspunde cu foc ºi furie cum
nu a mai vãzut nimeni”. Declaraþia

Atac în Paris asupra unui grup de militariAtac în Paris asupra unui grup de militariAtac în Paris asupra unui grup de militariAtac în Paris asupra unui grup de militariAtac în Paris asupra unui grup de militari

conducãtorul unui automobil de tip BMW a
lovit un vehicul militar ce a ricoºat în cei ºase
militari. Conform poliþiei din Paris, o operaþi-
une a poliþiei era în curs ieri dupã-amiazã,
individul care conducea vehiculul implicat în

acest incident fiind cãutat. Mi-
litarii rãniþi fãceau parte dintr-
o brigadã a operaþiunii Sentinel-
le, desfãºuratã în Franþa în urma
unor atacuri din ianuarie 2015.
Zona în care a avut loc inciden-
tul a fost imediat securizatã,
martorii oculari fiind interogaþi.
Patrick Balkany, primarul din
Levallois Perret, a declarat pen-
tru BFMTV cã un BMW parcat
în apropiere i-a aºteptat pe sol-
daþi sã iasã din barãcile lor. El a
descris atacul ca o „agresiune
deliberatã”. „Este fãrã îndoialã
un act deliberat … vehiculul aº-
tepta sã atace”, a spus Balka-
ny. „BMW-ul a accelerat rapid

în momentul în care ei au ieºit. Asta s-a în-
tâmplat în mijlocul oraºului. S-a întâmplat
foarte repede”. O serie de politicieni ºi-au
transmis prin intermediul Twitterului susþi-
nerea faþã de militarii atacaþi.

Avertismentul lui Trump la adresa Coreei
de Nord: „Se va rãspunde cu foc ºi furie”

lui Trump, preluatã de agenþiile in-
ternaþionale de presã, a fost fãcu-
tã la Clubul Naþional de Golf
Trump din Bedminster, în statul
New Jersey, unde preºedintele îºi
petrece concediul. Coreea de Nord

a anunþat cã „analizeazã cu aten-
þie” planul unei lovituri asupra in-
sulei americane Guam din vestul
Pacificului. Eddie Calvo, guverna-
torul Guamului, a minimizat ame-
ninþarea nord-coreeanã în privinþa
unui posibil atac asupra insulei,
adãugând cã teritoriul SUA „este
pregãtit pentru orice eventualitate”.
În cadrul unui comunicat televizat,
Calvo a transmis cã Guamul con-
lucreazã cu Washingtonul „pentru
a asigura siguranþa” cetãþenilor.
„Aº vrea sã reasigur toþi locuitorii
Guamului cã momentan nu existã
nicio ameninþare asupra insulei
noastre”, a adãugat acesta. Gua-
mul gãzduieºte 6.000 de militari
americani ºi douã baze militare ale
SUA, insula fiind strategic locali-
zatã între Peninsula Coreeanã ºi
Marea Chinei de Sud. Consiliul de
Securitate al ONU a adoptat sâm-

bãtã noi sancþiuni împotriva regi-
mului de la Phenian, dupã cele douã
teste cu rachete balistice intercon-
tinentale efectuate de Coreea de
Nord în luna iulie. Marþi, Phenia-
nul a avertizat cã este gata sã rãs-
pundã “actului terorist” dirijat de
Statele Unite. Washingtonul a aver-
tizat anterior cã este gata sã folo-
seascã forþa, dacã este necesar,
pentru a opri rachetele balistice ºi
programul nuclear al Coreei de
Nord, dar preferã o acþiune diplo-
maticã globalã, inclusiv sancþiuni
împotriva Phenianului. Consecin-
þele oricãrui atac militar din partea
Statelor Unite ar putea fi catastro-
fale nu numai pentru nord-core-
eni, ci ºi pentru Coreea de Sud,
Japonia ºi miile de militari ameri-
cani aflaþi în raza de acþiune a unor
posibile retalieri din partea Coreei
de Nord.

Belgia acuzã autoritãþile din Olanda cã au descoperit
ouã contaminate încã din noiembrie 2016

carantinã din 18 iulie. În ultimele zile, mili-
oane de ouã din mai multe þãri europene au
fost retrase din magazine din cauza conta-
minãrii cu fipronil, un insecticid toxic a cã-
rui utilizare este interzisã în producþia de ali-
mente. Germania, Olanda,
Belgia, Marea Britanie ºi
Franþa au raportat cã mai
multe loturi de ouã din im-
port care au fost conta-
minate. Totodatã, retaileri
din Suedia ºi Elveþia au in-
tentat  deja procese în
acest caz. Sursa contami-
nãrii a fost detectatã la un
furnizor de produse de
curãþenie din Olanda. Fi-
pronil este o substanþã fo-
lositã în mod frecvent în
produsele veterinare pen-
tru a combate puricii, cã-
puºele sau pãduchii, însã
este interzisã utilizarea în
cazul animalelor destina-
te pentru consum. Potri-

vit Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, aceas-
tã substanþã este foarte toxicã ºi ingerarea
ei în cantitãþi însemnate pe termen lung poate
cauza probleme medicale severe, afectând
ficatul, glandele tiroide ºi rinichii.
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Cursul pieþei valutare din 10 august 2017 - anunþat de BNR
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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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○ sursa: cinemagia.ro

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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Anunþul tãu!
SC WIN IMPEX SRL, titular al

proiectului „Desfiinþare clãdiri C1 ºi
C2 ºi împrejmuire stradalã ºi con-
struire imobil S+P+3 locuinþe colec-
tive cu parcaje la S ºi imobil Sp+P+3
Locuinþe colective cu parcaje la Sp,
amenajare incintã, platformã gunoi
ºi împrejmuire stradalã”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei de încadrare ARPM Craiova-
Avizare fãrã acord pentru proiectul
„Desfiinþare clãdiri C1 ºi C2 ºi împrej-
muire stradalã ºi construire imobil
S+P+3 locuinþe colective cu parcaje
la S ºi imobil Sp+P+3 Locuinþe co-
lective cu parcaje la Sp, amenajare
incintã, platformã gunoi ºi împrej-
muire stradalã”, propus a fi realizat
la adresa: Municipiul Craiova, stra-
da Cîmpia Islaz, nr. 40, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei etapei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zile-
le de Luni-Vineri între orele 09.00-
16.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http//arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare (în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 16.08.2017.

Debitoarea COS&MARIA SRL, lo-
calitatea Piscul Vechi, judeþul Dolj,  Do-
sar nr.10865/63/2014  Tribunalul Dolj,
prin lichidator judiciar anunþã vânza-
rea unui apartament cu 3 camere din
Craiova  în zona PiaþaGarii, prin licita-
þie cu strigare organizatã în data de
31.08.2017 ora 15:00. Preþul de porni-
re este de 34.050 la care se aplicã TVA.
Pentru mai multe detalii privind mo-
dul de desfãºurare ºi documentele de
participare vã rugãm sã sunaþi la nu-
mãrul de telefon 0745524825 sau la
Tele/Fax 0351177595.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CORNEANU NICOLETA PFA,

cu sediul în Comuna Braloºtiþa, sat
Sfârcea, str. Grigore Olaru, nr. 51,
judeþul Dolj, titular al proiectului
„Construire atelier confecþii parter,
împrejmuire teren, puþ forat ºi bazin
etanº vidanjabil” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi / sau de evaluare
adecvatã,  proiect propus a fi ampla-
sat în comuna Pieleºti, satul Pieleºti,
T45,  P 21,  str. Aleea 2 Calea Bucu-
reºti, nr.4C, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1 în zilele de luni- joi
între orele 8-16,30 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: office @apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 15.08.2017.

OFICIUL de Cadastru ºi Publi-
citate Imobiliarã Dolj, din judeþul
Dolj, anunþã publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, începând cu data de
16.08.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Centrului Social Goi-
cea, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depu-
se la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2017- 2018 în perioada 21 au-
gust – 1 septembrie 2017, la ur-
mãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã po-
pularã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã ci-
nematograficã. Examenul de ad-
mitere, în anul I, se va desfãºura
în perioada 4-7 septembrie 2017.
Relaþii la telefon 0251/413.371;
luni – vineri între orele 09.00-
15.00, în perioada înscrierilor.

Anunþ public privind depu-
nerea solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu. Ciucã Florea
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru „In-
trare în legalitate corpuri C4 si
C3; modificare faþade, extindere
corp C4 ºi schimbare de desti-
naþie din locuinþã în salã de eve-
nimente’’, propus a fi amplasat
în municipiul, Bãileºti, str. Pãcii,
nr. 1, judeþul  Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul ti-
tularului, municipiul Baileºti, str.
Pãcii, nr. 2, in zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul  APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax 0251/419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
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PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str.
Bucovãþ. Accept cre-
dit prima casã. Tele-
fon: 0769/360.741.

Vând casã în Cra-
iova, Mesteacãnu-
lui, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren
82 mp. 25.000 Euro.
Telefon: 0734/
155.815.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
 Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,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, cadastru, par-
celat. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Anunþul tãu!
SC TRUFANI RA. MO. MAR

SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicit[rii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Realizare staþie
mixtã de distribuþie carburanþi,
prin amplasarea unui container
mobil suprateran benzinã moto-
rinã, rastel butelii, separator de hi-
drocarburi, cabinã operator cu
WC, în incinta staþiei de alimenta-
re cu GPL existent” propus a fi
amplasat în Comuna Poiana
Mare, sat Poiana Mare, str. Inde-
pendenþei, nr. 269A, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de Luni-Vi-
neri, între orele 9-14 ]i la punctul
de lucru din comuna Poiana Mare,
str. Independenþei, 269A, judeþul
Dolj. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Mun. Craiova, strada Petru Rareº,
nr. 1, Jud. Dolj, fax: 0251/419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 10 august 2017

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

În ziua de 13.08.2017,
are loc „SÃRBÃTOAREA

PINULUI„ în comuna
VELA, satul ªTIUBEI.

Vã aºteptãm cu drag!

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
VÂND rulotã
AVONDALE SAN-
DMARTIN Anglia.
Telefon: 0722/
333.269 - Calafat.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/
208.585.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr. 43.
Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/
506.962; 0768/
437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0741/186.100.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând aparat de fa-
cut pâine electric
Alasca – 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Ofer 2 camere – par-
ter ultracentral- birou
firmã spate Ciufulici –
complet renovat. Te-
lefon: 0722/381.426.

DIVERSE

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

CONDOLEANÞE
Locatarii blocu-
lui 31, Craioviþa
Nouã deplâng
decesul vecinei
ANICA CUCU ºi
sunt alãturi de
copii ºi nepoþi.
Dumnezeu s-o
ierte!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a V-a
FC Botoºani  –  ACS Poli  1-0

A marcat: L. Fulop 20.
Viitorul – FC Voluntari 0-0

Astra – Chiajna 1-0
A marcat: Ioniþã 21.

Juventus – „U” Craiova 0-1
A marcat: Gustavo 45.

Meciul  FCSB – CSMP Iaºi  s-a jucat  asearã.
Gaz Metan – Sepsi ,  astãzi ,  ora 18.30

CFR Cluj – Dinamo, astãzi ,  ora 21

A marcat: Gustavo 45.
Ploieºti, stadion: „Ilie Oanã”, spectatori: 1.000.
Juventus Bucureºti: Stoian 5 – Beþa 5, Wallace 5, Mihãescu

6, Carabela 6 – Cãlinþaru 6, Sesar 6 (78 Þârã), Bãjenaru 6, Sto-
enac 6 (69 Al. Zaharia) 6, Cazan 4 (55 C. Petre) 7 – Mãzãrache
6. Antrenor: Daniel Opriþa.

Universitatea Craiova: Calancea 7 – Spahija 4, Tiago Ferrei-
ra 6, Briceag 6 – Dimitrov 4, Zlatinski 6, Mateiu 6 (82 Kelic) 4,
Burlacu 7 (71 Screciu) 4 – Mitriþã 7 (77 Bancu) 4, Roman 5.
Antrenor: Devis Mangia.

Arbitru: Cãtãlin Popa (Piteºti) 7.

Juventus Bucureºti – Universitatea Craiova 0-1

Craiova a mers la Ploieºti cu
gândul de a întrerupe seria de
5 meciuri consecutive fãrã vic-
torie, iar nou-promovata Ju-
ventus pãrea, pe hârtie, adver-
sarul potrivit pentru ca alb-al-
baºtrii sã întrerupã seria nega-
tivã. Italianul Mangia a mizat pe
doi stoperi aduºi în vara aceas-
ta, cu numai câteva antremen-
te împreunã, Spahija ºi Tiago
Ferreira, deºi cei doi se sufo-
caserã în finalul meciului cu
FCSB, solicitând schimbare.
Forma execrabilã l-a scos pe
Screciu din primul 11 ºi Burla-
cu a fost cel care a profitat.
Chiar dacã n-a trecut meci fãrã
sã gafeze, Calancea a revenit
între buturi, aºa cã doar oltea-
nul  „Popicã” nu a primit  o
ºansã sã apere în acest sezon,
dupã ce Mitrovic a avut ocazia
de a arãta cã poate greºi. Bri-
ceag a schimbat în premierã
fanionul ªtiinþei, din postura de
cãpitan de echipã, onoare pe
care n-o merita dupã evoluþiile
slabe din acest sezon. Deºi au
întâlnit Juventusul, biancone-
rii au fost craiovenii, gazdele
îmbrãcând alb-albastrul tradi-
þional al ªtiinþei.

Aºa cum era de anticipat,
nou-promovata s-a baricadat în
propria jumãtate ºi l-au lãsat
decât pe Mãzãrache la centru
sã speculeze ºansele de contra-
atac. Oltenii au avut primele

Universitatea a câºtigat la Ploieºti,
dar din nou pe final s-a prãbuºit fizic ºi
a fost dominatã net  de nou-promovata

Juventus Colentina
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FRF a fost aleasã de FIFA sã
testeze sistemul cu a patra schim-
bare în meciurile oficiale organiza-
te de Federaþie. Aceastã modifica-
re suplimentarã se poate face doar
în reprizele de prelungiri ale parti-
delor de Cupa României,  ºi numai
dacã s-au efectuat cele 3 înlocuiri
în primele 90 de minute. Regula a
fost introdusã de FIFA în 2016, la
Campionatul Mondial al Cluburilor.
„În faza naþionalã, în toate jocurile
se pot efectua maximum trei înlo-

cuiri de jucãtori pe toatã durata jo-
cului. În sezonul 2017-2018 este
permisã efectuarea unei a 4-a în-
locuiri de jucãtori numai în repri-
zele de prelungiri ºi doar în situaþia
în care celelalte trei schimbãri au
fost efectuate pe durata celor 90
de minute regulamentare. Modifi-
carea a fost efectuatã dupã ce
FIFA, prin intermediul IFAB, a ales
Federaþia Românã de Fotbal sã tes-
teze sistemul cu patru înlocuiri, aºa
cum ºi în Anglia, începând din

acest sezon, în unele competiþii, se
va testa sistemul ABBA de execu-
tare a loviturilor de departajare, sis-
tem ce a fost testat deja la Cam-
pionatul European Under 17 din
Croaþia” se aratã pe site-ul FRF.
Sistemul ABBA de la penalty-uri
înseamnã cã echipa A executã pri-
ma loviturã, urmatã de douã lovi-
turi executate de echipa B. Prima
echipã care a deschis seria va bate
apoi tot de douã ori consecutiv ºi
tot aºa, pânã la departajare.

ºanse de gol din lovituri libere,
de care ºi-au bãtut joc Zlatin-
ski ºi Gustavo. Dimitrov a avut
nenumãrate mingi în banda
dreaptã, dar n-a izbutit sã cen-
treze mãcar o datã. Bãieþii lui
Opriþa au vãzut cã nu prea au
de cine se speria ºi au fost mai
active în jumãtatea adversã,
mai ales cã Spahija le-a înles-
nit acest lucru, cu servicii gra-
tuite. Prima pauzã de hidratare
a venit înaintea primei ocazii
serioase de gol. Roman a avut
prima intenþie realã de a da gol,
dar voleu sãu din 6 metri la o
recentrare a izbit în piept un
adversar. Finalul primei repri-
ze a înteþit presiunea oltenilor.
Mitriþã a intrat pe culoar ideal
pentru verticalizarea lui Gusta-
vo, l-a depãºit pe Stoian, dar
nu a anticipat apariþia unui sto-
per pe linia porþii.

Acelaºi Mitriþã avea sã de-
clanºeze faza deschiderii sco-
rului. A ºutat din afara careu-
lui, Stoian a respins în picioa-
rele lui Roman ºi imediat l-a
blocat, dar Gustavo a profitat
de carambol ºi a înscris al doi-
lea sãu gol din acest sezon. Cu
poarta goalã i-a fost uºor bra-
zilianului. Mai greu i-a fost
dupã pauzã, de la punctul cu
var, când a dat cu stângu-n
dreptul, ºi a trimis peste pelu-
zã penalty-ul dictat dupã ce
Wallace l-a bruscat în careu pe

Burlacu. A fost momentul care
i-a reintrodus în joc pe jucãto-
rii lui Opriþa. Wallace se putea
revanºa la un corner în care l-
a devansat pe Spahija, dar n-a
gãsit poarta din careul mic. N-
a fost însã cea mai mare opor-
tunitate a celor de la Juve. Di-
mitrov le oferise mingea adver-
sarilor ºi tot el l-a scos din of-
said pe Stoenac, care s-a spe-
riat de situaþia oferitã ºi a fost
blocat de Calancea. Gazdele au
sperat sã egaleze, deºi fãrã atu-
uri, mai mult pe erorile nefor-
þate ale craiovenilor, care încã
o datã au dat impresia cã nu au
destul „combustibil” pentru un
meci întreg, semn cã staff-ul
lui Mangia a ratat pregãtirea de
varã. Craiovenii veniþi de pe

bancã au fost sub nivelul titu-
larilor obosiþi, Bancu ºi Scre-
ciu pierzând practic toate min-
gile, aºa cã Mangia a tremurat

pentru o victorie cu o nou-pro-
movatã, care însã îi aduce un
bonus de liniºte în marea neî-
credere care a cuprins Bãnia.
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