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- Noi mergem înapoi, Popescu-
le, corupþia merge înainte.
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Ieri searã, autoritãþile
locale craiovene au inaugu-
rat, oficial, Complexul de
agrement acvatic din Parcul
Tineretului – CRAIOVA
WATER PARK. Pentru
public, acest spaþiu de
agrement se va deschide de
astãzi, începând cu ora
10.00. Craiovenii sunt aº-
teptaþi sã se relaxeze în cel
mai mare complex de
agrement acvatic din Ol-
tenia, întins pe o suprafa-
þã totalã de 49.300 mp.
Cei care vor dori sã fie
prezenþi la inaugurarea
Complexului Water Park
ºi sã descopere toate faci-
litãþile disponibile, vor
avea ocazia sã se implice
ºi în activitãþile cultural-
sportive, programate în
zilele de sâmbãtã, 12 au-
gust ºi duminicã, 13 au-
gust 2017, de Primãria Mu-
nicipiului Craiova, în cola-
borare cu partenerii sãi.
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Iohannis: Eroii de la Oituz,
onoraþi prin construirea

unei Românii unite,
cu instituþii moderne

Preºedintele Klaus Iohannis a
adresat, ieri, un mesaj partici-
panþilor la manifestãrile ce
marcheazã 100 de ani de la
bãtãlia de la Oituz, în care
precizeazã cã eroii de la Oituz ºi
Marea Unire nu pot fi onoraþi
mai bine decât prin construirea
unei Românii unite, cu institu-
þii moderne. „Eroii de la Oituz
ºi Marea Unire nu pot fi onoraþi
mai bine decât prin desãvârºirea
proiectului ce a animat toate
generaþiile începând cu 1848:
construirea unei Românii unite,
o þarã a instituþiilor moderne, a
drepturilor ºi a legii egale
pentru toþi”, le-a transmis ºeful
statului celor care comemorau
100 de ani de la bãtãlia de la
Oituz ºi luptele de la Coºna ºi
Cireºoaia. Preºedintele Klaus
Iohannis a arãtat, în mesajul
sãu, cã la 100 de ani de la
bãtãlia de la Oituz, în numele
Statului Român, a cãrei
existenþã a fost salvatã de
Armatã Românã în luptele de la
Coºna ºi Cireºoaia, le dã cea
mai înaltã cinstire eroilor care
îºi dorm somnul de veci acolo.
„Manifestãrile organizate de
dumneavoastrã, autoritãþi locale
ºi cetãþeni ai locurilor de bãtãlie
de acum un secol, dovedesc cã
România nu a uitat sacrificiul
ostaºilor sãi cãzuþi în Rãzboiul
de întregire. Adãugatã celor de
la Mãrãºti ºi Mãrãºeºti, come-
morarea luptelor de la Coºna ºi
Cireºoaia întregeºte cinstirea pe
care o datorãm celor care, prin
jertfa lor, au fãcut posibilã
Marea Unire”, a arãtat ºeful
statului. El a precizat cã Armata
Românã s-a împotrivit cu
succes unor forþe copleºitoare,
demonstrând forþa idealului
naþional, ºi cã din tranºeele de
la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz s-
a ridicat o þarã care a probat
prin glorioase fapte de arme
capacitatea poporului român de
a-ºi realiza marile sale aspiraþii.
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15 þãri membre ale UE (Belgia, Olanda,
Germania, Franþa, Suedia, Italia, Regatul
Unit, Austria, Irlanda, Luxemburg, Polonia,
România, Slovenia, Slovacia, Danemarca),
ºi lângã acestea Hong Kong-ul, au fost atinse
de „scandalul ouãlor contaminate”. ªi
Comisia Europeanã va convoca o reuniu-
ne de crizã, pe 26 septembrie a.c., anunþã
comisarul european pentru sãnãtate, Vyte-
nis Andriukaitis. Cum s-a ajuns la acest
scandal sanitar de amploare genereazã în-
grijorare, fiindcã „liniile de apãrare” sunt
fragile precum coaja de ou. E vorba de alt-
ceva, ºi cuvântul potrivit este „iresponsabi-
litatea”. Sã lãsãm termenul „fortuit”, utili-
zat cam anapoda, în pace. În Belgia ºi Olan-
da, anchetele judiciare sunt în curs, sau aºa
se raporteazã. Oricum, ministrul belgian al
agriculturii, de puþinã vreme în mandat,
Denis Ducarme, a acuzat, miercuri, Olan-
da, într-o emisiune televizatã, cã era la cu-
rent, din noiembrie 2016, de o contami-
nare cu fipronil a ouãlor din fermele avicole
ºi, imediat, Martijn Van Dam, secretarul de
stat olandez pentru afaceri economice, a
vorbit de o divulgare „de informaþii con-
fidenþiale”. Aproape incredibil. Mai ales cã

Agenþia pentru securitate alimentarã olan-
dezã (NVWA), opineazã cã ouãle contami-
nate constituie „un pericol pentru sãnã-
tate”. La rândul lor, autoritãþile belgiene au
avut cunoºtinþã, de la începutul lunii iunie,
de „o problemã” în fermele de pãsãri, dar
s-a pãstrat secretul din cauza unei anchete
judiciare ... pentru fraudã. Fipronilul, un
biocid (insecticid ºi acaricid), „moderat to-
xic”, potrivit OMS, s-a aflat în centrul unor
controverse, la începutul anilor 2000, pen-
tru toxicitatea sa la albine, ºi continuarea
utilizãrii a fost supusã, în 2013, unui mora-
toriu european. În doze mari, provoacã per-
turbãri endocrine. Riscul sanitar depinde,
aºadar, de durata expunerii. Se spune cã ar
fi periculos pentru rinichi, ficat ºi tiroidã,
atunci când concentraþia este mare. Strict
interzis în tratamentele veterinare la anima-
lele ºi pãsãrile destinate consumului uman,
el este folosit ca anti-parazitar (anti-purici,
anti-cãpuºe, anti-pãduchi), la animalele de
companie. În Franþa, la 11 august, minis-
trul agriculturii, Stephan Travert, a anunþat
cã peste 250.000 de ouã pentru consum,
contaminate cu fipronil,  au fost pe piaþã, la
desfacere, între aprilie ºi iulie. Dacã rata de

contaminare este scãzutã, nici o mãsurã
preventivã nu este necesarã. În Belgia, 50
de ferme (o pãtrime din fermele avicole) sunt
închise, iar în Olanda, 160 de exploataþii
sunt în carantinã, aºteptându-se rezultatul
expertizelor ºi contra-expertizelor sanitar-
veterinare, iar 300.000 de pãsãri au fost
sacrificate. În Germania, se considerã cã 4
ferme sunt contaminate. Aflat sub focul
criticilor, guvernul olandez ar fi recunos-
cut, joi, eroarea comisã în gestionarea scan-
dalului. Sã reamintim cã, în România, la
Timiºoara, o tonã de gãlbenuºuri fluide –
contaminatã – a fost gãsitã într-un depozit,
potrivit ANSVA. Germania a cerut impera-
tiv Belgiei ºi Olandei sã facã luminã deplinã
în pritocirea criminalã a insecticidului. Dupã
unele pãreri, originea afacerii o constituie
firma Chickfriend, specializatã în eradica-
rea „puricelui roºu”, instalat pe pãsãrile ouã-
toare. Dar cotidianul olandez, Algemeen
Dagbad, considerã cã autoritatea sanitarã
olandezã, NVWA, este responsabilã pentru
intervenþia târzie, confuzã ºi bâlbele de tot
felul. Ca în orice crizã sanitar-veterinarã,
ghemul de contradicþii rãmâne greu de des-
fãcut, chiar când se doreºte acest lucru.

“PNL a depus o sesizare cãtre
Avocatul Poporului pentru ordo-
nanþa 54 care se referã la ºcolile
doctorale ºi pentru ordonanþa 55,
cea care se referã la plafonarea
indemnizaþiilor pentru creºterea
copiilor. Am exprimat mai multe
motive în cererea de sesizare, dar
în fapt, domnul Liviu Dragnea aºa
cum ne-a obiºnuit în ultima perioa-
dã a comis-o din nou. Dumnealui
a convocat de la sine putere pe data
de 7 august sesiune extraordinarã
la Camera Deputaþilor, Biroul Per-
manent al Camerei Deputaþilor s-a
întâlnit în data de 8 august, deci
lucrurile din acest punct de vede-
re sunt extrem de clare. Îngrijorã-
toare este bãtaia de joc pe care o
aratã PSD, un partid aflat la gu-
vernare, faþã de lucruri simple, legi,
regulamente ºi Constituþie”, a de-
clarat prim-vicepreºedintele PNL
Iulian Dumitrescu, la sediul Avo-
catului Poporului.

Iulian Dumitrescu a precizat cã
solicitarea liberalilor vizeazã pro-
cedura în care a fost convocat
Parlamentul în sesiune extraordi-
natrã. “Ne referim la procedura în
care s-a sesizat Camera Deputaþi-
lor, adicã s-a încãlcat Constituþia.
Trebuia întâi sã se întruneascã Bi-
roul Permanent al Camerei Depu-
taþilor, preºedintele Camerei Depu-

Liberalii au sesizat Avocatul Poporului
pentru “bãtaia de joc” pe care o aratã PSD

PNL a depus, ieri, la Avocatul Poporului solicitarea de
sesizare a CCR cu excepþia de neconstituþionalitate în cazul
OUG nr. 54/2017 ºi nr. 55/2017, care vizeazã ºcolile doctora-
le ºi plafonarea indemnizaþiilor pentru creºterea copilului, a

declarat prim-vicepreºedintele Iulian Dumitrescu.

taþilor sã solicite sesiune extraor-
dinarã. Liviu Dragnea pe 7 a soli-
citat de la sine putere, a plecat în
vacanþã ºi pe data de 8 s-a întrunit
Biroul Permanent al Camerei ºi nu
a mai fost un preºedinte care sã
solicite sesiune extraordinarã. Noi
nu am intrat pe fondul ordonanþe-
lor, ci doar pe respectarea Consti-
tuþiei ºi regulamentelor Camerei
Deputaþilor ºi Senatului”, a preci-
zat Dumitrescu.

Liberalul a susþinut cã în opinia
sa suma de 8.500 de lei este un
plafon corect pentru indemnizaþia
mamelor.

Ciorbea, despre sesizarea PNL:
Vom încerca sã rezolvãm

cât mai repede
ºi mai constituþional

Avocatul Poporului, Victor Cior-
bea, a declarat, ieri, cã va analiza
ºi încerca sã rezolve “cât mai re-
pede ºi cât mai constituþional” se-
sizarea PNL cu privire la ordonan-
þele de urgenþã privind de ºcolile
doctorale ºi plafonarea indemniza-
þiilor pentru creºterea copilului. “În
legãturã cu memoriul depus astãzi,
el se referã în esenþã, cât am reu-
ºit sã-l rãsfoiesc în câteva secun-
de, la douã ordonanþe de urgenþã,
54 ºi 55 de anul acesta, (...) ata-

cate pe mai multe motive, ºi anu-
me se invocã faptul cã nu ar fi fost
convocate în mod legal ºi consti-
tuþional cele douã Camere ºi unele
elemente extrinseci, respectiv lipsa
urgenþei ºi a cazurilor excepþionale
care sã justifice adoptarea unor
OUG. Vom analiza toate aceste as-
pecte ºi vom încerca sã le rezol-
vãm cât mai repede ºi cât mai con-
stituþional, legal”, a declarat Avo-
catul Poporului, Victor Ciorbea.

Cât priveºte sesizarea depusã de
PNL care vizeazã ordonanþa pri-
vind contractile part-time, Victor
Ciorbea a afirmat cã a solicitat
puncte de vedere de la ministerele
de Finanþe ºi Muncii, precum ºi de
la confederaþiile patronale ºi sindi-

cale representative. “Înainte de a
ºti cã domnul preºedinte Orban
vrea sã-mi facã plângere penalã,
chiar pe data de 4 august, la douã
zile dupã ce m-am întors din con-
cediu, am solicitat ºi de la Minis-
terul Finanþelor ºi de la Ministerul
Muncii pentru cã fiind ordonanþã
simplã nu are vreo notã de funda-
mentare ºi nu sunt prevãzute ar-
gumentele pentru care au fost ad-
optate acele mãsuri ºi, de aseme-
nea, am cerut punctul de vedere al
confederaþiilor patronale ºi sindi-
cale reprezentative. Deja au înce-
put sã ne trimitã ºi sperãm ca nu
peste multã vreme sã avem aceste
opinii ºi sã ne putem pronunþa”, a
adãugat Ciorbea.
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O nouã investiþie, unicat în Ol-
tenia - CRAIOVA WATER
PARK - a fost inauguratã, ieri, în
prezenþa trioului de primari ai Cra-
iovei: Antonie Solomon, Lia Olgu-
þa Vasilescu ºi Mihail Genoiu. Un
gest de normalitate, de respect
cuvenit celor trei edili, care au
crezut într-un proiect de o ase-
menea anvergurã.

Marile proiecte cer continuitate
„În sfârºit am ajuns la momen-

tul mult aºteptat. Totul este verifi-
cat ºi lucrurile sunt funcþionale.
Este unul dintre cele mai mari par-
curi acvatice din România. Am re-
zolvat ºi problema legatã de alimen-
taþia publicã. Toatã aceastã inves-
tiþie reprezintã unul dintre lucruri-
le de care avea nevoie, aici, în Cra-
iova”, a spus primarul Mihail Ge-
noiu, la inagurarea oficialã a Com-
plexului de agrement acvatic din
Parcul Tineretului – CRAIOVA
WATER PARK.

La rândul sãu, cel care a con-
ceput acest paradis acvativ, ex-
primarul Antonie Solomon, a de-
clarat cã proiectul nu a fost un
moft, ci o necesitate pentru o zonã
atât de aridã, ca cea a amplasamen-
tului complexului. Îl considerã un
dar pentru craioveni, ºi totodatã o
mãsurã eficientã prin care se pãs-

Ieri dupã-amiazã, autoritãþile locale craiove-
ne au inaugurat, oficial, Complexul de agrement
acvatic din Parcul Tineretului – CRAIOVA
WATER PARK. Pentru public, acest spaþiu de
agrement se va deschide de astãzi, începând cu
ora 10.00. Craiovenii sunt aºteptaþi sã se rela-
xeze în cel mai mare complex de agrement ac-
vatic din Oltenia, întins pe o suprafaþã totalã de
49.300 mp. Cei care vor dori sã fie prezenþi la
inaugurarea Complexului Water Park ºi sã des-
copere toate facilitãþile disponibile, vor avea
ocazia sã se implice ºi în activitãþile cultural-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

sportive, programate în zilele de sâmbãtã, 12
august ºi duminicã, 13 august 2017, de Primã-
ria Municipiului Craiova, în colaborare cu par-
tenerii sãi. Programul de funcþionare al  Water
Park este în fiecare zi, între orele 10 a.m. ºi
orele 20 p.m. Accesul la piscine este permis
între orele 10 a.m. ºi orele 20 p.m, iar accesul
la tobogane între orele 11 a.m. ºi orele 18 p.m.
Accesul utilizatorilor în incinta Water Park se
face doar în cadrul orelor de program, în urma
achitãrii contravalorii unui tichet ºi înmânarea
unei brãþãri individuale de acces.

treazã „cel de-al doilea plãmân” al
Craiovei.

Ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, pe al cãrei mandat de
primar s-a desfãºurat cea mai
mare parte a lucrãrilor la parcul
acvatic a fost foarte tranºantã.
„Este un proiect foarte frumos,
foarte criticat. A pornit ca ºi con-
cept pe mandatului lui Antonie
Solomon, s-a construit pe man-
datul meu ºi este gata de recepþie
pe mandatului lui Mihail Genoiu.
Municipiul Craiova are nevoie de
divertisment ºi investiþia aceasta
oportunã”, a precizat ministrul
Lia Olguþa Vasilescu.

Douã zile de petrecere
Pentru ziua de azi, cu începere

de la ora 10:00, este prevãzutã pre-
zentarea lotului naþional de volei
masculin, antrenatã de Dan Pascu
ºi Claudiu Mitru (intrare Complex).
Partener: SCM Craiova. Ulterior,
la ora 10.15 se va trece la prezen-
tarea echipelor de handbal, volei,
fotbal, badminton ale partenerilor
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi
Tineret Dolj (intrare Complex).
Imediat, la ora 10.30  vor fi activi-
tãþi sportiv-distractive la terenuri-
le de sport, în prezenþa sportivilor
de la lotul naþional de volei mascu-
lin. Activitãþi sportiv-distractive la

terenurile de sport, jocuri pe plajã
ºi în apã: fotbal pe plajã, beach
volei, gimnasticã în apã, badmin-
ton, handbal pe plajã etc. Parteneri:
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj, FEFS Craiova, HCM
Craiova, SCV Craiova, Centrul de
Tineret Craiova, Casa Studenþilor
Craiova. La ora 13.00, atmosfera
de veselie va fi întreþinutã de DJ
Chris K ºi Gabrian by PlayEvents
Agency. Partener: Casa Studenþi-
lor Craiova.

Mâine distracþia continuã, tot cu
începere de la ora 10.00. Prezen-
tarea echipei de volei masculin a
SCM Craiova, antrenatã de Dan
Pascu ºi Claudiu Mitru (intrare
Complex) având ca partener SCM
Craiova va fi prima manifestare.
La ora 10.15 vor debuta activitãþi
cultural-artistice, cu Palatul Copii-
lor Craiova ca partener. La amia-

zã, ora 13.00, atmosfera va fi în-
treþinutã de DJ Chris K ºi Gabrian
by PlayEvents Agency, partener
Casa Studenþilor Craiova.

Trasee RAT, din 30 în 30
de minute

Traseul auto pentru accesul la
Water Park este: Bvd. ªtirbei Vodã
– Parc Tineretului – Str. Banu Ste-
pan – Str. Coºuna – Seminar Teo-
logic -  Water Park. Traseele au-
tobuzelor care duc la Water Park
sunt:  traseul 29 cu plecare de pe
Calea Bucureºti, staþia de la Piaþa
Centralã ºi traseul 20 cu plecare
de la Garã pânã la Parcul Tinere-
tului. Frecvenþa plecãrii autobuze-
lor este la 30 de minute.

Brãþãrile, reglementare strictã
Accestul se va face în baza unor

brãþãri. Brãþara are culoare diferi-
tã, în funcþie de mai multe carac-
teristici ºi facilitãþi permise: brã-
þara de culoare albã, este valabi-
lã o singurã zi, pentru copii pânã
la vârsta de 10 ani, ºi permite ac-

cesul la facilitãþile comune – de luni
pânã vineri, cu permisiunea de a
intra sau ieºi din incinta Water Park
pe parcursul aceleiaºi zile; brãþa-
ra de culoare albastrã, este va-
labilã o singurã zi, pentru persoa-
nele de peste 10 ani, care permite
accesul la facilitãþile comune – de
luni pânã vineri, cu permisiunea de
a intra sau ieºi din incinta Water
Park pe parcursul aceleiaºi zile;
brãþara de culoare roºie, este
valabilã o singurã zi, pentru copii,
pânã la vârsta de 10 ani, ºi permite
accesul la facilitãþile comune – în

week-end, cu permisiunea de a
intra sau ieºi din incinta Water Park
pe parcursul aceleiaºi zile; brãþara
de culoare neagrã, este valabilã o
singurã zi, pentru persoanele de
peste 10 ani, ºi permite accesul la
toate facilitãþile din incinta Water
Park – în week-end, cu permisiu-
nea de a intra sau ieºi din incinta
Water Park pe parcursul aceleiaºi
zile; brãþarã de culoare verde,
este valabilã o singurã zi,  pentru
persoanele cu vârsta de peste 16
ani, ºi permite accesul la sauna din
incinta Water Park. Brãþãrile se in-
valideazã automat dupã 12 ore de
la activare.

Saunã, cu moderaþie
Potrivit municipalitãþii se reco-

mandã ca staþionarea în incinta
saunei sã nu depãºeascã 10 – 15
minute, întrucât staþionarea prelun-
gitã în incinta saunei poate produ-
ce stãri de greaþã, dureri de cap,
ameþeli ºi chiar lesin. De aseme-
nea, nu trebuie sã consumaþi nici-
un fel de bãuturi între 2 ºedinþe

consecutive ºi sã nu intraþi în sau-
nã cu bijuterii, sau alte accesorii
metalice, costum de baie, deoare-
ce acestea pot cauza arsuri la ni-
velul pielii.

Pentru o bunã desfãºurare a uti-
lizãrii saunei, mai trebuie respec-
tate alte câteva cerinþe. Accesul în
saunã se face pe propria rãspun-
dere, respectând urmãtoarele: ac-
cesul în saunã a persoanelor cu
vârsta sub 16 ani este interzis; ac-
cesul în saunã se face doar dupã
duº; accesul în saunã se face des-
culþ (fãrã ºlapi/papuci); în incinta
saunei utilizarea prosopului este
obligatorie; este interzisã aºezarea
pe bãncuþele din incinta saunei fãrã
a fi întins un prosop în prealabil;
este interzisã introducerea sau con-
sumarea de alimente sau bãuturi în
incinta saunei.

Disponibile ºi cursurile de înot
Taxele de intrare propuse sunt:

24 lei pentru copii între 5 ºi 10 ani,
de luni pânã vineri – brãþarã albã,
36 lei pentru persoanele de peste
10 ani, de luni pânã vineri – brãþa-
rã albastrã; 34 lei pentru copii în-
tre 5 ºi 10 ani, în week-end – bra-
þarã roºie; 50 lei pentru persoanele
de peste 10 ani, în week-end –
braþarã neagrã; 15 lei taxa saunã
pentru persoanele de peste 16 ani
– braþarã verde. Având in vedere
existenþa unor facilitãþi deosebite
pentru practicarea sporturilor ºi
jocurilor acvatice, în cadrul servi-
ciilor oferite publicului vor fi in-
cluse ºi cursuri de înot pentru co-
pii, taxa propusã fiind de 20 lei/
curs/copil.

Au fost create urmãtoarele zone
funcþionale: o zonã de joc ºi plajã
pentru copii cu elemente de joc
montate în bazin, o zonã de joc ºi
o zonã de plajã pentru tineri ºi
adulþi, o zonã de înot ºi plajã pen-
tru adulþi (bazin olimpic), o zonã
pentru jocuri ºi de plajã pe nisip,
cuprinzând terenuri de sport, clã-
dire pentru duºuri ºi grupuri sani-
tare, entertaining room cu terasã
pentru organizarea de minispecta-
cole ºi scenete ºi o zonã cu tere-
nuri pentru fotbal de plajã, tenis cu
piciorul pe plajã ºi volei pe plajã.
S-au executat 5 puncte de obser-
vare pentru posturile de salvare
acvaticã. Ele au fost amplasate în
aºa fel încât sã asigure vizibilitate
maximã asupra bazinelor.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Joi searã, în jurul orei 23.30,
poliþiºtii au fost sesizaþi prin S.N.U-
.A.U. 112 de un participant la tra-
fic despre faptul cã, în localitatea
Bãdoºi, s-a produs un accident de
circulaþie cu victime. Echipa ope-
rativã din cadrul Serviciului Rutier
ajunsã la faþa locului a constatat,
din primele cercetãri, faptul cã, pe
DN 55 -  localitatea Bãdoºi, în timp

Poliþiºti din cadrul Biroului Rutier, aflaþi în executarea ser-
viciului de supraveghere ºi control al traficului rutier, au oprit
pentru verificãri, în noaptea de joi spre vineri, un autotu-
rism, care circula pe D.N. 6, la volanul cãruia a fost identi-
ficat M. Laurenþiu, 45 de ani, din Craiova.Poliþiºtii l-au testat
pe bãrbat cu aparatul etilotestet, stabilind o concentraþie de
1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Craioveanul a fost con-
dus la U.P.U. Craiova unde i-au fost prelevate probe biologi-
ce în vederea stabilirii alcoolemiei, în cauzã fiind  întocmit
dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducere
a unui autoturism pe drumurile publice în timp ce se afla
sub influenþa bãuturilor alcoolice.

Lucrãtori ai Postului de Poliþie Desa ºi Ciupercenii Noi,
aflându-se în excercitarea atribuþiunilor de serviciu, în
comuna Desa, l-au depistat pe C.C., de 17 de ani, în timp
ce conducea un autovehicul fãrã a poseda permis de con-
ducere pentru nicio categorie de vehicule. Poliþiºtii dol-
jeni au întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile
publice fãrã a poseda permis pentru nicio categorie de
autovehicule.

Poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi de cãtre un agent de
securitate al unui supermarket din Craiova despre faptul
cã tinere au  sustras din incinta magazinului mai multe
produse.

Echipa de siguranþã publicã, formatã din poliþiºti ai Sec-
þiei 3 ºi jandarmi ai GJMb Craiova, ajunsã la faþa locului le-
a identificat pe P.C. ºi M.E., ambele de 16 de ani, domiciliate
în Craiova. Din primele investigaþii s-a stabilit cã cele în
cauzã au sustras, din incinta magazinului, mai multe produ-
se cosmetice în valoare de 497 lei. Prejudiciul a fost recupe-
rat în totalitate ºi restituit magazinului, în cauzã fiind întoc-
mit dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt.

Depistat la volan cu o alcoolemie
peste limita legalã

Prinse la furatPrinse la furatPrinse la furatPrinse la furatPrinse la furat
în supermarketîn supermarketîn supermarketîn supermarketîn supermarket

Minor de 17 aniMinor de 17 aniMinor de 17 aniMinor de 17 aniMinor de 17 ani
cercetat pentrucercetat pentrucercetat pentrucercetat pentrucercetat pentru

conducere fãrã permisconducere fãrã permisconducere fãrã permisconducere fãrã permisconducere fãrã permis

Minorã din TMinorã din TMinorã din TMinorã din TMinorã din Teasc,easc,easc,easc,easc,
datã dispãrutãdatã dispãrutãdatã dispãrutãdatã dispãrutãdatã dispãrutã

Poliþiºtii din Dolj cautã o minorã, de 16
ani, care, în data de 12 iulie a.c, a plecat de
la locuinþa sa, unde se afla în grija tatãlui,
din comuna Teasc, ºi nu a mai revenit. Cei
care pot oferi informaþii care sã conducã
la gãsirea ei sunt rugaþi sã sune la numãrul
unic de urgenþã - 112 ori sã anunþe cea mai
apropiatã unitate de poliþie. Minora dispã-
rutã se numeºte Manda ªtefania Rebeca,

are 16 ani, ºi este domiciliatã în comuna
Teasc. Au fost demarate, imediat, toate
activitãþile procedurale, poliþiºtii efectuând
investigaþii pentru gãsirea minorei. Fata are
1,65 m înãlþime, 55 de kg, pãrul negru, tuns
la nivelul umerilor, ochi cãprui, constituþie
atleticã. La momentul dispariþiei, aceasta
era îmbrãcatã cu pantaloni scurþi de culoa-
re roz, maiou de culoare roºie, iar în pi-

cioarea avea papuci de culoare albastrã cu
imprimeu floral. Persoanele care pot oferi
informaþii care sã conducã la gãsirea ei sunt
rugate sã sune la numãrul unic de urgenþã
- 112 sau la 116.000 - numãrul unic euro-
pean pentru sesizarea dispariþiilor de copii,
ori sã anunþe cea mai apropiatã unitate de
poliþie. Cea în cauzã a fost pusã în urmãri-
re la nivel naþional.

ªofer aflat sub influenþa bãuturilor alcoolice
implicat într-un accident de circulaþie

Poliþia oraºului Dãbuleni a fost sesizatã
prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul cã,
pe strada Henri Coandã din localitate, s-a
produs un accident de circulaþie cu victi-
me. Poliþiºtii ajunºi la faþa locului au stabi-
lit, din primele cercetãri, faptul cã B. Ovi-
diu, 35 de ani, din oraºul Dãbuleni în timp
ce conducea o autoutilitarã a efectuat un

viraj la stânga, a pierdut controlul direcþiei,
a lovit gardul împrejmuitor al unui imobil ºi
a pãtruns în curtea acestui imobilul unde a
accidentat-o pe N. Ioana. Poliþiºtii doljeni
l-au testat pe bãrbatul de 35 de ani cu apa-
ratul alcooltest, rezultatul fiind de 1,23 mg/
l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru
care a fost condus la Spitalul Dãbuleni unde

i-au fost prelevate probe biologice în vede-
rea stabilirii alcoolemiei.

Oamenii legii au întocmit în cauzã do-
sar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nilor de conducere a unui autoturism pe
drumurile publice în timp ce se afla sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi vãtãmare
corporalã din culpã.

Reprezentanþii Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj au anunþat cã
în perioada 12-15 august a.c., cu
ocazia sãrbãtorii de Sfânta Maria,
unitãþile sanitare doljene
funcþioneazã cu program
de zile libere. Pentru cã
ambulatoriile de speciali-
tate ale spitalelor nu lu-
creazã, asistenþa medica-
lã de urgenþã este asigu-
ratã prin intermediul uni-
tãþilor de primiri urgenþã
ºi a camerelor de gardã.

Cabinetele de medici-
nã de familie asigurã per-
manenþa prin centrele de
permanenþã cu funcþiona-
re non stop, din localitã-
þile: Amãraºtii de Jos, Be-
chet, Brabova, Bulzesti-
Fraþila, Coþofenii din Dos,
Gherceºti, Ghidici, Goi-
cea, Murgaºi, Pleniþa, Pis-
cu Vechi, Vârvoru de
Jos, Sadova ºi Craiova,
str. Calea Severinului nr.
26, bl 405a, ap. 3 (Craio-
viþa Nouã) ºi str. Împã-

Pieton accidentat grav dupã cePieton accidentat grav dupã cePieton accidentat grav dupã cePieton accidentat grav dupã cePieton accidentat grav dupã ce
a traversat prin loc nepermisa traversat prin loc nepermisa traversat prin loc nepermisa traversat prin loc nepermisa traversat prin loc nepermis

ºi fãrã a se asiguraºi fãrã a se asiguraºi fãrã a se asiguraºi fãrã a se asiguraºi fãrã a se asigura
ce T. Andrei, 29 de ani, din comu-
na Teasc, conducea un autoturism,
din direcþia Bechet cãtre Craiova,
l-a accidentat grav pe S. Cristian,
24 de ani, din Calafat, care s-a an-
gajat în traversarea strãzii prin loc
nemarcat ºi nesemnalizat. Poliþiºtii
rutieri au întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã.

Spitalele asigurã doar „urgenþele”Spitalele asigurã doar „urgenþele”Spitalele asigurã doar „urgenþele”Spitalele asigurã doar „urgenþele”Spitalele asigurã doar „urgenþele”
ratul Traian, nr.213, bl.P4.

Serviciul Judeþean de Ambulanþã
ºi SMURD au activitate continuã,
fiind apelabile la telefon 112.

La nivelul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj funcþioneazã serviciul
de gardã epidemiologie, între orele
8.00 ºi 22.00, telefon 0251/554872.
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Autoritãþile locale au reacþionat
imediat dupã articolul publicat,
sãptãmâna aceasta, în cotidianul
„Cuvântul Libertãþii”, ºi au anun-
þat mãsuri urgente pentru îmbunã-
tãþirea imaginii ”statuii cu doi cai”,
care se gãseºte la intrarea în Par-
cul „Nicolae Romanescu”. ”Statuia
de la parc este în discuþie. Este
demult luatã în vizor ºi se lucreazã
la o variantã pentru ea”, a declarat
primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
în conferinþa de presã de miercu-
rea trecutã, precizând cã se aflã în
lucru emiterea certificatului de ur-
banism, în care se va spune cum
trebuie sã se facã lucrarea.

Idee pentru o a treia statuie
Acesta a dezvãluit cã se pun

acum în balanþã douã variante,
dintre care una sã se pãstreze sta-
tuia actualã ºi sã se facã numai
intervenþia la soclu. Cea de-a doua
variantã de lucru ar fi sã se ducã
statuia înapoi, pe hipodrom, iar în
locul sãu sã se aºeze o statuie cu
totul nouã. „Domnul Sorin Man-
da (n.r. – administratorul oraºu-
lui) a fãcut propunerea, ºi eu o

„Sãrbãtoarea fiilor satului” care va
avea loc la sfârºitul acestei sãptãmâni, în
comuna Fãureºti, din judeþul Vâlcea, pri-
lejuieºte ºi deschidea unei expoziþii de pic-
turã ºi graficã, în cadrul cãreia îþi prezin-
tã lucrãrile câþiva artiºti craioveni. Eveni-
mentul se va desfãºura duminicã, 13 au-
gust, ora 10.30, la Cãminul Cultural Fãu-
reºti, în organizarea Uniunii Artiºtilor Plas-
tici – Filiala Craiova ºi Asociaþiei Cultural-
Artistice „Plai Natal” din Dobriceni (Olt).
Expun artiºtii plastici Ovidiu Bãrbulescu,

Astãzi ºi mâine, 13
august, Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”
organizeazã evenimentul
outdoor „Sound of
Movie”, la Teatrul de
Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”. «Proiectul
s-a nãscut din dorinþa
noastrã de a oferi publi-
cului prilejul de a viziona
producþii cinematografi-
ce de lungmetraj în aer
liber ºi de a permite
spectatorilor sã sociali-
zeze într-o atmosferã
destinsã, mai puþin
formalã decât cea dintr-
o salã de cinema. Se
doreºte ca acest pro-
gram cultural sã aibã un
caracter permanent,
respectându-se dorinþele
publicului în materie
cinematograficã»,
precizeazã reprezentanþii
instituþiei, adãugând cã
accesul la eveniment va
fi gratuit. Proiecþiile vor
începe la ora 21.30,
astã-searã publicul
putând viziona cunoscu-
tul film românesc de
comedie „Filantropica”,
producþie a anului 2002, în regia ºi
dupã scenariul lui Nae Caranfil. În
rolurile principale: Mircea Diaconu,

„Statuia cu doi cai” intrã în reparaþii!„Statuia cu doi cai” intrã în reparaþii!„Statuia cu doi cai” intrã în reparaþii!„Statuia cu doi cai” intrã în reparaþii!„Statuia cu doi cai” intrã în reparaþii!
„Statuia cu doi cai”, amplasatã în faþa Parcului

„Nicolae Romanescu”, va intra într-un proces de
modernizare. Autoritãþile au anunþat cã iau în calcul
chiar ºi varianta de a-i schimba soclul, înlocuindu-l
cu unul mai mic, asta dupã ce specialiºtii au atras
atenþia, în repetate rânduri, cã actualul postament
nu se potriveºte deloc cu întreaga structurã.

îmbrãþiºez, sã ducem caii înapoi
unde au fost, la hipodrom, cã de
acolo a venit statuia ºi sã gãsim o
altã variantã. La Muzeul Olteniei,
existã o machetã dupã statuia ori-
ginalã care a fost iniþial în faþa
parcului, ºi am putea sã-i facem
o copie”, a explicat Mihail Geno-
iu. Autoritãþile au recunosut, to-
tuºi, cã varianta aceasta ar presu-
pune un timp îndelungat de acþiu-

ne ºi prevedere bugetarã. „Pânã
una alta, aºteptãm sã vedem ce
spune arhitectul”, a concluzionat
primarul Craiovei.

Soclul va fi schimbat
Cert este cã se vor face inter-

venþii obligatorii la soclu. Pe lângã
faptul cã sunt necesare lucrãrile de
reparaþii, multe plãci de granit cu
care era îmbrãcat fiind deja cãzu-
te, autoritãþile se gândesc chiar sã-
l înlocuiascã definitiv cu un posta-
ment de dimensiuni mai mici. „S-a
venit ºi cu propunerea de a înlocui
soclul, dupã ce s-a constatat cã
acesta este prea masiv pentru acea
statuie”, a mai spus edilul-ºef al
Craiovei. Reamintim cã soclul pe
care este aºezatã statuia respecti-
vã -  supradimensionat, în raport

cu structura monumentului - a fost
construit, iniþial, pentru o altã sta-
tuie, care era de dimensiuni mai
mari ºi care nu a fost acceptatã de
consilierii municipali din mandate-
le trecute pe motiv cã, pornind de
la titlu, face reclamã la marca de
biciclete „Pegas”.

Statuia „Pegas” va fi montatã
la intrarea în oraº

O veste bunã este cã autoritãþi-
le s-au arãtat sensibilizate ºi de
soarta statuii „Pegas” a artistului
Norian Paicu, care aºteaptã de zeci
de ani în halele Popeci. Autoritãþile
au spus cã, fiind foarte mare, nu
poate sã fie montatã la intrarea în
parc, dar cã va fi aºezatã într-un
loc extrem de vizibil, la intrarea în

oraº dinspre Bucureºti. „Are peste
30 de tone ºi nu poate fi plantatã la
parc niciodatã. Dar, cu ajutorul
Consiliului Judeþean, care este dis-
pus sã ne cedeze din teren, vom
amenaja un giratoriu la intersecþia
cu centura de nord, colo unde sunt
acele semafoare care mai mult nu
funcþioneazã. ªi cred eu cã este cel
mai important loc pentru a monta
statuia. Este intrarea în oraº cea
mai importantã”, a mai spus pri-
marul Craiovei, Mihail Genoiu.
„Pegasul” lui Norian Paicu, care a
ajuns cunoscut în Australia, acolo
unde a emigrat, este o statuie care
simbolizeazã un cal cu aripile larg
deschise ºi a fost realizatã numai
din materiale reciclabile.

LAURA MOÞÎRLICHE

Lucrãri de artiºti craioveniLucrãri de artiºti craioveniLucrãri de artiºti craioveniLucrãri de artiºti craioveniLucrãri de artiºti craioveni
în expoziþia de picturã ºi graficãîn expoziþia de picturã ºi graficãîn expoziþia de picturã ºi graficãîn expoziþia de picturã ºi graficãîn expoziþia de picturã ºi graficã

„Fãureºti – suflet ºi culoare”„Fãureºti – suflet ºi culoare”„Fãureºti – suflet ºi culoare”„Fãureºti – suflet ºi culoare”„Fãureºti – suflet ºi culoare”
Nicolae Predescu, Victor Pârlac, Theodor
Pârlac, Bebicã Ghiþã, Eugen Dumitru,
Mãdãlina Ruican ºi Gheorghe Vlaicu. Edi-
þia I a „Sãrbãtorii fiilor satului”, de la
Fãureºti, va mai cuprinde întreceri spor-
tive, o prezentare de costume populare,
un program artistic susþinut de ansambluri
de copii ºi amatori, precum ºi un specta-
col cu numeroºi invitaþi, între care Tara-
ful „Iancu Jianu”, Nicu Paleru, Constan-
tin Enceanu, Ricã Rãducanu º.a.

MAGDA BRATU

Douã seri de cinema
în aer liber

Gheorghe Dinicã, Mara Nicolescu,
Viorica Vodã ºi Florin Zamfirescu.

MAGDA BRATU



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 12 august 2017politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Parlamentul European,

1.  ia act de notificarea Consi-
liului European de cãtre guvernul
Regatului Unit, care oficializeazã
decizia Regatului Unit de a se re-
trage din Uniunea Europeanã;

2.  cere începerea cât mai rapi-
dã a negocierilor între Uniunea Eu-
ropeanã ºi Regatul Unit, conform
prevederilor articolului 50 alinea-
tul (2) din Tratatul privind Uniu-
nea Europeanã;

3.  reitereazã cã este important
ca acordul de retragere ºi toate
eventualele dispoziþii tranzitorii sã
intre în vigoare cu mult înainte de
alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean din mai 2019;

4.  reaminteºte cã acordul de re-
tragere poate fi încheiat numai cu
aprobarea Parlamentului European,
la fel ca ºi orice eventual acord vi-
itor cu privire la relaþiile dintre Uni-
unea Europeanã ºi Regatul Unit,
precum ºi toate eventualele dispo-
ziþii tranzitorii;

Principii generalePrincipii generalePrincipii generalePrincipii generalePrincipii generale
pentru negocieripentru negocieripentru negocieripentru negocieripentru negocieri

5.  se aºteaptã ca, pentru a asi-
gura o ieºire ordonatã a Regatului
Unit din Uniunea Europeanã, ne-
gocierile dintre Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit sã fie fãcute cu
bunã credinþã ºi în condiþii de to-
talã transparenþã; reaminteºte cã

Rezoluþia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit
ca urmare a notificãrii intenþiei sale de a se retrage din Uniunea Europeanã (2017/2593(RSP))

Regatul Unit va continua sã se bu-
cure de drepturile sale ca stat mem-
bru al Uniunii Europene pânã la
intrarea în vigoare a acordului de
retragere ºi, prin urmare, cã va tre-
bui sã-ºi respecte în continuare
obligaþiile ºi angajamentele care
decurg din aceste drepturi;

6.  reaminteºte cã, în aceastã
privinþã, ar fi contrar dreptului
Uniunii ca Regatul Unit sã încea-
pã negocieri privind posibile
acorduri comerciale cu þãri terþe
înainte de retragerea sa din UE;
subliniazã cã o astfel de acþiune
ar fi în contradicþie cu principiul
cooperãrii loiale prevãzut la arti-
colul 4 alineatul (3) din Tratatul
privind Uniunea Europeanã ºi ar
trebui sã producã consecinþe,
precum excluderea Regatului
Unit de la procedurile pentru ne-
gocierile comerciale prevãzute la
articolul 218 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene;
subliniazã cã acelaºi lucru trebu-
ie sã fie valabil ºi în alte domenii
de politicã în care Regatul Unit
ar continua sã influenþeze legis-
laþia, acþiunile, strategiile sau po-
liticile comune ale Uniunii într-
un mod care ar favoriza mai mult
propriile sale interese de stat
membru care pãrãseºte Uniunea,
decât interesele Uniunii Europe-
ne ºi ale UE-27;

7.  avertizeazã cã, de asemenea,
ar fi contrar tratatelor orice acord
bilateral, în domenii de competen-

þã ale Uniunii, încheiat între unul
sau mai multe state membre rãma-
se ºi Regatul Unit, care nu a fost
aprobat de UE-27 ºi care priveºte
chestiunile incluse în domeniul de
aplicare al acordului de retragere
ºi/sau care afecteazã viitoarele re-
laþii ale Uniunii Europene cu Rega-
tul Unit; avertizeazã, totodatã, cã
acest lucru ar fi valabil mai ales
pentru orice acord bilateral ºi/sau
practicã de reglementare sau de su-
praveghere care vizeazã, de exem-
plu, sã ofere acces privilegiat la
piaþa internã pentru instituþiile fi-
nanciare cu sediul în Regatul Unit
în detrimentul cadrului de regle-
mentare al Uniunii sau în detrimen-
tul statutului cetãþenilor din UE-27
în Regatul Unit sau invers;

8.  considerã cã mandatul ºi di-
rectivele de negociere ce se vor
aplica pe parcursul întregului pro-
ces de negociere trebuie sã reflec-
te pe deplin poziþiile ºi interesele
cetãþenilor din UE-27, inclusiv ale
celor din Irlanda, deoarece acest
stat membru va fi deosebit de afec-
tat de retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeanã;

9.  îºi exprimã speranþa cã, în
aceste condiþii, Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit vor stabili o re-
laþie viitoare echitabilã, cât mai
apropiatã ºi echilibratã în ceea ce
priveºte drepturile ºi obligaþiile;
regretã decizia guvernului Regatu-
lui Unit de a nu participa la piaþa
internã, la Spaþiul Economic Eu-

ropean sau la uniunea vamalã; con-
siderã cã un stat care se retrage
din Uniune nu poate beneficia de
aceleaºi avantaje ca un stat mem-
bru al Uniunii Europene ºi, prin
urmare, declarã cã nu va fi de
acord cu niciun acord care ar con-
trazice acest lucru;

10.  reafirmã cã apartenenþa la
piaþa internã ºi la uniunea vamalã
implicã acceptarea celor patru li-
bertãþi ºi a jurisdicþiei Curþii de Jus-
tiþie a Uniunii Europene, contribu-
þii la bugetul general ºi respectarea
politicii comerciale comune a Uni-
unii Europene;

11.  subliniazã cã Regatul Unit
trebuie sã îºi onoreze toate obliga-
þiile juridice, financiare ºi bugeta-
re, inclusiv angajamentele din ac-
tualul cadru financiar multianual,
care sunt scadente pânã la data
retragerii ºi dupã aceastã datã;

12.  ia act de modalitãþile pro-
puse pentru organizarea negocie-
rilor conþinute în declaraþia ºefi-
lor de stat sau de guvern ai celor
27 de state membre ºi a preºedin-
þilor Consiliului European ºi Co-
misiei Europene din 15 decembrie
2016; salutã cu satisfacþie desem-
narea Comisiei Europene ca ne-
gociator din partea Uniunii, pre-
cum ºi numirea de cãtre Comisie
a lui Michel Barnier în calitate de
negociator-ºef; subliniazã cã im-
plicarea deplinã a Parlamentului
European este o condiþie preala-
bilã necesarã pentru ca Parlamen-

tul sã aprobe orice acord la care
se va ajunge între Uniunea Euro-
peanã ºi Regatul Unit;

EtapeleEtapeleEtapeleEtapeleEtapele
desfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãriidesfãºurãrii
negocierilornegocierilornegocierilornegocierilornegocierilor

13.  subliniazã cã, în conformi-
tate cu articolul 50 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europea-
nã, negocierile stabilesc modalita-
tea de retragere a Regatului Unit,
þinând însã seama de cadrul viitoa-
relor relaþii ale Regatului Unit cu
Uniunea Europeanã;

14.  este de acord cã, în cazul
care se fac progrese semnificati-
ve pentru un acord de retragere,
atunci s-ar putea începe discuþiile
privind posibilele dispoziþii tranzi-
torii pe baza cadrului avut în ve-
dere pentru viitorul relaþiilor Rega-
tului Unit cu Uniunea Europeanã;

15.  observã cã un acord pri-
vind viitoarea relaþie dintre Uniu-
nea Europeanã ºi Regatul Unit ca
þarã terþã poate fi încheiat numai
dupã ce Regatul Unit s-a retras din
Uniunea Europeanã;

AcordulAcordulAcordulAcordulAcordul
de retragerede retragerede retragerede retragerede retragere

16.  afirmã cã acordul de retra-
gere trebuie sã fie în conformitate

Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-Negocieri UE-
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cu tratatele ºi Carta drepturilor fun-
damentale a Uniunii Europene; în
caz contrar, acordul nu va obþine
aprobarea Parlamentului European;

17.  considerã cã acordul de
retragere ar trebui sã priveascã
urmãtoarele aspecte:

– statutul juridic al cetãþenilor
UE-27 care locuiesc sau au locuit
în Regatul Unit ºi cel al cetãþenilor
Regatului Unit care locuiesc sau au
locuit în alte state membre, pre-
cum ºi alte dispoziþii privind drep-
turile lor;

– onorarea obligaþiilor financia-
re care existã între Regatul Unit ºi
Uniunea Europeanã;

– frontierele externe ale Uniunii
Europene;

– clarificarea statutului angaja-
mentelor internaþionale ale Rega-
tului Unit asumate în calitate de
membru al Uniunii Europene,
având în vedere cã o Uniune Eu-
ropeanã cu 27 de state membre
va fi succesorul legal al Uniunii
Europene cu 28 de state membre;

– certitudinea juridicã pentru en-
titãþile juridice, inclusiv pentru fir-
me;

– desemnarea Curþii de Justiþie
a Uniunii Europene ca autoritate
competentã pentru interpretarea ºi
aplicarea acordului de retragere;

18.  cere sã se aplice un trata-
ment echitabil cetãþenilor UE-27
care locuiesc sau au locuit în Re-
gatul Unit ºi cetãþenilor Regatului
Unit care locuiesc sau au locuit în
UE-27 ºi considerã cã drepturile
ºi interesele lor trebuie sã aibã prio-
ritate deplinã în negocieri; cere,
aºadar, ca statutul ºi drepturile ce-
tãþenilor UE-27 cu reºedinþa în
Regatul Unit ºi ale cetãþenilor Re-
gatului Unit cu reºedinþa în UE-27
sã respecte principiile reciprocitã-
þii, echitãþii, simetriei ºi nediscri-
minãrii ºi cere, de asemenea, pro-
tejarea integritãþii dreptului Uniu-

nii, inclusiv a Cartei drepturilor
fundamentale, precum ºi a cadru-
lui sãu de aplicare; subliniazã cã
orice degradare a drepturilor lega-
te de libertatea de circulaþie, inclu-
siv discriminarea cetãþenilor UE în
ceea ce priveºte accesul la drep-
turile de ºedere, înainte de data
retragerii din Uniunea Europeanã
ar încãlca dreptul Uniunii;

19.  subliniazã cã o înþelegere fi-
nanciarã unicã cu Regatul Unit sta-
bilitã pe baza conturilor anuale ale
Uniunii Europene auditate de Cur-
tea de Conturi, trebuie sã includã
toate responsabilitãþile sale legale
care decurg din angajamentele
restante ºi sã ia în considerare ele-
mentele extrabilanþiere, datoriile
contingente ºi alte costuri finan-
ciare care rezultã direct din retra-
gerea Regatului Unit;

20.  recunoaºte cã în acordul de
retragere trebuie sã se abordeze
poziþia unicã ºi circumstanþele spe-
ciale cu care se confruntã insula
Irlanda; îndeamnã sã fie folosite
toate mijloacele ºi mãsurile com-
patibile cu dreptul Uniunii Europe-
ne ºi cu Acordul din Vinerea Mare
din 1998 pentru a atenua efectele
retragerii Regatului Unit asupra
frontierei dintre Irlanda ºi Irlanda
de Nord; insistã, în acest context,
asupra necesitãþii absolute de a
asigura stabilitatea ºi continuitatea
procesului de pace din Irlanda de
Nord ºi de a se face tot posibilul
pentru a evita înãsprirea controa-
lelor la frontierã;

Viitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþieViitoarea relaþie
dintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniuneadintre Uniunea
EuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanã
ºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unitºi Regatul Unit

21.  ia act de notificarea din
29 martie 2017 ºi de Cartea
albã a guvernului Regatului Unit
din 2 februarie 2017 privind „Ie-
ºirea Regatului Unit ºi noi for-

me de parteneriat cu Uniunea
Europeanã”;

22.  considerã cã viitoarele re-
laþii dintre Uniunea Europeanã ºi
Regatul Unit ar trebui sã fie echi-
librate ºi cuprinzãtoare ºi sã ser-
veascã interesele cetãþenilor am-
belor pãrþi ºi cã, prin urmare, va
fi nevoie de timp suficient pen-
tru a fi negociate; subliniazã cã
viitoarea relaþie ar trebui sã aco-
pere domeniile de interes comun,
respectând în acelaºi timp inte-
gritatea ordinii juridice a Uniunii,
precum ºi principiile ºi valorile
fundamentale ale Uniunii Europe-
ne, inclusiv integritatea pieþei in-
terne ºi capacitatea decizionalã ºi
autonomia Uniunii Europene; ob-
servã cã articolul 8 din Tratatul
privind Uniunea Europeanã, pre-
cum ºi articolul 217 din Tratatul
privind funcþionarea Uniunii Eu-
ropene, care prevede sã se cree-
ze „o asociere caracterizatã de
drepturi ºi obligaþii reciproce, de
acþiuni comune ºi proceduri spe-
ciale”, ar putea conferi un cadru
adecvat pentru o astfel de relaþie
viitoare;

23.  considerã cã, indiferent
de rezultatul negocierilor cu pri-
vire la viitorul relaþiilor dintre
Uniunea Europeanã ºi Regatul
Unit, ele nu pot implica niciun
compromis între securitatea in-
ternã ºi externã, inclusiv coope-
rarea în domeniul apãrãrii, pe de
o parte, ºi viitoarele relaþii eco-
nomice, pe de altã parte;

24.  subliniazã cã orice viitor
acord între Uniunea Europeanã ºi
Regatul Unit este condiþionat de
continuarea respectãrii de cãtre
Regatul Unit a standardelor pre-
vãzute de obligaþiile internaþiona-
le, inclusiv în domeniul drepturi-
lor omului, precum ºi a legisla-
þiei ºi politicilor Uniunii, în do-
menii cum ar fi mediul, schim-
bãrile climatice, lupta împotriva
evaziunii ºi a fraudei fiscale, con-
curenþa loialã, comerþul ºi drep-

turile sociale, în special garanþii-
le împotriva dumpingului social;

25.  se opune oricãrui viitor
acord între Uniunea Europeanã
ºi Regatul Unit care conþine dis-
poziþii fragmentare sau sectoria-
le, inclusiv în ceea ce priveºte
serviciile financiare, care ar
oferi întreprinderilor cu sediul în
Regatul Unit un acces preferen-
þial la piaþa internã ºi/sau la uni-
unea vamalã; subliniazã cã, dupã
retragere, Regatul Unit va intra
sub incidenþa regimului aplica-
bil þãrilor terþe prevãzut de le-
gislaþia Uniunii;

26.  observã cã, dacã Regatul
Unit va cere sã participe la o se-
rie de programe ale Uniunii Eu-
ropene, va face acest lucru ca
þarã terþã, ceea ce comportã con-
tribuþii bugetare adecvate ºi un
control din partea jurisdicþiei
existente; ar saluta pozitiv, în
acest context, ca Regatul Unit sã
continue sã participe la o serie
de programe, cum ar fi progra-
mul Erasmus;

27.  ia act de faptul cã mulþi
cetãþeni din Regatul Unit ºi-au ex-
primat vehement opoziþia faþã de
pierderea drepturilor de care be-
neficiazã în prezent în temeiul ar-
ticolul 20 din Tratatul privind
Funcþionarea Uniunii Europene;
propune ca UE-27 sã examineze
o modalitate de atenuare a acestei
pierderi în limitele dreptului pri-
mar al Uniunii, respectând pe de-
plin principiile reciprocitãþii, echi-
tãþii, simetriei ºi nediscriminãrii;

DispoziþiiDispoziþiiDispoziþiiDispoziþiiDispoziþii
tranzitoriitranzitoriitranzitoriitranzitoriitranzitorii

28.  considerã cã dispoziþiile
tranzitorii care asigurã certitudi-
nea juridicã ºi continuitatea pot
fi convenite între Uniunea Euro-
peanã ºi Regatul Unit numai dacã
reflectã echilibrul just între drep-
turile ºi obligaþiile ambelor pãrþi
ºi pãstreazã integritatea ordinii
juridice a Uniunii Europene, iar
Curtea de Justiþie a Uniunii Eu-
ropene este responsabilã de so-
luþionarea tuturor controverselor
de naturã juridicã; crede, totoda-
tã, cã toate aceste dispoziþii tran-
zitorii trebuie sã fie strict limita-
te, atât ca duratã (nu mai mult
de trei ani), cât ºi ca domeniu de
aplicare, deoarece ele nu pot nici-
odatã substitui apartenenþa la
Uniunea Europeanã;

ChestiuniChestiuniChestiuniChestiuniChestiuni
privind UE-27privind UE-27privind UE-27privind UE-27privind UE-27
ºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiileºi instituþiile
UniuniiUniuniiUniuniiUniuniiUniunii

29.  cere sã se ajungã cât mai
rapid la un acord în ceea ce pri-
veºte mutarea Autoritãþii Banca-
re Europene ºi a Agenþiei Euro-
pene pentru Medicamente ºi ca
procesul de relocare sã înceapã
cât mai curând posibil;

30.  subliniazã cã ar putea fi
necesarã o reexaminare ºi o ajus-
tare a dreptului Uniunii pentru a
þine seama de retragerea Rega-
tului Unit;

31.  considerã cã nu se impu-
ne o revizuire în ceea ce priveºte
ultimii doi ani ai actualului cadru
financiar multianual, dar cã im-
pactul retragerii Regatului Unit ar
trebui abordat prin intermediul
procedurii bugetare anuale; subli-
niazã cã instituþiile Uniunii ºi UE-
27 ar trebui sã înceapã imediat
lucrãrile cu privire la noul cadru
financiar multianual, inclusiv în
ceea ce priveºte chestiunea re-
surselor proprii;

32.  se angajeazã sã finalizeze
la timp procedurile legislative pri-
vind componenþa Parlamentului
European în temeiul articolul 14
alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeanã ºi cele pri-
vind procedura electoralã, pe
baza propunerii sale în temeiul ar-
ticolului 223 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene,
anexatã la Rezoluþia sa din 11 no-
iembrie 2015 referitoare la refor-
ma legislaþiei electorale a Uniunii
Europene(6) ; considerã, de ase-
menea, þinând seama de consi-
derentul P din prezenta rezoluþie,
cã, pe parcursul negocierilor pri-
vind retragerea ºi al celor privind
stabilirea unei noi relaþii cu Re-
gatul Unit, cele 27 de state care
au rãmas membre ale Uniunii
Europene, împreunã cu institu-
þiile UE, trebuie sã consolideze
Uniunea de astãzi printr-o amplã
dezbatere publicã ºi sã înceapã
un proces de reflecþie interinsti-
tuþionalã profundã privind viito-
rul sãu;

Dispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finaleDispoziþii finale
33.  îºi rezervã dreptul de a-

ºi clarifica poziþia privind nego-
cierile dintre Uniunea Europea-
nã ºi Regatul Unit ºi, dacã va fi
cazul, sã adopte noi rezoluþii, in-
clusiv cu privire la probleme
specifice sau aspecte sectoria-
le, în funcþie de progresele sau
regresele înregistrate în aceste
negocieri;

34.  se aºteaptã ca Consiliul
European sã þinã seama de acest
lucru atunci când va adopta ori-
entãrile ce definesc cadrul pen-
tru negocieri ºi va stabili poziþiile
ºi principiile generale pe care le
va urmãri Uniunea Europeanã;

35.  este decis sã îºi stabileas-
cã poziþia finalã privind acordul
(acordurile) pe baza evaluãrii ce
se va face în conformitate cu con-
þinutul acestei rezoluþii, precum ºi
a tuturor rezoluþiilor ulterioare ale
Parlamentului European;

36.  încredinþeazã Preºedinte-
lui sarcina de a transmite pre-
zenta rezoluþie Consiliului Euro-
pean, Consiliului Uniunii Euro-
pene, Comisiei Europene, Bãn-
cii Centrale Europene, parlamen-
telor naþionale ºi guvernului Re-
gatului Unit.

Regatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul UnitRegatul Unit
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„BCR a luat toate mãsurile pen-
tru a asigura colectarea numera-
rului de la clienþii bãncii. Va fi asi-
guratã ºi alimentarea cu cash a
bancomatelor (ATM), a automate-
lor de schimb valutar (ASV) ºi a

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Comisia Europeanã a lansat, la finele lunii
trecute, o consultare publicã privind îmbu-
nãtãþirea protecþiei victimelor accidentelor

Luni, 14 august, ora 11.00, la sediul Ba-
talionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”,
din Craiova, va avea loc ceremonia militarã
dedicatã sãrbãtoririi Zilei Forþelor Armate
Poloneze, activitate organizatã de persona-
lul detaºamentului polonez din cadrul Brigã-
zii Multinaþionale Sud-Est. Contingentul mi-
litar polonez, care este dislocat timp de apro-
ximativ ºase luni în România, contri-
buie la asigurarea prezenþei consolida-
te în Sud-Estul Alianþei, în conformi-
tate cu mãsurile adoptate în cadrul
Summit-ului NATO de la Varºovia.

La eveniment vor participa repre-
zentanþi ai Ministerului Apãrãrii Naþio-
nale ºi ai administraþiei publice locale.
Polonia participã cu un contingent for-
mat din 225 de militari ºi 47 de mijloa-
ce tehnice în compunerea Batalionului

Ieri, compania aerianã
Ryanair, a lansat o campa-
nie promoþionalã cu oca-
zia vacanþei prelungite de
weekend a europenilor, cu
locuri începând de la doar
14.99 euro pentru cãlãto-
rii în perioada septembrie
- noiembrie, oferindu-le
clienþilor oportunitatea de
a-ºi rezerva o vacanþã la tarif redus, pe ulti-
ma sutã de metri. Aceste locuri incredibile,
de weekend prelungit, includ rute cãtre sau
din 13 þãri, ºi pot fi gãsite doar pe pagina
web Ryanair.com  pânã luni, 14 august.
“Vacanþa de sfârºit de sãptãmânã este aici,
ºi pentru a sãrbãtori lansãm o vânzare pro-
moþionalã de locuri, la tarife începând de la

De Sfântã Maria Mare,

BCR nu va lucra cu publiculBCR nu va lucra cu publiculBCR nu va lucra cu publiculBCR nu va lucra cu publiculBCR nu va lucra cu publicul
Marþi, 15 august 2017, cu ocazia Sãrbãtorii Sfânta Maria

Mare,  Banca Comercialã Românã (BCR) nu lucreazã cu
publicul, unitãþile sale teritoriale retail ºi centrele de
afaceri corporate fiind închise. Ca excepþie, unitãþile BCR
din centrele comerciale ºi mall-uri vor fi deschise, dar vor
funcþiona dupã programul acestora, iar activitatea va fi
similarã zilelor de week-end, nebancare.

Numerele de telefon InfoBCR:
· 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice reþea

naþionalã sau +4 021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal;
· 021/311.10.01 sau 021/311.02.16, apelabile din orice reþea

din þara si din strãinãtate, la tarif normal.

maºinilor multifuncþionale (MFM)
ce vor fi permanent la dispoziþia
clienþilor, 24 de ore din 24, 7 zile
din 7”, se precizeazã într-un co-
municat al bãncii.

În aceastã perioadã, deþinãtorii

de carduri BCR vor putea face
plãþi la oricare dintre comercianþii
care acceptã carduri, iar serviciul
de Asistenþã de urgenþã pentru de-
þinãtorii de carduri va fi, ca de obi-
cei, disponibil 24 de ore din 24.
Mai mult, clienþii bãncii vor avea
acces 24/7 la propriile resurse fi-
nanciare ºi vor putea sã efectue-
ze operaþiuni bancare: prin Inter-
net Banking (Click 24 Banking
BCR) accesibil de pe orice calcu-
lator ºi tabletã;  la telefon, apelând
gratuit serviciul Phone banking
(Alo 24 Banking BCR) la numãrul
0800.801.BCR (0800.801.227)
din orice reþea naþionalã sau +4
021.407.42.00 pentru apeluri in-
ternaþionale, serviciu disponibil
non-stop; prin intermediul echipa-
mentelor de tip self service dis-
ponibile atât în zonele Easy 24
Banking sau la terþi.

În plus, clienþii care apeleazã
InfoBCR vor beneficia non-stop de
urmãtoarele servicii: asistenþã de
specialitate în utilizarea serviciilor
de Internet ºi Mobile Banking; asis-
tenþã de urgenþã pentru deþinãtorii
de carduri BCR; informaþii perso-
nalizate ºi generale despre produ-
sele ºi serviciile BCR. Zonele Easy
24 Banking BCR vor fi disponibile

tuturor posesorilor de carduri ban-
care. Easy 24 Banking BCR este
o zonã amenajatã în cadrul anu-
mitor unitãþi BCR, disponibila 24

de ore din 24, 100% automatiza-
tã, dotatã cu echipamente ce per-
mit efectuarea de operaþiuni ban-
care cu ºi fãrã numerar.

ATM-urile ºi maºinile multifuncþionale sunt disponibile permanent.

Consultare publicã privind îmbunãtãþirea
protecþiei victimelor accidentelor rutiere

Vicepreºedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis:
 „Cu toþii suntem afectaþi de directiva privind asigurãrile auto (n.r. Directiva 2009/

103/CE). Multe persoane au maºini, iar orice cetãþean european poate deveni victima
unui accident auto. Când un eveniment rutier are loc într-un stat UE, indiferent dacã
este sau nu peste hotare, ar trebui sã existe un mecanism de compensaþie corespunzãtor.
Ultimele evoluþii de pe piaþa asigurãrilor auto ºi cele mai recente cazuri din justiþie ne
obliga se reevaluãm legislaþia din domeniu”.

rutiere. Pe de o parte este vizat cadrul de
funcþionare a fondurilor de garantare, în
special în situaþii în care asigurãtorul pãrþii
vinovate se aflã în insolvenþã, iar pe de alta
este urmãritã creºterea rolului pe care îl are,
în alte state membre, istoricul daunelor auto,
folosit la stabilirea gradului de bonusare al
ºoferilor.

Rezultatele acestor consultãri vor ajuta
Comisia sã revizuiascã toate elementele aces-
tei directive europene. Sunt disponibile do-
uã formulare online, unul dedicat consuma-
torilor ºi celãlalt profesioniºtilor ºi organiza-
þiilor din domeniu. Propunerile pot fi trimise
pânã pe data de 20 octombrie 2017. Aceas-

tã iniþiativã are loc drept urmare a planului
de acþiune privind serviciile financiare pen-
tru consumatori. Legislaþia europeanã pri-
vind asigurãrile auto a intrat în vigoare în
1972, iar de atunci sistemul de recompen-
sare a victimelor accidentelor de peste gra-

niþe a continuat sã fie îmbunãtãþit. Directiva
a fost ultima datã actualizat în 2009, însã
toate semnalele, venite atât de la curþile de
justiþie, cât ºi de la cetãþeni sau din anchete,
aratã cã aceastã legislaþie a fost implemen-
tatã în mod diferit de cãtre statele membre.

Ziua Forþelor Armate Poloneze,Ziua Forþelor Armate Poloneze,Ziua Forþelor Armate Poloneze,Ziua Forþelor Armate Poloneze,Ziua Forþelor Armate Poloneze,
sãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiova

26 Infanterie “Neagoe Basarab” din cadrul
Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, materializând
astfel angajamentele asumate de cãtre Ro-
mânia si Polonia în cadrul Summit-ului NATO
de la Varºovia. Militarii polonezi se instru-
iesc în comun cu militarii Brigãzii Multinaþi-
onale Sud-Est, în cadrul prezenþei aliate în-
tãrite pe flancul de estic al Alianþei.

doar 14.99 euro, pentru cãlãtorii în perioa-
da septembrie – noiembrie. Aceastã ofertã
specialã se va încheia la miezul nop-
þii (24:00), luni, 14 august, aºadar invitãm
clienþii sã se grãbeascã ºi sã acceseze Rya-
nair.com pentru rezervãrea urmãtoarei es-
capade la tarif redus.”, a subliniat Robin
Kiely, reprezentant Ryanair.
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Se spune cã prietenii se aleg.
La fel se întâmplã ºi cu cãrþile. În
vara anului 2012, într-o încerca-
re ineditã, doveditã la scurt timp
reuºitã, de a scoate cãrþile din bi-
bliotecã ºi de a le aduce mai aproa-
pe de cetãþeni, în spaþii publice
intens circulate, Biblioteca Jude-
þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”
lansa proiectul Biblioteca Strada-
lã. Mai multe zone din oraºul nos-
tru, între care English Parc ºi Piaþa
Mihai Viteazu, au fost dotate cu
rafturi cu cãrþi acoperind multi-
ple categorii de vârstã ºi interese.
Proiectul bibliotecii a fost unul de
succes, o dovadã în acest sens
fiind tocmai numãrul mare de cra-
ioveni care au gãsit o mare satis-
facþie în lectura în aer liber ºi care,
luând cãrþi de pe rafturi sau adu-
când altele în schimbul celor lua-
te, s-au transformat în ambasa-
dori ai bibliotecii ºi ai lecturii în
general.  Mediatizat ºi cunoscut
la nivel naþional, proiectul Biblio-
tecii Stradale a fost inclus în rân-
dul celor mai bune campanii de

„Summer Books & W„Summer Books & W„Summer Books & W„Summer Books & W„Summer Books & Water Library”ater Library”ater Library”ater Library”ater Library”
Vineri, 11 august, Biblioteca Judeþea-

nã “Alexandru ºi Aristia Aman” a inau-
gurat proiectul „Summer Books & Wa-
ter Library”, o iniþiativã prin care cra-
iovenii ºi toþi cei care vor alege Water
Park-ul din Craiova pentru activitãþi re-

creative vor dispune de posibilitatea de
a consulta ºi lectura cãrþi în aer liber.
Deschiderea  oficialã a complexului ac-
vatic, sâmbãtã, 12 august, coincide cu in-
augurarea celui mai nou ºi inedit spaþiu
de lecturã din localitate.

marketing în anul 2014 ºi, la fel
de important, a netezit calea des-
chiderii de noi biblioteci în spaþii
dintre cele mai diverse.

Aºa se face cã, în  anul 2015,
trenurile Hyperion ºi Aeroportul
Internaþional Craiova, au fost do-
tate cu rafturi cu cãrþi, Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” inaugurând cu aceas-
tã ocazie alte câteva mici spaþii
de lecturã. Cele câteva mii de
cãrþi transportate spre noile
“destinaþii” au schimbat nu doar
decorul noilor gazde, ci au con-
tribuit la stabilirea unei atmosfe-
re relaxante, plãcute ºi animate
de care s-au bucurat cei care au
cãlãtorit pe calea aerului sau pe
drumul de fier.

Ideea inaugurãrii primului parc
acvatic din Craiova, cel mai mare
complex de agrement ºi divertis-
ment de profil din Oltenia, a re-
prezentat un nou prilej pe care bi-
bliotecarii au înþeles sã-l exploa-
teze în folosul cetãþenilor. Cum
noul punct de atracþie din Craio-

va îºi va desfãºura activitatea ne-
întrerupt, îndiferent de anotimp,
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” a montat ºi înzes-
trat cu cãrþi mai multe rafturi atât
în zona deschisã a parcului acva-
tic, cât ºi în spaþiul închis. Prac-
tic, toþi cei care vor ajunge la
Water Park vor avea posibilitatea
de include în rândul activitãþilor
de recreere ºi lectura. Peste 1000
de cãrþi au fost destinate proiec-
tului Summer Books & Water Li-
brary,

La fel ca ºi în cazul proiecte-
lor „Biblioteca Stradalã”, „Fly-
ing books sau Books on tracks”,
„Summer Books & Water Libra-
ry” nu presupune nicio formali-
tate în mãsurã sã le creeze difi-
cultãþi cetãþenilor. Cu alte cuvin-
te, toþi cei care vor intra în in-
cinta complexului de agrement
vor avea posibilitatea de a împru-
muta ºi lectura cãrþile disponibi-
le, pãstrându-se ºi pentru acest
proiect îndemnul pe care biblio-
tecarii l-au adresat de fiecare
datã: citiþi, rãsfoiþi ºi îmbogãþiþi
constant colecþia de cãrþi.

«Biblioteca „Aman” depãºea,
în 2012, limitele convenþionalu-
lui. Inauguram atunci primele
mini-biblioteci în aer liber. Zo-
nelor publice din Craiova le-au
urmat la scurtã vreme aeropor-
tul din localitate ºi garniturile de
tren ale companiei Softronic.
Continuãm  ºi în aceastã varã
seria micilor biblioteci prin or-
ganizarea unor inedite spaþii de
lecturã în cea mai nouã dintre
zonele de divertisment din Cra-
iova.  Un nou loc de agrement,
un loc în care craiovenii îºi vor

petrece timpul liber înseamnã,
înainte de toate, o bunã oportu-
nitate de a promova lectura. Evi-
dent, inaugurarea Water Park-
ului din Parcul Tineretului este
interpretatã de noi, de bibliote-
cari, prin prisma obiectivelor pe
care ni le propunem. Vom “mo-
bila” ºi amenaja o adevãratã
Insulã a lecturii. Zilele trecute
fost montate rafturi ºi au fost
aduse numeroase cãrþi, atingând
diferite gusturi ºi tipologii, pen-

tru ca un numãr cât mai mare de
craioveni sã se bucure de lectu-
rã», a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.

Proiectul „Summer books &
Water Library” se desfãºoarã pe
perioadã nelimitatã ºi va fi com-
pletat în permanenþã cu cãrþi ºi di-
ferite alte materiale de lecturã.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Proiectul „EU intercultural:
Photo-Folkloric-Art” este deru-
lat, în perioada 1 mai 2017 – 30
aprilie 2018, de Asociaþia „EU
vreau” din Craiova ºi Casa de
Culturã „Sf. Teofana Basarab”
din Vidin ºi are ca scop eficienti-
zarea utilizãrii instrumentelor di-
gitale ºi dezvoltarea de compe-
tenþe în rândul tinerilor, mizând
pe valenþele fotografiei etnogra-
fice ºi valorizând dialogul inter-

Un „selfie” pentru fotografia
cu temã etnograficã!

Un proiect care îi conºtientizeazã pe tineri
asupra efectelor negative ale folosirii inten-
sive ºi exclusive a telefonului mobil ori inter-
netului pentru informare ºi formare ºi, toto-
datã, le dã posibilitatea de a învãþa despre una
dintre cele mai moderne metode de salvare
ºi conservare a patrimoniului cultural tradiþi-
onal – fotografia, se aflã în plinã derulare. De
asemenea, le relevã perspectiva asupra im-

pactului incredibil pe care îl pot avea asupra
oamenilor imaginile (altele decât „selfie”-uri-
le!) obþinute cu ceea ce a devenit rapid cel
mai banal dintre toate gadgeturile noastre:
telefonul mobil. Intitulat „EU intercultural:
Photo-Folkloric-Art”, proiectul este imple-
mentat prin programul european Erasmus+
ºi implicã 15 tineri doljeni ºi alþi 15 bulgari,
din zona Vidinului.

cultural ºi tradiþiile în contextul
culturii europene.

În cadrul a douã mobilitãþi, în
Romania (Calafat) ºi Bulgaria (Vi-
din), tinerii se vor implica în ate-
liere de fotografie în aer liber ºi
sesiuni documentare în comuni-
tate ºi cu prilejul unor evenimen-
te (festivaluri, sãrbãtori câmpe-
neºti), în care vor surprinde di-
verse aspecte ale culturii tradiþio-
nale – obiceiuri, peisaje rurale,

oamenii locului, ocupaþii, arhitec-
turã tradiþionalã, artã popularã,
obiecte de patrimoniu cultural tra-
diþional etc. De asemenea, se vor
implica în ateliere de artã popula-
rã, la care vor deprinde realizarea
unor obiecte artizanale ºi decora-
þiuni tradiþionale.

În urma acestui demers al celor
30 de tineri vor rezulta tot atâtea
mãrturii scrise ale celor mai im-
portante fapte de culturã tradiþio-
nalã ce vor fi aflate. Proiectul îºi
propune, astfel, sã sprijine iniþiati-
va tinerilor de a-ºi expune opiniile

ºi, totodatã, îi motiveazã sã îºi asu-
me un rol constructiv în promo-
varea artei ºi tradiþiilor din cele
douã spaþii culturale din care pro-
vin. Pe lângã competenþe-cheie pe
care le vor dobândi/îmbunãtãþi ºi
alte cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini
pe care le vor dezvolta, demersul
celor 30 de tineri va fi cu atât mai
important ºi mai apreciat cu cât va
însemna o contribuþie la realizarea
unei mici arhive de fotografie cu
temã etnograficã.

La final, cei 15 tineri români ºi
15 bulgari vor primi Certificatul

Youthpass – document de recu-
noaºtere a activitãþilor de forma-
re ºi mai ales a competenþelor ob-
þinute în cadrul proiectului. Cer-
tificatul Youthpass vizeazã com-
petenþele obþinute de cei 30 de ti-
neri în context nonformal ºi in-
formal ºi va oferi acestora posi-
bilitatea de a descrie ce au fãcut /
învãþat / obþinut (în termeni de
activitãþi, cunoºtinþe, abilitãþi, ap-
titudini) prin participarea la pro-
iectul „EU intercultural: Photo-
Folkloric-Art”.

MAGDA BRATU
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Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta
Maria Mare cum este denumitã în popor,
reprezintã sãrbãtoarea care prãznuieºte ador-
mirea Sfintei Fecioare Maria, care nu este
altceva decât mutarea ei din aceastã viaþã
efemerã la veºnica împãrãþie a Fiului ei ºi
Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Sfânta
Tradiþie a Bisericii ne relateazã cã ºtiindu-ºi
apropierea obºtescului sfârºit al vieþii pãmân-
teºti, Maica Domnului s-a retras în casa ei
din vecinãtatea Grãdinii Gheþimani aºteptând
cu rãbdare în post ºi rugãciune mutarea ei
în braþele Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos. Totodatã sfinþii apostoli la acel moment
erau trimiºi de Duhul Sfânt în toate pãrþile
lumii în vederea propovãduirii evangheliei lui
Hristos, ei fiind puraþi în chip minunat de
acelaºi Duh într-o clipitã la Ierusalim pentru
a participa activ la înmormântarea Maicii
Dumnezeului lor. Ca ºi la Învierea Fiului lui
Dumnezeu, acelaºi apostol Toma, prin pro-
nia lui Dumnezeu avea sã lipseascã de la în-
mormântarea Maicii Sfinte ajungând la Ie-
rusalim trei zile mai târziu. La rugãminþile
insistente ale lui Toma, sfinþii apostoli des-
chid mormântul Maicii Domnului pentru ca
ºi acest din urmã apostol sã-ºi ia rãmas bun
aºa cum se cuvine de la Fecioara Maria. Însã

În baza Ordinului nr. 6194/2012
al Ministrului Educaþiei, Cercetã-
rii, Tineretului ºi Sportului, privind
aprobarea Normelor  metodologi-
ce de organizare ºi funcþionare a
programelor de conversie profesi-
onalã a cadrelor didactice din în-
vãþãmântul preuniversitar, publicat
în Monitorul Oficial al României nr.
819/06. 12. 2012, cu completãrile
ulterioare, sunt mai multe instituþii
de învãþãmânt superior, care fac
parte din acest proiect. Conform
precizãrilor Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, sunt trei unitãþi de
învãþãmânt superior integrate în

Programe pentru profesoriPrograme pentru profesoriPrograme pentru profesoriPrograme pentru profesoriPrograme pentru profesori
program una dintre ele fiind  Uni-
versitatea din Craiova, la Lim-
ba ºi Literatura Englezã (patru
semestre, pentru 120 de credi-
te). Celelalte douã entitãþi sunt Uni-
versitatea din Bucureºti (Filozofie,
patru semestre, 120 de credite , la
care se adaugã 10 credite pentru
examenul de absolvire, la forma de
„învãþãmânt la distanþã”) ºi Univer-
sitatea „Eftimie Murgu” („Pedago-
gia Învãþãmântului primar preºco-
lar” – patru semestre, 120 de cre-
dite la forma de învãþãmânt „cu
frecvenþã”).
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Aflatã la cea de-a XIV –a ediþie,
iniþiativa MEN  s-a bucurat de recu-
noaºtere, din partea instituþiilor eu-
ropene. În 2014, participarea s-a
desfãºurat sub Înaltul
Patronaj al Preºedintelui
Parlamentului European,
doi ani mai târziu, în ca-
drul celei de-a VII-a edi-
þii a Premiilor de Exce-
lenþã a Institutului Euro-
pean din Români (IER),
pentru promovarea spi-
ritului ºi valorilor euro-
pene având loc mai mul-
te acþiuni. „Ediþia din
2017, a avut o încãrcãturã aparte,
marcând  împlinirea a 30 de ani de la
lansarea programelor europene din
domeniul educaþiei ºi a formãrii pro-
fesionale, fiind vorba ºi de când uni-
tãþile de învãþãmânt din þara noastrã
participã aceste proiecte (zece ani de
când România a aderat la Uniunea
Eruropeanã, 60 de ani care au trecut
de la semnarea Tratatului de la Roma,
prin care fost constituitã  Comuni-
tatea Ecoconomicã Internaþionalã –

ªapte ºcoli europene, în Dolj
Ministerul Educaþiei  Naþionale, prin Direcþia Generalã

„Învãþãmânt Preuniversitar”(DGIP), a continuat,  ºi în
2016/2017, competiþia pentru obþinerea ceritificatului de
ªcoalã Europeanã. Din judeþul Dolj sunt câºtigãtoare ºapte
de unitãþi de învãþãmânt.

EEC) . La cele 13 ediþiii anterioare,
au participat 1.672 de unitãþãi ºcola-
re din toatã þara ”, a precizat prof.
Ani Drãghici, care coordoneazã im-

plementarea funcþiilor oficiale, din
partea ISJ Dolj, pe posturile care au
mai mult sau mai puþin de spus.
Aceasta a mai menþionat: „Competi-
þia este adresatã tuturor instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar, care au
fost ºi sunt implicate în educaþie ºi
formare profesionalã, 654 privind
certificate de absolvire a cursurilor.
Odatã obþinut, Certificatul „ªcoa-
lã Europeanã” este valabil pentru o
perioadã de trei ani, dupã care ºcoa-

la trebuie sã candideze, din nou, pen-
tru a reconfirma titlul obþinut”.

ªi în anii anteriori am avut unitãþi
„europene”

În acest an au obþinut acest titlu
ºapte unitãþi de învãþãmânt preuni-
versitar: Liceul „Traian Vuia”, Li-
ceul Tehnologic Special „Beetho-
ven”, Colegiul Naþional Economic
„Gh. Chiþu”, Liceul Teoretic

„Henri Coandã”,
Colegiul „ªtefan
Odobleja”, ªcoala
Gimnazialã „Mihai
Viteazul”, Colegiul
Tehnic de Industrie
Alimentarã , toate din
Craiova. În anii ante-
riori, titlul a fost obþi-
nut de mai multe uni-
tãþi ºcolare, inclusiv
din mediul rural ( ªcoa-

la Gimnazialã din Podari – 2008,
ªcoala Gimnazialã din satul Sãlcuþa,
com. Calopãr – 2009, ªcoala Gim-
nazialã din Ghindeni – 2012). Com-
petiþia respectivã constã în evalua-
rea calitãþii ºi coerenþei manageria-
tului ºcolii, reflectate în documente-
le manageriale, precum ºi în în ceea
ce priveºte impactul pe care îl au ac-
tivitãþile derulate pe fonduri europe-
ne, în cadrul ºcolilor.
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spre surprinderea
unanimã a celor
prezenþi au con-
statat cu uimire
profundã, cã tru-
pul ei fusese mu-
tat cu tot cu su-
flet în cereºtile
locaºuri ºi ca ata-
re mormântul era
pe deplin gol.
Astfel au cunos-
cut sfinþii apostoli

cã Maica Domnului se înãlþase la Fiul ei
preaiubit atât sufleteºte cât ºi trupeºte, fã-
cându-se pentru noi toþi deschizãtoare cãtre
porþile raiului.

Adormirea Maicii Domnului –
atestare documentarã

Sãrbãtoarea adormirii Maicii Preasfinte
este cel mai vechi praznic închinat Fecioa-
rei Maria, cu toate cã mãrturii reale despre
pomenirea ei în biserica primarã nu avem
decât începând din secolul al V-lea, când
cultul Maicii Domnului capãtã o amploare
deosebitã cu precãdere dupã Sinodul al IV-
lea ecumenic; sinod care hotãrãºte defini-
tiv ºi irevocabil cã Sfânta Fecioarã Maria
este maica Domnului nostru Iisus Hristos
ºi ca atare îndeplineºte titulatura de adevã-
ratã Nãscãtoare de Dumnezeu. Locul de
origine al acestui mare praznic împãrãtesc
îl reprezintã neîndoielnic biserica ierusali-
miteanã, unde pânã astãzi se pãstreazã în
condiþii foarte bune mormântul Maicii Dom-
nului, în imediata apropiere a grãdinii Ghet-
simani. Pe vechiul amplasament al acestui
loc de veci, plin de încãrcãturã spiritualã,
astãzi troneazã o impunãtoare bisericã, care
gãzduieºte ºi icoana fãcãtoare de minuni a

Sfintei Fecioare Maria, cunoscutã sub nu-
mele Ierusalimitissa. În secolul al VI-lea,
la nici o sutã de ani mai târziu, aceastã sãr-
bãtoare apare menþionatã ºi în Apus la Sfân-
tul Grigorie, episcopul de Tours (+ 594),
cu menþiunea justã cã spre deosebire de
tradiþia Rãsãritului, în comunitãþile creºti-
ne apusene, aceasta era prãznuitã la date
diferite din an, în unele pãrþi la 18 ianuarie,
iar în altele la 15 ianuarie. Cu toate acestea,
o puternicã tradiþie privitoare la generaliza-
rea sãrbãtoririi Maicii Domnului la nivelul
întregii creºtinãtãþi este datatã din vremea
împãratului bizantin Mauriciu (+ 603), care
a rezidit pe cheltuialã proprie biserica ce
adãposteºte ºi astãzi mormântul Sfintei
Fecioare Maria din Ghetsimani, fixând tot-
odatã definitiv ºi data sãrbãtoririi ei, în fie-
care an la 15 august. Cu toate acestea, în
biserica apuseanã, praznicul Adormirii Maicii
Domnului avea sã se generalizeze o jumã-
tate de veac mai târziu, în timpul pãstoririi
papei Teodor I (+ 649), care fiind originar
din Ierusalim a impus fãrã ezitare ziua de
15 august ca fiind data oficialã a pomenirii
mutãrii Sfintei Fecioare Maria la Fiul ei ºi
Domnul nostru Iisus Hristos. Însemnãta-
tea praznicalã a acestei sãrbãtori creºtine
se traduce printr-o mare cinstire din partea
credincioºilor creºtini, având rânduitã tot-
odatã o perioadã de postire cu datã fixã,
care se întinde pe parcursul a douã sãptã-
mâni calendaristice, începând cu data de 1
august.

Maica Domnului în cultul Bisericii Ortodoxe
Nãscãtoarea de Dumnezeu se bucurã de

o cinstire aparte în biserica pravoslavnicã,
fiind în strânsã legãturã cu misiunea încre-
dinþatã ei de Dumnezeu prin gura Arhanghe-
lului Gavriil, privitoare la mântuirea neamu-

lui omenesc, ea îsãºi oferindu-se pe sine, ca
pântece ºi sân al creaþiei, nascându-L în
aceastã lume pe Cel necuprins, Ziditorul tu-
turor, în vederea eliberãrii omului de sub ti-
rania pãcatului, precum ºi a îndumnezeirii
acestuia. Cinstirea Maicii Domnului nu adu-
ce niciun fel de prejudiciu de imagine cinsti-
rii acordate Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos, dat fiind faptul cã prin naºterea Acestu-
ia din pântecele ei, Sfânta Fecioarã Maria
avea sã Îl poarte tainic pe Hristos perma-
nent, asfel încât  întâlnirea cu Maica Dom-
nului nu este altceva decât întânirea  cu Hris-
tos Însuºi. Aceastã legãturã inseparabilã din-
tre Mamã ºi Fiu este reprezentatã în chip
desãvârºit ºi în iconografie, unde Maica lui
Dumnezeu apare în toate ipostazele insepa-
rabilã de Fiul ei, pruncul Iisus.

În concluzie o cinstim pe Maica Dom-
nului pentru cã Însuºi Dumnezeu-Tatãl a
cinstit-o iar în virtutea acestei cinstiri a ales-
o dintre toate femeile de pe pãmânt sã nas-
cã pe  Fiul Sãu, Domnul nostru Iisus Hris-
tos.Aceastã misiune sfântã, care i s-a în-
credinþat Fecioarei Maria, a fost întãritã de
Arhanghelul Gavriil la Bunavestire, care o
defineºte pe Maica Domnului ca fiind bi-
necuvântatã între femei. De o cinstire apar-
te s-a bucurat din partea sfintei Elisabeta,
mama sfântului Ioan Botezãtorul, care um-
plându-se de Duhul Sfânt avea sã exclame
De unde este mie cinstea aceasta, sã vinã
la mine Maica Domnului meu? În favoa-
rea cinstirii Maicii Domnului, sfântul evan-
ghelist Luca în evanghelia sa, în capitolul1,
versetul 48, consemneazã cu precizie ex-
clamaþia duhovniceascã a Nãscãtoarei de
Dumnezeu, care mãrturiseºte netãgãduit
despre sine „Cã iatã de acum mã vor fe-
rici toate neamurile!”

PR. PREDOI NICOLAE
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Donald Trump, preºedintele Sta-
telor Unite, i-a mulþumit preºedin-
telui rus Vladimir Putin pentru de-
cizia de a reduce numãrul perso-
nalului diplomatic american din
Rusia, argumentând cã Washing-
tonul va avea de plãtit mai puþin.
Într-o conferinþã de presã susþinutã
la clubul sãu de golf din Bedmin-
ster, New Jersey, preºedintele SUA
s-a declarat foarte mulþumit de fap-
tul cã numãrul personalului diplo-
matic american de pe teritoriul
Rusiei va fi redus. “Vreau sã-i mul-
þumesc pentru cã încercãm sã re-
ducem cheltuielile, iar în ceea ce
mã priveºte, sunt foarte recunos-
cãtor cã a redus un numãr mare
de personal. Nu existã nici un mo-
tiv real pentru ca ei sã se întoarcã”, a decla-
rat preºedintele american. La 30 iulie, Con-
gresul Statelor Unite a adoptat cu o majorita-
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Aeroportul din Barcelona,

din nou în grevã
Personalul de securitate ºi

cel care verificã bagajele pe
aeroportul El Prat din
Barcelona a reluat, ieri,
greva parþialã care va
perturba traficul aerian pe
unul dintre cele mai impor-
tante aeroporturi din Euro-
pa. Greva era programatã
pentru ieri ºi pentru dumi-
nicã ºi vor fi patru pauze de
câte o orã. Precedenta
întrerupere a activitãþii a
avut loc luni, timp de 24 de
ore. Guvernul Spaniei a
anunþat cã Garda Civilã va
asigura controalele de
securitate pe durata grevei,
pe fondul unui numãr
record de turiºti în oraºele
spaniole. Personalul de
securitate de pe aeroportul
El Prat din Barcelona a
decis sã reia protestele dupã
ce o majorare salarialã de
200 de euro lunar, negociatã
de cãtre guvernul regiunii
Catalonia ºi compania de
securitate Eulen, a fost
anulatã în cursul zilei de
joi. Pasagerii care au zburat
din Barcelona au înregistrat
întârzieri de câteva ore, din
cauza aglomeraþiei de la
zonele de îmbarcare în
ultimele sãptãmâni, într-o
perioadã aglomeratã de
varã.

Staþia de metrou Oxford Circus

din Londra, închisã în urma

unei alerte de fum
Pompierii din Londra fac

cercetãri în urma unei alerte
de fum în staþia de metrou
Oxford Circus din centrul
capitalei Marii Britanii,
anunþând cã incidentul nu
este unul suspect. Patru
persoane care se aflau în
metrou au primit îngrijiri
medicale dupã ce au inhalat
fum, iar alþi doi oameni au
fost transportaþi la spital ca
mãsurã de precauþie, a
anunþat serviciul londonez
de ambulanþã. Staþia de
metrou Oxford Circus a fost
evacuatã cu puþin înainte de
ora localã 09.00 (11.00, ora
României), iar trenurile de
metrou nu mai opresc aici.
Potrivit informaþiilor preli-
minare furnizate de cãtre
pompieri, focul a izbucnit
doar în unul dintre vagoane-
le garniturii de metrou.
“Continuãm sã lucrãm la
staþia de metrou Oxford
Circus. Staþia va rãmâne
închisã. Cauza focului nu
este tratã în prezent ca fiind
suspicioasã”, a arãtat ante-
rior Poliþia Transportului
Public din Londra. “Am fost
sunaþi. ªi anchetãm o alertã
de fum”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al Brigadei de
Pompieri. “Suntem la faþa
locului”, a adãugat acesta.

Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer
Celik, a criticat Europa pentru cã a creat barie-
re împotriva solicitanþilor de azil, în loc sã îi
primeascã, ºi a avertizat statele europene sã nu
ridice ziduri împotriva refugiaþilor. “Turcia este
singura þarã care îi primeºte cu hotãrâre pe cei
care fug de moarte. Europa nu trebuie sã ridice
ziduri împotriva imigranþilor, ci sã construiascã
poduri pentru ei. Acesta este un test de umanita-
te”, a spus Celik, prin intermediul unei postãri pe
contul de Twitter. Ministrul turc a comentat ºi o
pedeapsã cu închisoarea datã unui agricultor fran-
cez care a ajutat solicitanþii de azil. Omer Celik a
spus cã au existat mai multe astfel de cazuri în
Europa, iar cei care doresc sã-i ajute pe imigranþi
sunt împiedicaþi sã facã acest lucru. El a atras
atenþia, de asemenea, asupra maltratãrii imigran-
þilor aflaþi în centrul pentru refugiaþi din oraºul
francez Calais. Omer Celik s-a referit ºi la re-
marcile ministrului austriac de Externe, Sebas-
tian Kurz, care i-a cerut omologului sãu italian
sã le permitã accesul imigranþilor care sosesc
ilegal pe insulele Italiei. “Încã existã þãri care îºi
închid graniþele cu garduri ºi forþe armate. Îºi

În condiþiile intensificãrii tensi-
unilor cu regimul stalinist de la
Phenian, Coreea de Sud ar putea
sã treacã la dezvoltarea propriilor
arme nucleare pentru a contraca-
ra ameninþãrile Phenianului, scrie
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te covârºitoare noi sancþiuni impuse Rusiei,
iar Vladimir Putin a reacþionat, reducând per-
sonalul misiunilor diplomatice americane din

Rusia cu 755 de angajaþi, pentru
a ajunge la nivelul celui al repre-
zentanþelor ruse din Statele Unite.
Aceasta a fost prima reacþie a lui
Donald Trump pe marginea miº-
cãrii lui Putin, însã nu este clar
dacã acest comentariu reprezintã
o ironie la adresa preºedintelui rus.
Cu toate acestea, avem motive sã
credem cã preºedintele american
a dorit sã-l ironizeze pe Putin de-
oarece, anterior, Departamentul
de Stat al SUA a precizat cã deci-
zia reducerii personalului diploma-
tic al SUA de pe teritoriul Rusiei
reprezintã “un act regretabil ºi ne-
oportun”. În plus, Trump a afir-
mat cã nu a analizat posibilitatea
de a-l demite pe procurorul spe-

cial Robert Mueller, cel care investigheazã in-
terferenþele ruseºti în campania prezidenþialã
americanã din 2016.

Coreea de Sud ar putea sã-ºi dezvolte
propriile arme nucleare pentru a se apãra

presa sud-coreeanã.Coreea de Sud,
care gãzduieºte peste 28.000 de
militari americani, a renunþat la
dezvoltarea propriului program
nuclear în urma unui acord sem-
nat cu SUA în 1974, prin care

Washingtonul oferea o “umbrelã
atomicã” în caz de agresiune. Însã,
în contextul intensificãrii amenin-
þãrilor Phenianului, presa sud-co-
reeanã ºi unii membri ai opoziþiei
conservatoare militeazã pentru dez-
voltarea de cãtre Coreea de Sud a
propriilor arme nucleare. Experþii
estimeazã cã Seulul ar putea dez-
volta un dispozitiv atomic în doar
câteva luni în cazul în care s-ar
decide acest lucru. “Acum este
timpul sã reevaluãm armamentul
nuclear”, se afirmã într-un edito-
rial publicat ieri în cotidianul Ko-
rea Herald, în care se recomandã
Washingtonului sã desfãºoare arme
nucleare tactice în Coreea de Sud
dacã nu vrea ca Seulul sã-ºi dez-
volte propriul arsenal atomic. Sta-
tele Unite au amplasat arme ato-
mice în Coreea de Sud în timpul
Rãzboiului Rece, însã acestea au
fost retrase în anul 1991, atunci

când Phenianul ºi Seulul au cãzut
de acord sã denuclearizeze Penin-
sula Coreea. Ulterior, Phenianul a
efectuat un prim test nuclear în
2006, iar în 2009 a abandonat în
totalitate tratatul. Un conflict între
regimul de la Phenian ºi Statele
Unite ar avea consecinþe devasta-
toare pentru Coreea de Sud, în
condiþiile în care Seulul este în raza
de acþiune a forþelor de artilerie
convenþionalã. “Trebuie sã avem
propriile opþiuni militare pentru a
zdrobi Nordul”, se afirmã într-un
editorial publicat în cotidianul Ko-
rea Economic Daily, în care se
militeazã pentru un arsenal nuclear
care sã asigure “un echilibru al te-
rorii” care ar trebui sã previnã un
atac nord-coreean. Totuºi, dezvol-
tarea de arme nucleare ar putea
amplifica tensiunile cu Phenianul,
fapt ce ar face ºi mai improbabile
negocierile între cele douã Corei.

Turcia îi cere Europei sã nu ridice ziduri împotriva refugiaþilor
întorc spatele asupra oamenilor care fug de
moarte. Europa ar trebui sã fie deschisã, sigurã
ºi sã ofere imigranþilor modalitãþi echitabile, în
loc sã îi izoleze. Problema refugiaþilor trebuie
sã fie ceva de gestionat, nu de combãtut”, a
spus Celik. Ministrul turc pentru Afaceri Euro-
pene considerã cã sunt puþine þãri care depun

toate eforturile pentru a rezolva problema refu-
giaþilor. “Turcia, în încercarea de a-ºi îndeplini
responsabilitatea moralã ºi politicã (asupra re-
fugiaþilor), nu a putut vedea Europa ca un par-
tener puternic. ªi, în mod similar, nu a primit
niciun sprijin puternic din partea lumii islamice
ºi din alte zone învecinate”, a mai spus Celik.
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07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine

(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 #Creativ
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 #Creativ (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Fram
1983, România, Aventuri, Dramã,

Familie
11:50 Vânãtorul de eclipse
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:10 Principesa de Cleves
1961, Franþa, Dramã, Istoric,

Romantic, Dragoste
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:20 O datã’n viaþã
22:35 Culmea furiei
2005, SUA, Comedie, Dramã
00:35 Întâlnire cu moartea (R)
2015, SUA, Dramã
02:15 Culmea furiei (R)
2005, SUA, Comedie, Dramã

TVR 2

07:40 Copiii domniºoarei
Peregrine: Între douã lumi

09:45 Snoopy ºi Charlie Brown:
Filmul Peanuts

11:15 Adam
12:55 Ajutorul lui Moº Crãciun
14:25 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
16:20 În cãutarea lui Nemo 3D
18:00 Star Trek. Dincolo de

infinit!
20:00 Jasper Jones
21:35 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
23:40 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
01:15 Rãzboiul stelelor: Atacul

clonelor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Admis pe pile
2013, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jocuri de celebritate (R)
14:00 Jerry Maguire
1996, SUA, Comedie, Dramã
17:00 Ultimul rãzboinic al aerului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pumni de oþel
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Asasinul din Bangkok
2008, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:00 Pumni de oþel (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
03:15 România, te iubesc! (R)
04:15 Admis pe pile (R)
2013, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Dimineti langa tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti langa tine
18:00 Totul pentru tine
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti langa tine (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)

09:00 La bloc (R)
11:30 Salomeea (R)
13:45 Valul perfect (R)
16:15 La bloc
18:45 Salvatorii lumii
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 Filmul 43: Scandalos
00:45 Vinovat ºi victimã (R)
02:45 Rezerve de lux
04:15 Cine A.M
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 Dragoste ºi moarte
2008, SUA, Acþiune, Dramã
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 Insula bijutierului
1998, SUA, Acþiune, Comedie
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Ora de vârf 3
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
22:30 Fantastic Show
01:00 Incendiar
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Thriller, Dragoste
03:00 Insula bijutierului (R)
1998, SUA, Acþiune, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Pastila de râs (R)
14:00 Detectiv cu greutate:

Ploaia de diamante (R)
1993, SUA, Comedie, Thriller
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Sabbagh în acþiune
23:00 Penumbra
2006, Guineea, Dramã, Mister,

Thriller
01:00 Se strigã darul (R)
03:00 Sabbagh în acþiune (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Nu filmãm sã ne amuzam
1975, România, Comedie
15:30 Ieri, azi, maine (R)
1963, Italia, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Basic - Instrucþia (R)
2003, SUA, Thriller
00:30 Cianura ºi picãtura de

ploaie (R)
1978, România
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:30 Ajutor! vreau sã slãbesc!

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, Aristote

Quitusisa -Bogdan Stoica, Moises
Baute-Andrei Stoica (EXPLOZIV)

22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 Local Kombat "Morosanu,

fa-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)
01:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

DUMINICÃ - 13 august

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Arheologia crimei
17:00 7 zile la Seul
18:00 Lozul cel mare
18:40 Înainte ºi dupã
19:00 Poveste dupã poveste
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Inimilor
23:00 Garantat 100%
00:00 Arheologia crimei (R)
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Recurs la moralã (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Poveste dupã poveste (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Fram
1983, România, Aventuri, Dramã,

Familie
11:50 Vânãtorul de eclipse
12:00 Azi despre mâine
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate
13:40 Sãlbaticul
1975, Franþa, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:30 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:10 Ador încurcãturile
1994, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:20 A noua poartã
1999, Spania, Franta, SUA,

Mister, Thriller
00:40 Duelul pianelor (R)
02:00 Teatru TV
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:15 Planeta comorilor
09:55 Jasper Jones
11:30 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
13:05 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
14:40 Mirajul Dansului 3
16:15 Trauma
18:20 Planeta comorilor
20:00 Rogue One: O poveste

Star Wars
22:15 Urzeala tronurilor
23:10 Camera de camin
00:30 Sunshine
02:20 500 de zile cu Summer

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ultimul rãzboinic al aerului

(R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Martor protejat
2008, SUA, Comedie
15:00 Mereu în offside
2012, SUA, Comedie, Romantic
17:00 Profesorul Trãsnit ºi

Clanul Klump
2000, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Blitz
2011, Marea Britanie, Thriller
22:30 Everly
2014, SUA, Acþiune, Thriller
00:15 Blitz (R)
2011, Marea Britanie, Thriller
02:00 Everly (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
03:30 Profesorul Trãsnit ºi

Clanul Klump (R)
2000, SUA, Comedie
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
11:30 Teleshopping
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
18:30 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:00 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)

07:15 Concert Andra - Iubirea
schimbã tot (R)

09:15 La bloc (R)
11:45 Valul perfect (R)
14:15 Salvatorii lumii (R)
16:00 La bloc
18:30 Incredibilul Hulk
20:30 In spatele liniilor inamice
22:45 Umbre
00:45 In spatele liniilor inamice

(R)
02:45 Profilul perfect
04:15 Cine A.M.
06:15 Wolverine
06:45 Un semn invizibil

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
10:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
13:00 Observator
14:00 Fantastic Show (R)
16:00 Observator
17:00 Ora de vârf 3 (R)
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
19:00 Observator
20:00 Insula iubirii
23:00 ªase zile, ºapte nopþi
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
01:00 Regele ºarpe
2006, SUA, Acþiune, Horror, SF
03:00 ªase zile, ºapte nopþi (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Pastila de râs (R)
14:00 Cãþei la înãlþime
15:00 Aventurile lui Babuºcã
1975, România
16:30 Se strigã darul (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Frizeria 2
2004, SUA, Comedie
00:00 Nopþi însângerate
2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Fantastic, Horror,
Romantic, Thriller, Dragoste

02:00 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãgeata cãpitanului Ion

(R)
1972, România, Acþiune, Istoric
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 În fiecare zi mi-e dor de

tine
1987, România, Comedie,

Muzical, Dragoste
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Aproape însurat
2014, Marea Britanie, Comedie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Nu filmam sã ne amuzãm

(R)
1975, România, Comedie
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal Supercupa

Europei, Real Madrid - Manches-
ter United

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Ploieºti
22:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 SuperKombat Ploiesti
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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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.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018
în perioada 21 august – 1 septem-
brie 2017, la urmãtoarele discipline:
canto clasic, muzicã uºoarã, muzi-
cã popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente de su-
flat (saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã cinema-
tograficã. Examenul de admitere, 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.

Anunþul tãu!
BVDM TRANSCO SRL, titular

al proiectului „Amplasare tempo-
rarã a unui staþii de sortare spãla-
re agregate minerale„ anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrtare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã
pentru proiectul „Amplasare tem-
porarã a unei staþii de sortare spã-
lare agregate minerale „ propus
a fi amplasat în extravilanul Co-
munei Breasta, judeþul Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul  deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1ºi
la sediul  în zilele de luni- joi între
orele 8-16,00 ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE

Vând apartament
4 camere, foarte
spaþios, proaspãt
igienizat, cu ve-
dere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane,
decomandat -
zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
f land. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând casã în Craio-
va, Mesteacãnului,
Aleea Corneliu Co-
posu nr. 2, teren 82
mp. 25.000 Euro. Te-
lefon: 0734/155.815.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
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.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.
A N U N Þ

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice vacante de execuþie:
1. referent, clasa III, asistent în cadrul Direcþiei Economice
Condiþiile de desfãºurarea a concursului:
- dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial;
- data ºi locul susþinerii probei scrise – 12.09.2017, ora 1000, la sediul Primãriei
oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data ºi locul susþinerii probei interviu – 15.09.2017., ora 1000, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii

nr. 15.
Condiþii de participare la concurs:
1. pentru funcþia de referent, clasa III, asistent în cadrul Direcþiei Economice
-studii liceale, respectiv, medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat,
-minim 1 an vechime în muncã

Actele necesare depunerii dosarului de concurs:
- formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
- copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã ºi, dupã caz, în specialitatea

studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice;
- cazierul judiciar;
- adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare postului, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii

concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
- declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a desfãºurat activitãþi de poliþie politicã.
Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Instituþiei – Compartiment Resurse Umane ºi Personal.

B I B L I O G R A F I A
pentru postul de referent asistent din cadrul Direcþiei Economice

1. Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã,
(r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã al funcþionarilor
publici, republicatã;
4. Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
5. Legea privind finanþele publice nr. 500/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
6. Legea privind finanþele publice locale nr. 273/2006, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
7.  Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
8.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
 Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

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.
400 mp teren str. Pã-
uniþei. Telefon: 0766/
531.958.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
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 lângã
Complex Magnolia ºi
5000 mp - Gara Pie-
leºti lângã Fabrica de
termopane Q Fort. Te-
lefon: 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.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
VÂND rulotã AVON-
DALE SANDMAR-
TIN Anglia. Telefon:
0722/333.269 - Calafat.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
CENTRALÃ lemne
ºi cãrbuni, 52kw, ga-
ranþie. Telefon: 0760/
630.126.
 Vând vin de þarã 100
litri 100% natural. Te-
lefon: 0772/ 091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.

Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400l , putinã
stejar 100-120 l ,
premergãtor.Tele-
fon: 0745/ 602.001.
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 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.
Telefon: 0251/
464.043.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
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 Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã
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 aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036. .

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 maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, ladã fibrã, bu-
toi salcâm - 10 ve-
dre, cârlige jghea-
buri de apã la
casã noi. Telefon:
0767/153.551.

Vând 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 þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

DIVERSE

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

PIERDERI
CERÃT – NAIDIN
ELENA – VIORICA
I.I. declarã pierdute
certificate constata-
toare emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
Asociaþia LEX
ERASMUS anun-
þã pierderea CIF
cu nr. 24849080.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Condoleanþe fa-
miliei la decesul
eminentului critic,
istoric  literar  ºi
cãrturar OVIDIU
GHIDIRMIC, per-
sonalitate re-
marcabilã care a
slujit o  viaþã cul-
turii româneºti.
Dumnezeu sã-i
odihneascã su-
fletul în rândul
celor drepþi .
Regrete eterne!
Tudor Nedelcea.

Regretãm pro-
fund încetarea
neaºteptatã din
viaþã a profesoru-
lui universitar
 OVIDIU GHIDIR-
MIC, reputat critic
ºi istoric literar,
personalitate re-
marcabilã în viaþa
culturalã româ-
neascã. A fost
unul dintre cei
mai fideli autori
care ºi-a publicat
aproape întreaga
operã la „Scrisul
Românesc” ºi va
rãmâne o figurã
luminoasã pentru
generaþii întregi
de studenþi ºi pro-
fesori. Sincere
condoleanþe fa-
miliei. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Florea Firan ºi
colectivul „Scri-
sul Românesc”

Cu nespusã du-
rere, Chiriþescu
Elena, soþie, Chi-
riþescu Dragoº,
fiu, Lãzãrescu
Andreea, fiicã ºi
Lãzãrescu Liviu,
ginere, anunþã
trecerea în nefiin-
þã dupã o lungã
ºi grea suferinþã
a celui ce a fost
C H I R I Þ E S C U
MIRCEA.Slujba
religioasã va
avea loc dumi-
nicã, 13.08.2017,
ora 12.30,  la
biserica Mân-
tuleasa, iar în-
humarea la Ci-
mitirul Ungu-
reni.  Cu dra-
goste, respect
ºi nestins dor,
va rãmâne veº-
nic în aminti-
rea noastrã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Au marcat: Gnohere 60 – pen. / Platini 9.
Gaz Metan – Sepsi 2-1

Au marcat: Curtean 30, Manole 45 / Hadnagy 90.
CFR Cluj – Dinamo 1-0

A marcat: Culio 37 – pen.

Liderul surprinzãtor al Ligii I
dupã 5 etape, FC Botoºani, este
urmãtorul adversar al ªtiinþei. Mol-
dovenii au avut un start de sezon
mult peste aºteptãri, mai ales cã au
un nou antrenor, fãrã experienþã la
nivelul Ligii I, Costel Enache, ºi au
pierdut câþiva jucãtori importanþi în
varã, printre care Vaºvari, Herghe-
legiu, Popovici sau Albuþ. În plus,
dupã ce a impresionat în primele 4
meciuri, Golofca a fost cedat la
FCSB, dar asta nu i-a împiedicat
pe moldoveni sã învingã ºi pe ACS
Poli Timiºoara cu 1-0, deºi nici
marea speranþã, Moruþan, nu a
evoluat decât câteva minute. Bo-
toºaniul este de obicei o echipã in-
comodã pentru Universitatea, ol-
tenii având palmares negativ în
meciurile directe. Enache mizeazã
pe un lot omogen ºi o echipã de
contraatac, cu tinerii Fulop ºi Mo-
ruþan ºi jucãtori de vitezã precum
Mihai Roman I ºi Laurenþiu Buº.
Devis Mangia considerã cã Boto-
ºaniul nu este un lider întâmplãtor
ºi cã rãmâne o echipã solidã chiar
ºi dupã ce l-a pierdut pe golghete-
rul Golofca. „Felicit Botoºaniul
pentru parcursul de pânã acum, a

Liga I - etapa a VI-a
Meciul ACS Poli – Viitorul s-a jucat asearã.

Chiajna – Juventus, sâmbãtã, ora 18.30
FCSB – Astra, sâmbãtã, ora 21

„U” Craiova – FC Botoºani, duminicã, ora 17.30
CSMP Iaºi – Dinamo, duminicã, ora 20

FC Voluntari – Gaz Metan, luni, ora 18.30
Sepsi – CFR Cluj, luni, ora 21

O nouã ediþie a campionatului
Ligii a IV-a Dolj debuteazã astãzi,
cu urmãtoarele partide: Flacãra
Moþãþei – Recolta Ostroveni (ora

18), Jiul Podari – Metropolitan Iºal-
niþa (ora 11), Progresul Bãileºti –
Progresul Segarcea (ora 11), Ucv
SA – Dunãrea Calafat (ora 18),

Victoria Pleniþa – Tractorul Cetate
(ora 11), Danubius Bechet – Ajax
Dobroteºti (ora 11), UT Dãbuleni
– Viitorul Cârcea (ora 11).

Începe Liga a IVÎncepe Liga a IVÎncepe Liga a IVÎncepe Liga a IVÎncepe Liga a IV-a Dolj-a Dolj-a Dolj-a Dolj-a Dolj

Severin, stadion: „Municipal”, duminicã, ora 17.30 (Digisport 1,
Dolcesport 1, LookTV)

Universitatea Craiova: Calancea – Kelic, Tiago, Briceag – Dimi-
trov, Zlatinski, Mateiu, Burlacu – Mitriþã, Gustavo, M. Roman II.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Screciu, Spahija, Bart-
he, Bancu, Bãrbuþ, Al. Popescu.

FC Botoºani: Cobrea – Unguruºan, Miron, Burcã, Muºat – Cucu,
Tincu – M. Roman I, L. Buº, Moruþan – L. Fulop. Antrenor: Costel
Enache. Rezerve: Pap – Patache, Bordeianu, Plãmadã, Kuku, Sere-
diuc, D. Popa.

Universitatea Craiova – FC Botoºani

Universitatea Craiova întâlneºte revelaþia
sezonului actual, FC Botoºani

Universitatea Craiova negociazã cu
portughezul Joao Diogo, un fundaº dreapta
de 29 de ani care a evoluat ultima datã la
Belenenses Lisabona. Joao Diogo Gomes de
Freitas evolueazã în banda dreaptã, ca
fundaº dreapta sau mijlocaº, el ar urma sã
concureze cu Dimitrov pe post în sistemul
3-4-3 utilizat de Devis Mangia. Joao Diogo
a evoluat deja pentru echipa secundã a
Craiovei într-un meci amical ºi este jucãtor
liber de contract. Fost internaþional under
21 al Portugaliei, Diogo a fost format la
Maritimo Funchal ºi este evaluat de trans-
fermarkt la 1,5 milioane de euro. La Mariti-
mo, Joao Diogo a evoluat în 111 meciuri ºi
a marcat 6 goluri, iar la Belenenses a jucat
în 37 de meciuri ºi a înscris de 2 ori.

Portughezul Joao Diogo,
în negocieri cu Universitatea

demonstrat cã-ºi meritã locul, au
câºtigat contra unor adversari va-
loroºi. Este primul meci, deci este
cel mai important ºi trebuie sã fim
pregãtiþi, sã abordãm acest meci
cu multã atenþie. ªtim ce fel de
echipã întâlnim, nu este o întâm-
plare cã sunt pe primul loc, chiar
dacã au vândut cel mai bun jucã-
tor al lor rãmân o echipã solidã, se
apãrã bine, sunt organizaþi ºi buni
pe contraatac” a spus antrenorul
Craiovei

„Bãluþã trebuie sã fie fericit cã
este cãpitanul unei echipe mari”

Devis Mangia îºi sfãtuieºte cã-
pitanul, Alex Bãluþã, sã se concen-
treze doar la ce are de fãcut la
Universitatea Craiova ºi nu la ve-
hiculatul transfer la FCSB: „Eu
cred cã Universitatea Craiova este
o echipã mare ºi Bãluþã este fericit
cã joacã aici ºi este cãpitan. Sper
sã continue aºa cum a început, sã
fie concentrat 100% la Craiova.
Unicul lucru pe care îl sfãtuiesc pe
Bãluþã este sã munceascã ºi sã de-
punã toatã energia pentru Univer-
sitatea Craiova. Nu-mi convine
aceasstã tevaturã cu FCSB. ªi mie

îmi plac jucãtori de la alte echipe,
dar, din respect, nu vorbesc de-
spre ei”.

Atât Bãluþã, cât ºi Fausto
Rossi nu vor putea evolua dumi-
nicã împotriva Botoºaniului, fiind
accidentaþi.

Devis Mangia apreciazã cã
echipa suferã pe finalurile de meci
din cauza oboselii jucãtorilor ºi tot
astfel explicã ºi schimbãrile din
formula de început de la un meci
la altul: „În perioada aceasta am
avut meciuri la 3 zile distanþã ºi
acest lucru s-a simþit. Cu Juven-
tus am simþit o scãdere a ritmului
în ultima jumãtate de orã, în spe-
cial dupã ce am ratat acel penalty.
Vom cãuta sã creºtem ºi din punct
de vedere mental, pentru a gestio-
na mai bine ultima jumãtate de orã.
Noi avem un stil de joc care nece-
sitã multã energie mentalã ºi fizicã
ºi trebuie sã muncim pentru a avea
resursele necesare. Voi ajunge la o
formulã-standard atunci când ca-
lendarul competiþional îmi va per-
mite, probabil dupã întreruperea
campionautului pentru meciul na-
þionalei. Am folosit toþi fotbaliºtii
pe care îi am la dispoziþie, pentru a
economisi energiile echipei, i-am
folosit pe cei care erau la momen-
tul respectiv pregãtiþi din punct de
vedere tehnic ºi fizic”

Întrebat despre lipsa de eficien-
þã la loviturile libere, inclusiv pe-
nalty-ul ratat la Ploieºti, Devis
Mangia crede cã în curând vor fi
îmbunãtãþiri la acest capitol: „Gus-
tavo nu a ratat niciun penalty se-
zonul trecut. Dacã el se va simþi
bine ºi va decide sã execute lovi-
turile de penalty în continuare,
atunci va putea sã o facã. Pentru
mine faptul cã a greºit o datã nu
este relevant. Noi ne antrenãm su-
ficient pentru loviturile libere, dar
nu am reuºit pânã acum sã în-
scriem. Vom continua sã muncim

ºi cu siguranþã vom marca”.
Atacantul Mihai Roman a pre-

faþat ºi el meciul cu FC Botoºani,
dar ºi despre revenirea sa în Liga
I: „Ne aºteaptã un joc destul de
greu contra celor de la FC Boto-
ºani. Sper sã facem un meci bun
ºi sã câºtigãm, fiindcã jucãm pe
teren propriu. Ei au o echipã omo-
genã, dar noi ne vom pregãti foar-
te bine pentru a obþine toate cele
trei puncte puse în joc. Au trecut

cinci etape ºi nu am reuºit sã în-
scriu, dar vreau sã îmi ajut echipa
ºi mister îmi este alãturi în perma-
nenþã, va veni ºi golul. Moralul
nostru a crescut, victoriile sunt
foarte importante ºi vom da tot ce
putem pentru meciul cu FC Boto-
ºani. Campionatul românesc a
crescut puþin faþã de ultimii ani, au
venit ceva jucãtori de calitate ºi s-
a mai ridicat ºtacheta nivelului din
România”.
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