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4,5733 lei
CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR

4,0906 lei

163,3566 lei/gram

MândriaMândriaMândriaMândriaMândria
de a fi românde a fi românde a fi românde a fi românde a fi român

Într-o globalizare care estom-
peaz` tot mai mult sentimentele
patriotice, manifest`rile na]ionale
încep s` fie uitate sau trecute cu
vederea. "Ziua Drapelului Na-
]ional", serbat` ieri [i la Timi[oara,
ne-a reamintit c` suntem români
[i c` avem un drapel despre care
înv`]am în [coal`, recitam poezii

sau vizionam filme. R`d`cinile
istorice au fost amintite [i ieri, la
evenimentul organizat în fa]a
Prefecturii Jude]ului Timi[, marcat
printr-un ceremonial militar [i
religios, menit s` ne fac` s` uit`m
de globalizare, m`car pentru
câteva clipe. Suntem în Europa,
dar suntem [i români [i poate c`
ar trebui s` nu ne mai fie ru[ine
de asta.

SILVIU FLORESCU

Fondurile europene nu se pliaz`
pe n`ravurile autohtone
■ Pentru a ob]ine bani ca s` asfalteze uli]ele, o prim`rie timi[ean` a fost Pentru a ob]ine bani ca s` asfalteze uli]ele, o prim`rie timi[ean` a fost Pentru a ob]ine bani ca s` asfalteze uli]ele, o prim`rie timi[ean` a fost Pentru a ob]ine bani ca s` asfalteze uli]ele, o prim`rie timi[ean` a fost Pentru a ob]ine bani ca s` asfalteze uli]ele, o prim`rie timi[ean` a fost
nevoit` s` amenajeze [i un centru de zi pentru b`trâni   nevoit` s` amenajeze [i un centru de zi pentru b`trâni   nevoit` s` amenajeze [i un centru de zi pentru b`trâni   nevoit` s` amenajeze [i un centru de zi pentru b`trâni   nevoit` s` amenajeze [i un centru de zi pentru b`trâni   ■  Problema este c`  Problema este c`  Problema este c`  Problema este c`  Problema este c`
vârstnicii din localitate nu vor, în ruptul capului, s` mearg` la centru, chiarvârstnicii din localitate nu vor, în ruptul capului, s` mearg` la centru, chiarvârstnicii din localitate nu vor, în ruptul capului, s` mearg` la centru, chiarvârstnicii din localitate nu vor, în ruptul capului, s` mearg` la centru, chiarvârstnicii din localitate nu vor, în ruptul capului, s` mearg` la centru, chiar
dac` li se pun la dispozi]ie cele mai moderne condi]ii pentru relaxaredac` li se pun la dispozi]ie cele mai moderne condi]ii pentru relaxaredac` li se pun la dispozi]ie cele mai moderne condi]ii pentru relaxaredac` li se pun la dispozi]ie cele mai moderne condi]ii pentru relaxaredac` li se pun la dispozi]ie cele mai moderne condi]ii pentru relaxare
■    "Nu se duce nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru asta. Fiecare are cas` [i    "Nu se duce nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru asta. Fiecare are cas` [i    "Nu se duce nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru asta. Fiecare are cas` [i    "Nu se duce nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru asta. Fiecare are cas` [i    "Nu se duce nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru asta. Fiecare are cas` [i
de lucru. Nimeni nu are timp de recreere. Dup` munc`, fiecare î[i tragede lucru. Nimeni nu are timp de recreere. Dup` munc`, fiecare î[i tragede lucru. Nimeni nu are timp de recreere. Dup` munc`, fiecare î[i tragede lucru. Nimeni nu are timp de recreere. Dup` munc`, fiecare î[i tragede lucru. Nimeni nu are timp de recreere. Dup` munc`, fiecare î[i trage
sufletul la birt. Aici e clubul nostru!", spun, hot`râ]i, s`teniisufletul la birt. Aici e clubul nostru!", spun, hot`râ]i, s`teniisufletul la birt. Aici e clubul nostru!", spun, hot`râ]i, s`teniisufletul la birt. Aici e clubul nostru!", spun, hot`râ]i, s`teniisufletul la birt. Aici e clubul nostru!", spun, hot`râ]i, s`tenii

O nou` etap` înO nou` etap` înO nou` etap` înO nou` etap` înO nou` etap` în
transformarea Lugojuluitransformarea Lugojuluitransformarea Lugojuluitransformarea Lugojuluitransformarea Lugojului

Mihai Tudose,Mihai Tudose,Mihai Tudose,Mihai Tudose,Mihai Tudose,
desemnat prim-ministrudesemnat prim-ministrudesemnat prim-ministrudesemnat prim-ministrudesemnat prim-ministru

"Gr`dini]` de var`","Gr`dini]` de var`","Gr`dini]` de var`","Gr`dini]` de var`","Gr`dini]` de var`",
la Par]ala Par]ala Par]ala Par]ala Par]a

Dou` medii de zece la
evaluarea na]ional`, în Timi[

Ieri au fost afi[ate rezultatele la evaluarea na]ional`. În jude]ul Timi[,
72,22 la sut` dintre candida]i au reu[it s` ob]in` medii peste cinci. Dintre
elevii care au sus]inut acest examen, 27,79 la sut` au ob]inut note între

1 [i 4,99, iar 72,17 la sut`, între 5 [i 9,99. Note maxime au luat doi
dintre candida]i, Alexandru Jura, de la Colegiul Na]ional B`n`]ean [i
Ioana Lisandra Dr`g`nescu, de la Liceul Teoretic "Grigore Moisil".

Continuare în pagina 4

Finan]`ri pentru
IMM-urile din ora[e

IMM-urile din Regiunea Vest care doresc s` acceseze fonduri
nerambursabile pentru a-[i dezvolta activitatea mai pot s` depun` proiecte
spre finan]are pân` în 30 august, ora 12, a anun]at ADR Vest. Este
disponibil` 40 la sut` din suma alocat` în cadrul Programului Opera]ional
Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investi]ii 2.2 - Sprijinirea cre`rii
[i extinderea capacit`]ii avansate de produc]ie [i dezvoltarea serviciilor.

Continuare în pagina 4
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NUMELE {I PRENUMELE: ___________________________

__________________________________________________

ADRESA: _________________________________________

__________________________________________________

TELEFON: _________________________________________

v` invit` la  lectur`

TALON CARTETALON CARTETALON CARTETALON CARTETALON CARTE

Cotidianul "Rena[terea
b`n`]ean`" [i Editura Humanitas
v` invit` s` petrece]i timpul liber
lecturând "Marele Gorsky".
Romanul este semnat de Vesna
Goldsworthy, iar ac]iunea se
petrece în Londra secolului XXI.
Romanul a fost nominalizat, în
2015, la Bailey's Women Prize for
Fiction, fiind bestseller în Marea
Britanie [i în alte 15 ]`ri. Pentru
a intra în posesia c`r]ii trebuie s`
decupa]i [i s` trimite]i sau s`
depune]i talonul la sediul redac]iei,
pân` måine, 27 iunie. |n 28 iunie,
la ora 10, va avea loc extragerea
pentru desemnarea câ[tig`torului.
Acesta se va prezenta la sediul
redac]iei, cu actele de identitate,
în 29 sau 30 iunie, pentru a intra
în posesia premiului.

Încep înscrierile la cre[eÎncep înscrierile la cre[eÎncep înscrierile la cre[eÎncep înscrierile la cre[eÎncep înscrierile la cre[e
În perioada 3-15 iulie 2017, la

sediul Serviciului cre[e, situat pe
Aleea Brazilor nr. 3 din Lugoj, se
pot depune dosarele în vederea în-

scrierii copiilor la cre[` pentru anul
[colar 2017 – 2018. Dosarele urmea-
z` a fi analizate pe baza criteriilor
stabilite pentru departajarea copiilor
la înscriere, lista cu copiii admi[i
fiind stabilit` în limita locurilor dis-
ponibile. Beneficiarii serviciilor
acordate de Serviciul cre[e sunt
copiii cu vârste cuprinse între doi
[i trei ani, declara]i ap]i din punct
de vedere medical pentru a frecventa
colectivitatea [i ai c`ror p`rin]i au
domiciliul sau re[edin]a în muni-
cipiul Lugoj. Actele necesare îns-
crierii la cre[` sunt: cerere; copie

O nou` etap` în
transformarea Lugojului

dup` certificatul de na[tere al copi-
lului; copie dup` actele de identitate
ale p`rin]ilor/reprezentan]ilor legali;
certificatele de na[tere ale fra]ilor
minori [i, dup` caz, copie a hot`rârii/
sentin]ei de plasament  sau a sentin]ei
de încredin]are  în vederea adop]iei;
copie dup` certificatul de c`s`torie
al p`rin]ilor / sentin]` de divor] /
copie certificat de deces (unde este
cazul); dosar plic. Lista nominal`
cu copiii admi[i în cre[e va fi afi[at`
la avizierul de la sediul Serviciului
cre[e - Aleea Brazilor nr. 3, Lugoj
pe data de 17 iulie 2017. Num`rul
de locuri disponibile în cadrul Ser-
viciului cre[e este de 59 pentru pe-
rioada septembrie 2017 - iunie 2018,
dup` cum urmeaz`: 20 de locuri în
cadrul cre[ei nr.1 situat` în Lugoj,
Aleea Brazilor nr. 3;  20 locuri în
cadrul cre[ei nr. 2 situat` în Lugoj,

str. Ceahl`ului nr. 21; 19 locuri în
cadrul cre[ei nr. 3, situat` în Lugoj,
str. Ep. Dr. I. B`lan nr. 17. Informa]ii
detaliate despre înscriere se pot
ob]ine la Serviciul cre[e, cu sediul
pe Aleea Brazilor nr. 3, Lugoj.

Se reabiliteaz`Se reabiliteaz`Se reabiliteaz`Se reabiliteaz`Se reabiliteaz`
Monumentul EroilorMonumentul EroilorMonumentul EroilorMonumentul EroilorMonumentul Eroilor
Reprezentan]ii Prim`riei Lugoj

vor s` reabiliteze Monumentul
Eroilor din Primul R`zboi Mondial,
situat în Cimitirul Ortodox. Proiectul
de reabilitare este întocmit, iar
prim`ria dore[te ca monumentul s`
fie ref`cut pân` la Ziua Na]ional`
a României.
Se asfalteaz` str`zileSe asfalteaz` str`zileSe asfalteaz` str`zileSe asfalteaz` str`zileSe asfalteaz` str`zile
Prim`ria Lugoj a scos la licita]ie

urm`torul lot de str`zi propuse
pentru asfaltare. Este vorba despre
str`zile Fagilor (tronsonul II),

Panselelor, Crinilor, Zorilor, {irul
Balta Lat`, M`r`[e[ti [i Grivi]ei. Se
sper` ca lucr`rile de asfaltare s`
înceap` în iulie. În toamn`, un alt
lot de str`zi va intra în asfaltare. În
etapa a doua de asfalt`ri vor fi
cuprinse [i str`zile balastate din noile
cartiere de case.

Izvorul de la TapiaIzvorul de la TapiaIzvorul de la TapiaIzvorul de la TapiaIzvorul de la Tapia
va fi reabilitatva fi reabilitatva fi reabilitatva fi reabilitatva fi reabilitat

Izvorul de la Tapia va fi

reabilitat în perioada urm`toare. Iz-
vorul, se spune în zon`, are o ap`
foarte bun`, îns` se afl` într-o avan-
sat` stare de degradare. Primarul Lu-
gojului, Francisc Boldea, spune c`
are un proiect deosebit pentru reabi-
litarea izvorului. Acesta va fi aco-
perit, se vor amplasa b`nci, urmând
s` fie realizat` [i o zon` de parcare.
Primarul face apel [i la popula]ie,
pentru p`strarea zonei curate.

Mare s`rb`toare la Lovrin
Va fi mare petrecere la Lovrin, în 29 [i 30 iunie,

când toat` suflarea este chemat` s` petreac`. "Zilele
Comunei Lovrin" vor începe joi, la ora 11, cu un
concert de fanfar` la monument, dup` care va urma
o slujb` religioas`. La ora 14, începe parada portului
popular, iar seara va fi rezervat` cântecului [i jocului,
în pia]a din Lovrin. A doua zi, tot în pia]`, oaspe]ii
sunt invita]i la "o s`rm`lu]` cu m`m`ligu]`", pentru
ca la ora 20 s` înceap` un spectacol de rug`, cu soli[tii
Cornel Brici [i Mihaela Ianculovici (foto). Petrecerea
se va încheia cu concertul rock sus]inut de trupa "Vest
Phoenix Cover". "Îi a[tept`m cu drag pe to]i cei care
vor s` petrecem împreun` dou` zile de  s`rb`toare.
Oamenii din Lovrin sunt muncitori, dar [tiu s` se [i
distreze, [i vrem s` ar`t`m lucrul acesta, pentru c`
o merit`m cu to]ii", a declarat Marius Graur, primarul
comunei.

SILVIU FLORESCU

Tramvaie
blocate

Ieri-diminea]`, tramvaiele din
Timi[oara au fost blocate, din cauza
unei defec]iuni ap`rute pe traseu. Cel
pu]in cinci garnituri, unele cu c`l`tori,
a[teptau, pe Bulevardul Revolu]iei,
repunerea în circula]ie. Unii dintre
timi[oreni au preferat s` mearg` pe
jos sau s` foloseasc` alt mijloc de
transport. "Pe strada Abrud a fost
avariat un cablu, iar tramvaiele au
fost deviate. Pân` la urm` s-a reu[it
bran[area la un alt cablu, iar tram-
vaiele [i-au reluat traseele", a expli-
cat Diana Ple[a, reprezentant al
RATT. Blocajul a durat circa 50 de
minute. (A.T.)
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Încetul cu încetul, estacadele de
pe arterele mari ale Timi[oarei
dispar. Prima de pe lista neagr` a
primarului Nicolae Robu este cea
de pe Calea Martirilor, din zona
intersec]iei (foto) cu strada Lidia.
Edilul-[ef le-a dat deja dispozi]ie
[efilor de la Colterm s`-[i demonteze
conductele instalate în "poarta" din
Calea Martirilor, urmând s` le
amplaseze în subteran. Estacada va
fi demolat` la scurt timp dup`
aceast` opera]iune. Lucrarea se va
suprapune, dup` toate probabilit`]ile,
cu [antierul care vizeaz`
modernizarea C`ii Martirilor între
str`zile Lidia [i Mure[, dar primarul
nu vede vreun impediment din acest
punct de vedere. "Lucrarea nu va
dura mult, pentru c` distan]a pe care
se va lucra la conducte este mic`.
Este bine dac` lucrarea se va

"Por]ile" mari [i "iestetice"
dispar din Timi[oara

suprapune cu cea de modernizare
a str`zii, s` nu lucr`m de dou` ori",
sus]ine Nicolae Robu. Estacada de
pe strada Divizia 9 Cavalerie va
deveni [i ea amintire în curând,

Colterm primind din partea lui Robu,
de asemenea, ordinul s`-[i relocheze
conductele [i s` demoleze cons-
truc]ia.

TUDOR MIHAI LENGHER

Cu 41 de puncte pe ordinea de zi, [edin]a ordinar`
a Consiliului Local Timi[oara programat` pentru ast`zi,
de la ora 15, pune pe tapet mai multe probleme de
interes ob[tesc. Proiectul de hot`râre cel mai pretabil
la a na[te controverse este cel referitor la interzicerea
circula]iei pe str`zile pietonale din centrul istoric al
Timi[oarei cu skateboard-uri, role, monocicluri, trotinete
[i alte obiecte de mobilitate asem`n`toare. În viziunea
primarului, ini]iator al proiectului, cei care circul` printre
pietoni cu asemenea vehicule pot provoca accidente,
astfel c`, dac` hot`rârea va fi adoptat` în forma propus`,
contravenien]ii vor risca amenzi cuprinse între 100 [i

Peste 40 de proiecte, dezb`tute în
plen de consilierii locali timi[oreni

500 de lei.  Tot ast`zi, consilierii locali se vor pronun]a
asupra închirierii prin licita]ie a dou` amplasamente
din incinta Gr`dinii Zoologice. Un alt proiect vizeaz`
subiecte referitoare la atribuirea c`tre Sec]ia 1 de Poli]ie
a unui spa]iu dintr-un c`min al Liceului Energetic. Va
fi, de asemenea, supus spre aprobare un proiect referitor
la ac]iuni din programul multianual privind cre[terea
performan]ei energetice a blocurilor de locuin]e.
Totodat`, câteva planuri urbanistice zonale urmeaz`
s` fie votate ast`zi, cel mai central dintre ele vizând
zona ILSA din urbea de pe Bega.

TUDOR MIHAI LENGHER

Parchetul General a clasat dosarul
privind Ordonan]a 13

Procurorii Parchetului General
au dispus clasarea dosarului privind
adoptarea de c`tre Guvern a Ordo-
nan]ei 13 prin care erau aduse mai
multe modific`ri Codurilor penale.
În luna martie, Parchetul General
a deschis un dosar penal în leg`tur`
cu adoptarea de c`tre Guvernul
Grindeanu, pe 31 ianuarie 2017, a
OUG 13, fiind investigate mai multe
fapte: sustragerea sau distrugerea
de înscrisuri, fals intelectual,
favorizarea f`ptuitorului, prezentarea
cu rea-credin]` de date inexacte
Parlamentului sau pre[edintelui
României cu privire la activitatea
Guvernului sau a unui minister,
pentru a ascunde s`vâr[irea unor
fapte de natur` s` aduc` atingere
intereselor statului, prev. de art. 8
alin. 1 lit. b din Legea 115/1999,
sustragerea sau distrugerea de probe
sau înscrisuri. În cadrul anchetei,
procurorii l-au audiat, în aprilie, în
calitate de martor, pe fostul ministru
al justi]iei, Florin Iordache. Ini]ial,
dosarul a fost constituit pe rolul
DNA, iar în luna februarie procurorii
anticorup]ie au clasat o parte din
dosar, iar restul l-au declinat la
Parchetul General, având indicii c`
unele avize pentru adoptarea OUG
13/2017 au fost distruse ori sustrase
la Ministerul Justi]iei, iar alte
documente au fost ''pl`smuite''. DNA
sus]inea atunci c` primul aviz
transmis prin fax de la Ministerul

pentru Rela]ia cu Parlamentul c`tre
Ministerul Justi]iei în data de 31
ianuarie ar fi fost distrus, iar
originalul acestui document ce a fost
predat reprezentan]ilor MJ a fost
sustras. De asemenea, DNA spunea
c` au fost constatate atest`ri ale unor

date nereale în cuprinsul condicii
de predare — primire de la Cabinetul
ministrului, precum [i indicii privind
întocmirea altor documente care s`
ateste nereal respectivele men]iuni.
Totodat`, DNA explica faptul c`
avizul Ministerului pentru Rela]ia
cu Parlamentul a fost finalizat în
jurul orei 20, fiind asumat de
ministrul de resort care l-a semnat.
Imediat dup` înregistrare, semnare
[i [tampilare, avizul MRP a fost

transmis prin fax, ajungând la
Ministerul Justi]iei în jurul orei 20,
faxul fiind înregistrat cu [tampil`
[i num`r de înregistrare, conform
metodologiei, astfel c` a devenit,
la rândul s`u, un act oficial.
Procurorii spun c`, ulterior, avizul

MRP a fost modificat, fiind emis
un alt aviz, care era favorabil. Pe
31 ianuarie 2017, Guvernul
Grindeanu a adoptat OUG 13, prin
care erau aduse mai multe modific`ri
Codurilor penale, printre care [i
stabilirea unui prag de 200.000 de
lei pentru infrac]iunea de abuz în
serviciu. În urma protestelor masive
din Bucure[ti [i din ]ar`, OUG 13
a fost abrogat` printr-o alt`
ordonan]` de urgen]`.

Mihai Tudose,
desemnat premier
Pre[edintele Klaus Iohannis a acceptatPre[edintele Klaus Iohannis a acceptatPre[edintele Klaus Iohannis a acceptatPre[edintele Klaus Iohannis a acceptatPre[edintele Klaus Iohannis a acceptat
propunerea f`cut` de PSDpropunerea f`cut` de PSDpropunerea f`cut` de PSDpropunerea f`cut` de PSDpropunerea f`cut` de PSD

Mihai Tudose, propunerea PSD-ALDE, a fost nominalizat, asear`,
de c`tre pre[edintele Klaus Iohannis pentru func]ia de [ef al executivului,
dup` consult`rile cu partidele parlamentare. "PSD [i ALDE sus]in c`
au în continuare majoritate în Parlament. Forma]iunile s-au prezentat
împreun` [i au înaintat o propunere în persoana domnului Tudose.
Partidele din opozi]ie nu au avut propuneri concrete [i din discu]ii
nici nu a rezultat c` ar exista o în]elegere politic`. Pe de alt` parte,
aceast` criz` d`uneaz` grav economiei române[ti, imaginii în lume
[i opinia mea este c` aceast` criz` trebuie terminat` repede. Trebuie
s` avem un nou guvern, care începe s` rezolve problemele r`mase
nerezolvate, problemele ap`rute din cauza aceste crize", a declarat
Klaus Iohannis. Pre[edintele Klaus Iohannis s-a consultat ieri, la Palatul
Cotroceni, cu toate partidele parlamentare, în vederea desemn`rii unui
nou prim-ministru. PSD a decis ieri diminea]`, cu majoritate de voturi,
ca fostul ministru al economiei, Mihai Tudose, din Guvernul Grindeanu,
s` fie propus ca premier din partea coali]iei de guvernare, iar ALDE
a agreat propunerea. Liberalii n-au f`cut nici o propunere de premier
pentru c` nu au majoritate, USR-i[tii au cerut Ministerul Justi]iei [i
un guvern non-PSD, iar Traian B`sescu ar fi vrut ca [ef la Palatul

Victoria s` fie europarlamentarul Siegfried Mure[an. UDMR nu exclude
s` sus]in` guvernul PSD, la fel cum vor face [i reprezentan]ii
minorit`]ilor.Ê

"De ce s`-mi pun` cineva pistolul la tâmpl`?""De ce s`-mi pun` cineva pistolul la tâmpl`?""De ce s`-mi pun` cineva pistolul la tâmpl`?""De ce s`-mi pun` cineva pistolul la tâmpl`?""De ce s`-mi pun` cineva pistolul la tâmpl`?"
Ieri la prânz, pre[edintele PSD, Liviu Dragnea, spusese c` nu are

motive s` fie [antajat [i, mai mult, "s` îi pun` cineva pistolul la tâmpl`",
el precizând c` suspiciunile din partid au crescut foarte mult dup`
evenimentele legate de Sorin Grindeanu. "Noi nu avem numere pe tricou
în partid — nr. 1, 2 — suntem în aceea[i sal` când ne întâlnim. (...) Au
fost discu]ii foarte serioase, au fost suspiciuni alimentate — eu nu b`nuiesc
de rea-credin]` pe nimeni, pe cei care au vorbit în spa]iul public în
aceste zile, dar asta a fost convingerea lor. Nu [tiu dac` ei b`nuiesc c`
Mihai (Tudose — n.r.) are dubl` comand`. Dar, dup` întâmplarea cu
domnul Sorin Grindeanu, suspiciunea este mult mai mare [i n-au avut
încredere c` Mihai Tudose va avea un comportament sut` la sut` pesedist
în guvern, atât în ceea ce prive[te rela]ia cu partidul, cât [i în ceea ce
prive[te rela]ia cu mini[trii. Eu n-am v`zut în to]i anii vreo ezitare din
partea lui Mihai Tudose în ce prive[te pozi]ia lui de pesedist. Am primit
[i eu un mesaj de la cineva din pres` [i m-a întrebat: ai pistolul pus la
tâmpl`? Eu m-am cam s`turat, de doi-trei ani de zile mi se tot spune
c` sunt [antajat. Despre mine se [tie tot, [i ce am f`cut [i ce n-am
f`cut. De ce s`-mi mai pun` cineva pistolul la tâmpl`? De ce s` mai
fiu [antajat? Pentru ce?", a afirmat, ieri, Liviu Dragnea. El s-a ar`tat
convins de capacitatea, determinarea [i puterea de în]elegere de care
va da dovad` Mihai Tudose, propus pentru func]ia de prim-ministru,
precum [i de faptul c` acesta [tie mecanismele economiei, ale industriei
[i va avea capacitatea managerial` necesar`. "Din p`cate pentru guvern
[i pentru noi, Mihai Tudose a avut la acea vreme finalizate opt proiecte
importante pentru programul de guvernare, care din p`cate nu au mers
mai departe, s-au blocat pentru avizare", a ad`ugat Dragnea. În ceea
ce prive[te votul din CExN, liderul PSD a ar`tat c` nimeni nu a solicitat
vot secret [i, mai mult, majoritatea a sus]inut c` trebuie s` fie un vot
asumat. "Deci nu s-a pus problema s` vot`m secret", a precizat Liviu
Dragnea.

Prima contr` din interiorPrima contr` din interiorPrima contr` din interiorPrima contr` din interiorPrima contr` din interior
Deputatul PSD Liviu Ple[oianu a anun]at c` nu va vota un guvern

PSD-ALDE condus de Mihai Tudose. ''Am spus c`, dup` mo]iune,
conducerea PSD va avea zile grele cu mine. Le recomand s` le scurteze.
Pentru c` azi e prima: Nu voi vota noul guvern, cu Mihai Tudose în
frunte! Ar fi împotriva tuturor lucrurilor în care cred. Nici eu, nici cei
care ne-au votat nu suntem b`taia de joc a nim`nui! Este lamentabil ce
s-a întâmplat azi...P.S. Voi reveni cu un comentariu pe larg. Între timp,
#INSIST ca nimeni din partid s` nu încerce s` m` conving`, pe nici o
cale. Nu voi vota un guvern PSD-ALDE cu Mihai Tudose premier. Punct'',
a scris deputatul, ieri, pe pagina sa deÊFacebook.



Actualitate4     Rena[terea b`n`]ean` mar]i, 27 iunie 2017

Dou` medii de zece la
evaluarea na]ional`, în Timi[

Cele mai multe note de zece au fost ob]inute la matematic`, o sut`,
iar cele mai pu]ine, la Limba [i literatura român`,15. În total, la evaluarea
na]ional` s-au înscris 4.308 candida]i, dintre care 83 au absentat. Ieri,
elevii nemul]umi]i de notele ob]inute au putut depune contesta]ii, urmând
ca rezultatele finale s` fie f`cute publice în 30 iunie.

SIMONA VASI

Urmare din pagina 1

Ieri, absolven]ii clasei a XII-a
au sus]inut prima prob` scris`, cea
de limb` [i literatur` român`, din
cadrul examenului de bacalaureat.
Testarea a început la ora nou` [i a
durat trei ore. La profilul real, la
subiectul I, candida]ii au avut de
rezolvat mai multe cerin]e dintr-un
text la prima vedere, poezia "Alt
cântec", de Adrian Maniu. Printre
acestea, identificarea mai multor
sinonime sau rolul cratimei în text.
La al doilea subiect, elevii trebuiau
s` scrie un text argumentativ despre
rolul comunic`rii în realizarea unor
proiecte de echip`. În final,
candida]ii au avut de compus un eseu
în care s` prezinte particularit`]ile
de construc]ie a unui personaj dintr-
un text narativ apar]inând lui Ioan
Slavici sau Liviu Rebreanu. La
profilul uman, elevilor li s-a cerut
s` caracterizeze rela]ia dintre dou`
personaje din "Morome]ii" de Marin
Preda. La primul subiect a picat o
poezie - "Vocula", de Ion Vinea,
la prima vedere.

În Timi[ s-au înscris 3.804 elevi,
iar dintre ace[tia, 184 au absentat.
Examenul s-a desf`[urat în 16 centre

Au început probele
scrise la bacalaureat

de examinare, tinerilor asigu-
rându-li-se condi]iile necesare pentru
buna desf`[urare a examenului.
Pentru elevii de la profilul uman,
subiectele au fost u[oare, cel pu]in
a[a ne-a spus o candidat`, fost` elev`
a Liceului Pedagogic "Carmen
Sylva: "Nici nu m-am a[teptat la
asemenea cerin]e, sper s` ob]in o
not` cât mai mare".

SIMONA VASI

Vineri, când o furtun` a lovit
o parte din Timi[, în Dumbr`vi]a a
c`zut un stâlp pe ]eava de gaz.
Alarma]i, oamenii au sunat la Enel,
la poli]ia local`, la prim`rie, la
pompieri [i la compania de gaz.
"Poli]ia a venit imediat dup` ce am
sunat, dar au v`zut, au constatat, îns`
pân` acum nu s-a luat nici o m`sur`.
Au fost [i cei de la gaz. Au spus c`
stâlpul ar apar]ine atât de Enel cât
[i de Telecom, îns` tot nu a intervenit
nimeni. Stâlpul se sprijin` pe firele
de curent [i pe o ]eav` de gaz", spune
reprezentanta unui restaurant aflat
chiar lâng` stâlpul c`zut. Iat` c` au
trecut aproape patru zile de când
furtuna a lovit cu putere [i tot atâtea

Finan]`ri pentru IMM-urile din ora[e

Pericol de explozie într-o
comun` din Timi[

zile de când oamenii din localitate
stau cu fric`, pentru c` oricând se
poate întâmpla o nenorocire. Con-
form reprezentan]ilor Enel, becul
este al prim`riei, iar stâlpul apar]ine
Telecom. C` unele lucruri sunt
f`cute de mântuial`, tot furtuna de
s`pt`måna trecut` a dovedit-o. În
unele locuin]e din Dumbr`vi]a, dar
[i din Timi[oara, fluctua]iile de
curent au dus la arderea aparaturii
electro-casnice. O lucrare marca
"Dorel" s-a v`zut [i în Timi[oara,
unde de pe un bloc din zona Calea
Buzia[ului a zburat pur [i simplu
izola]ia. Imagini video cu acest ultim
caz pute]i vedea pe www.
renasterea.ro. (A.T.)

Apelul de proiecte este de tip
competitiv, proiectele primind finan-
]are în func]ie de punctajele ob]inute
în cadrul etapelor de evaluare [i în
limita aloc`rii financiare pentru Re-
giunea Vest. Finan]area vizeaz` in-

vesti]ii în mediul urban, cu excep]ia
întreprinderilor mijlocii, în cazul
acestora locul de implementare al
proiectului putând fi [i în mediul
rural. Valoarea finan]`rii nerambur-
sabile acordate este de minimum
200.000 euro [i maximum un milion

de euro. Contribu]ia solicitantului
de finan]are din valoarea eligibil`
a proiectului difer` în func]ie de di-
mensiunea firmei: 45 la sut` pentru
microîntreprinderi [i întreprinderi
mici [i, respectiv, de 55 la sut`, pentru
întreprinderile mijlocii. (M.S.)

"T`riceanu va r`mâne singur s` sting` lumina"
A declarat deputatul Remus Borza, dup` excluderea sa din ALDEA declarat deputatul Remus Borza, dup` excluderea sa din ALDEA declarat deputatul Remus Borza, dup` excluderea sa din ALDEA declarat deputatul Remus Borza, dup` excluderea sa din ALDEA declarat deputatul Remus Borza, dup` excluderea sa din ALDE

Deputatul Remus Borza, exclus din ALDE dup`
ce a votat împotriva adopt`rii mo]iunii de cenzur`, sus]ine
c` liderul forma]iunii, C`lin Popescu-T`riceanu, "va
r`mâne singur s` sting` lumina" dac` va continua "s`
exclud` din partid, în medie, câte un parlamentar inde-
zirabil pe lun`". "Am luat act de decizia Biroului Politic
Executiv de excludere a subsemnatului din ALDE. Pri-
mesc aceast` hot`râre cu regret [i îngrijorare. Nu în
ceea ce m` prive[te, ci în ceea ce prive[te viitorul acestei
construc]ii politice, ALDE. Este descalificant [i dezono-
rant pentru un partid ce se pretinde liberal s` sanc]ioneze
delictul de opinie cu excluderea, marginalizarea [i ostra-
cizarea celor care nu respect` ™disciplina de partid¤,
celor care nu se supun necondi]ionat conduc`torului mult
iubit, celor care refuz` s` fac` parte din cooperativ`.
Dac` domnul T`riceanu va continua s` exclud` din partid,
în medie, câte un parlamentar indezirabil pe lun`, în
curând va r`mâne singur s` sting` lumina la ALDE", a
afirmat Remus Borza, într-un comunicat. Parlamentarul
[i-a explicat votul la mo]iunea de cenzur` prin faptul
c` a optat pentru "stabilitate social` [i responsabilitate
politic`". "Al]i colegi au în]eles s` dea satisfac]ie unor
lideri r`ni]i în orgoliul propriu de emanciparea, percep]ia
public` [i evolu]ia unui premier care începea s` devin`
o amenin]are pentru sforarii partidelor care l-au propulsat.
Evident, exist` mult` la[itate în politica româneasc`,
multe complicit`]i de tip mafiot, vulnerabilit`]i [i nevoi
pe care cei ce se consider` atot[tiutori [i atotputernici
se pricep atât de bine s` le exploateze. Eu nu în]eleg s`
fiu sluga nim`nui, cu atât mai pu]in a unui pre[edinte
de partid. Eu am un singur st`pân: Poporul Român. Asta
trebuie s` în]eleag` to]i parlamentarii, prin raportare la

art. 69 din Constitu]ie, c` noi suntem în serviciul poporului
[i nu în serviciul conduc`torilor. Printr-o astfel de conduit`
vom reda încrederea, prestigiul [i onoarea institu]iei
fundamentale a unei na]iuni — Parlamentul", a precizat
Borza. În opinia sa, toate partidele tradi]ionale române[ti
se confrunt` cu "un deficit de democra]ie". "Probabil
nu au înv`]at nimic din lec]ia francez`, dup` cum nu
au înv`]at nimic nici din episodul ™Colectiv¤. Românii
au nevoie de o clas` politic` onest`, na]ional`, asumat`
[i vizionar`, care s` reformeze statul, institu]iile [i marile
sisteme publice, fie c` vorbim de administra]ie, înv`-
]`mânt, s`n`tate etc. O clas` politic` care s` dea dovad`
de pragmatism [i eficien]` în lupta cu birocra]ia, corup]ia,
evaziunea fiscal` [i excluziunea social`. Am demonstrat
c` exist` via]` [i dup` insolven]`. Va exista via]` politic`,
în ceea ce m` prive[te, [i dup` ALDE", a spus Borza,
conform comunicatului.

Urmare din pagina 1
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Fondurile europene nu se pliaz`
pe n`ravurile autohtone

B`trânii unui sat timi[ean au
intrat în agita]ie în ultima perioad`,
având în vedere c` fiecare dintre
ei ar trebui s`-[i ofere, în urm`torii
cinci ani, peste 60 de zile din via]`

relaxându-se în folosul comuni-
t`]ii. Mai exact, dac` nu fac pre-
zen]a la noul centrul de zi din
localitate, autorit`]ile locale vor

trebui s` returneze din bugetul
local cei 300.000 de euro primi]i
pentru investi]ie în cadrul unui
proiect cu fonduri europene. Se
întâmpl` în comuna Darova,  loca-
litatea Saco[u Mare, unde fosta
prim`rie a fost transformat` în spa-
]iu de recreere pentru persoanele
trecute de 50 de ani. "Va fi foarte
dificil s`-i aducem la centrul de
zi. Acest lucru presupune o ree-
ducare a vârstnicilor... Ei ne dau
dracului de la început", spune
primarul Sorin Tilihoi.

Pentru opt kilometriPentru opt kilometriPentru opt kilometriPentru opt kilometriPentru opt kilometri
de asfalt...de asfalt...de asfalt...de asfalt...de asfalt...

Cele 500 de persoane cu vârste
între 50 [i 90 de ani din Saco[u
Mare au fost folosite de autorit`]ile
locale pentru a ob]ine un punctaj
bun [i, astfel, finan]area mult-
dorit` a unui proiect ce viza asfal-
tarea a opt kilometri de str`zi late-
rale în sat, dar care nu putea fi
ob]inut decât la pachet cu reabi-
litarea c`minului cultural din Daro-

va [i înfiin]area unui after-school
în centrul de comun`. "Pentru tot
proiectul am primit 2,5 milioane
de euro. Din ace[ti bani, 300.000
de euro au avut ca destina]ie

centrul de zi, în timp ce pentru
after-school am primit... 10.000
de euro", precizeaz` Sorin Tilihoi.
Pentru b`trâni, dot`riPentru b`trâni, dot`riPentru b`trâni, dot`riPentru b`trâni, dot`riPentru b`trâni, dot`ri
la cele mai mici detalii,la cele mai mici detalii,la cele mai mici detalii,la cele mai mici detalii,la cele mai mici detalii,

pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,
doar o sal` goal`doar o sal` goal`doar o sal` goal`doar o sal` goal`doar o sal` goal`
"Pentru vârstnici, am reabilitat

fosta cl`dire a prim`riei din Saco[u
Mare [i am achizi]ionat întreaga
aparatur`. Vara asta vom pune totul
la punct, pentru ca la toamn` s`
deschidem centrul de zi. Vom avea
acolo patru calculatoare, dou` tele-
vizoare, fotolii confortabile [i alte
piese de mobilier, o sal` de mese,
o buc`t`rie complet utilat` cu tot
ce trebuie, inclusiv cafetier` - de[i
unii s`teni de-ai no[tri n-au b`ut
cafea în via]a lor [i noi nu vrem
s`-i înv`]`m cu vicii la vârsta
asta!

În schimb, pentru after-school
nu avem nici un fel de dot`ri. Banii
au fost destina]i reabilit`rii unei
s`li de la c`minul cultural din
Darova, adic` zugr`vit [i parchetat.
Trebuie ca din bugetul local s`
cump`r`m mobilier [i un laptop",
spune edilul-[ef.

În plus, timp de cinci ani, pri-
m`ria trebuie s` asigure cinci
posturi la centrul de zi, în timp

ce la after-school, munca va fi
oarecum... voluntar`. "Pentru
b`trâni, ne trebuie un medic, un
psiholog, un asistent social, o
femeie de serviciu [i un fochist
pl`tit tot timpul anului. La after-
school, deleg`m pentru patru ore
referentul cultural de la prim`rie
[i a[tept`m ca [coala s` asigure
cadre didactice care, prin rota]ie,
s` vin` dup` cursuri pentru
completarea programului de lucru.
Nu îi pl`tim suplimentar pentru
aceast` activitate, ei au loc de
munc`. Pentru c` e doar o sal`,
elevii vor fi împ`r]i]i pe trei grupe
(de la clasa preg`titoare la a treia,
de la a patra la a [asea [i clasele
a [aptea [i a opta împreun`) [i vor
veni prin rota]ie, în zile diferite",
spune Sorin Tilihoi. Potrivit
acestuia, la unitatea [colar` din
Darova sunt 180 de copii în total,
astfel c` r`mâne de v`zut, în
aceast` toamn`, câ]i vor beneficia
de after-school în singura sal` ce
le este destinat`.

Gogo[i [i r`chie,Gogo[i [i r`chie,Gogo[i [i r`chie,Gogo[i [i r`chie,Gogo[i [i r`chie,
ca "momeal`"ca "momeal`"ca "momeal`"ca "momeal`"ca "momeal`"

Cea mai mare problem` pe
care o vor avea de rezolvat
autorit`]ile va începe în aceast`
toamn`, când vor avea de atins un
target aparent imposibil pentru o
localitate rural` din Banat. "Spa]iul
centrului de zi este prev`zut pentru

Gheoghe Toma, unul dintre beneficiarii centrului de zi,Gheoghe Toma, unul dintre beneficiarii centrului de zi,Gheoghe Toma, unul dintre beneficiarii centrului de zi,Gheoghe Toma, unul dintre beneficiarii centrului de zi,Gheoghe Toma, unul dintre beneficiarii centrului de zi,
sus]ine c` "din Saco[u Mare nu se duce nimeni, nici dac`sus]ine c` "din Saco[u Mare nu se duce nimeni, nici dac`sus]ine c` "din Saco[u Mare nu se duce nimeni, nici dac`sus]ine c` "din Saco[u Mare nu se duce nimeni, nici dac`sus]ine c` "din Saco[u Mare nu se duce nimeni, nici dac`

ne pl`te[te pentru asta"ne pl`te[te pentru asta"ne pl`te[te pentru asta"ne pl`te[te pentru asta"ne pl`te[te pentru asta"

25 de persoane într-o tur`. Asta
înseamn` c`, în fiecare zi, trebuie
s` am 25 de vârstnici. Vom avea
ap` de la foraj [i fos` septic`,
internet [i tot felul de jocuri: table,
[ah... Vom face [i activit`]i
culturale. Zilnic trebuie s` facem
prezen]a [i s` prezent`m acti-
vit`]ile efectuate. Programul va fi
de la ora nou`-zece la patru-cinci
dup`-amiaza. E o pacoste! Nu
aveam nevoie de asta... Cine de
la sat vine s` se relaxeze?! Astfel
de investi]ii se preteaz` pentru
]`rile industrializate, unde oamenii
chiar au nevoie de un spa]iu de
recreere [i se bucur` de relaxare.
La noi, diminea]a oamenii merg
la sap` [i apoi vor s` se culce",
m`rturise[te primarul de la Da-
rova.

Pentru a-i atrage pe vârstnici,
edilul-[ef ia în calcul s` utilizeze
"momeala" folosit` de omologii
s`i din alte localit`]i rurale.
"Aducem gogo[i [i r`chie. Poate
vin unii, la început, de curio[i, dar
dup`? Vom fi nevoi]i s` aducem
oameni [i din Darova [i din Hodo[
dac` vor s` vin`, dar trebuie s` le
asigur transportul. Nu putem face
decât ceea ce prevede proiectul.
Vom fi monitoriza]i [i trebuie s`
prezent`m documente doveditoa-
re", spune Sorin Tilihoi.

Peste 60 de zilePeste 60 de zilePeste 60 de zilePeste 60 de zilePeste 60 de zile
din via]`din via]`din via]`din via]`din via]`

Pentru ca obiectivul finan]at
din fonduri europene, centrul de
zi din Saco[u Mare, s` aib`, în
fiecare zi lucr`toare (în medie 250
într-un an, iar în cinci, un total de
1.250), ocupate cele 25 de locuri,

fiecare din cei 500 de vârstnici ai
satului (în 20 de grupe de câte 25
de persoane) ar trebui s` vin` de
circa 12 ori într-un an. În întreg
cincinalul prev`zut în proiect, o
persoan` ar totaliza 62 de zile de
relaxare la centrul de zi. "Noi nu
prea [tim s` ne relax`m, fiecare
are gospod`ria lui [i trebuie s`
trag`", este r`spunsul care vine de
pe buzele s`co[enilor, cunoscu]i
ca oameni harnici, b`n`]eni c`rora
le place s` munceasc`, s` fac`
avere, s` fie oameni de fal`.

"Nu se duce nimeni,"Nu se duce nimeni,"Nu se duce nimeni,"Nu se duce nimeni,"Nu se duce nimeni,
nici dac` ne pl`te[tenici dac` ne pl`te[tenici dac` ne pl`te[tenici dac` ne pl`te[tenici dac` ne pl`te[te

pentru asta"pentru asta"pentru asta"pentru asta"pentru asta"
Gheorghe Toma, la cei 68 de

ani împlini]i, se încadreaz` în
criteriile solicitate beneficiarilor
centrului de zi din localitate. Este
îns` s`co[anul-tipic care se dedic`
în totalitate gospod`riei sale [i care
are suficient` r`chie, produc]ie
proprie, ca s` nu mai poat` fi
ademenit la activit`]i recreative.
"Din Saco[u Mare nu se duce
nimeni, nici dac` ne pl`te[te pentru
asta. Fiecare are cas` [i de lucru.
Nimeni nu are timp de recreere.
Dup` munc`, fiecare care mai
poate umbla î[i trage sufletul la
birt. Aici e clubul nostru! La centru
ce s` fac? {tiu s` joc c`r]i [i table,
dar nu fac... amicaluri", spune
Gheorghe Toma. Al]ii cons`teni
de-ai s`i nu în]eleg prea bine cum
e cu centrul de zi, mul]i
considerând noua institu]ie drept
cas` de b`trâni, adic` azil, [i sus]in
c` nu vor s`-i treac` pragul
niciodat`.
Roadele se vor culegeRoadele se vor culegeRoadele se vor culegeRoadele se vor culegeRoadele se vor culege

mai târziumai târziumai târziumai târziumai târziu
Pentru centrul de zi din Saco[u

Mare, autorit`]ile locale au alte
planuri peste cinci ani. "E p`cat
pentru c` atât cl`direa, cât [i
dot`rile, sunt excelente. Dup` cei
cinci ani, cât trebuie s` func]ioneze
centrul de zi, vom schimba
destina]ia spa]iului. Vrem s` facem
dispensar pentru doi medici, iar
o dat` pe s`pt`mân` angaja]ii
prim`riei - cei de la taxe [i
impozite, cei de la secretariat [i
de la APIA (Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur`), dar
[i primarul [i viceprimarul - s` fie
acolo pentru ca oamenii s` nu mai
fie nevoi]i s` vin` la Darova", a
conchis Sorin Tilihoi.

DANA ISTRAT

PPPPPrimarul Sorin Tilihoirimarul Sorin Tilihoirimarul Sorin Tilihoirimarul Sorin Tilihoirimarul Sorin Tilihoi: : : : : "Va fi"Va fi"Va fi"Va fi"Va fi
foarte dificil. Acest lucrufoarte dificil. Acest lucrufoarte dificil. Acest lucrufoarte dificil. Acest lucrufoarte dificil. Acest lucru
presupune o reeducarepresupune o reeducarepresupune o reeducarepresupune o reeducarepresupune o reeducare
a vârstnicilor... Ei ne daua vârstnicilor... Ei ne daua vârstnicilor... Ei ne daua vârstnicilor... Ei ne daua vârstnicilor... Ei ne dau
dracului de la început"dracului de la început"dracului de la început"dracului de la început"dracului de la început"

Fiecare dintre s`co[enii în vârst` ar trebui s` petreac` pesteFiecare dintre s`co[enii în vârst` ar trebui s` petreac` pesteFiecare dintre s`co[enii în vârst` ar trebui s` petreac` pesteFiecare dintre s`co[enii în vârst` ar trebui s` petreac` pesteFiecare dintre s`co[enii în vârst` ar trebui s` petreac` peste
60 de zile la centru în urm`torii cinci ani, pentru ca cei60 de zile la centru în urm`torii cinci ani, pentru ca cei60 de zile la centru în urm`torii cinci ani, pentru ca cei60 de zile la centru în urm`torii cinci ani, pentru ca cei60 de zile la centru în urm`torii cinci ani, pentru ca cei
300.000 de euro primi]i pe proiect s` nu fie returna]i300.000 de euro primi]i pe proiect s` nu fie returna]i300.000 de euro primi]i pe proiect s` nu fie returna]i300.000 de euro primi]i pe proiect s` nu fie returna]i300.000 de euro primi]i pe proiect s` nu fie returna]i

de comunitatede comunitatede comunitatede comunitatede comunitate

Într-o sal` de la c`minul cultural din Darova a fost amenajatÎntr-o sal` de la c`minul cultural din Darova a fost amenajatÎntr-o sal` de la c`minul cultural din Darova a fost amenajatÎntr-o sal` de la c`minul cultural din Darova a fost amenajatÎntr-o sal` de la c`minul cultural din Darova a fost amenajat
after-school-ulafter-school-ulafter-school-ulafter-school-ulafter-school-ul

La centrul de zi, femeile în vârst` au posibilitatea s` bea,La centrul de zi, femeile în vârst` au posibilitatea s` bea,La centrul de zi, femeile în vârst` au posibilitatea s` bea,La centrul de zi, femeile în vârst` au posibilitatea s` bea,La centrul de zi, femeile în vârst` au posibilitatea s` bea,
pentru prima oar` în via]`, o cafeapentru prima oar` în via]`, o cafeapentru prima oar` în via]`, o cafeapentru prima oar` în via]`, o cafeapentru prima oar` în via]`, o cafea
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Instalarea unei re]ele de cana-
lizare în localitatea Dinia[, cu eva-
cuare în sta]ia de epurare a localit`]ii
Sânmartinu Sârbesc, este primul din
lista proiectelor pentru care edilii
comunei Peciu Nou mizeaz` pe o
finan]are european` nerambursabil`.
De asemenea, fondurile europene
sunt vizate [i pentru reabilitarea re-
]elei de ap` din Dinia[. În acela[i
sat apar]in`tor, c`minul cultural se
cere modernizat, iar acesta este su-
biectul unui alt proiect pentru care
se încearc` atragerea unei finan]`ri
europene, dup` cum afirm` primarul
Gabriel Dr`gan. Pentru toate obiec-
tivele enumerate, solicit`rile de
fonduri sunt deja depuse la Agen]ia

Edilii comunei Peciu Nou ]intesc fondurile
europene pentru mai multe proiecte

pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR). Totodat`, la AFIR urmeaz`
s` fie depuse cereri de finan]are
pentru reabilitarea termic` a cl`dirii

Liceului Teoretic din Peciu Nou, dar
[i pentru construc]ia unui sediu
modern pentru [coala gimnazial`.

TUDOR MIHAI LENGHER

ANUN}  PUBLICANUN}  PUBLICANUN}  PUBLICANUN}  PUBLICANUN}  PUBLIC
S.C. AGRO BIOENERGY 2016 S.R.L. S.C. AGRO BIOENERGY 2016 S.R.L. S.C. AGRO BIOENERGY 2016 S.R.L. S.C. AGRO BIOENERGY 2016 S.R.L. S.C. AGRO BIOENERGY 2016 S.R.L. anun]` inten]ia de ob]inere

a autoriza]iei de mediu pentru activit`]ile: CAEN 1629 - Fabricarea
altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut`, paie [i din
alte materiale vegetale \mpletite, CAEN 3811 – Colectarea de[eurilor
nepericuloase, CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile
sortate, desf`[urate la punctul de lucru din localitatea Becicherecu
Mic, nr. 468D, Hala nr. 9,  jud. Timi[. (1245)

Închiriem spa]ii de birouÎnchiriem spa]ii de birouÎnchiriem spa]ii de birouÎnchiriem spa]ii de birouÎnchiriem spa]ii de birou

în Timi[oara,  bd. Revolu]ieiîn Timi[oara,  bd. Revolu]ieiîn Timi[oara,  bd. Revolu]ieiîn Timi[oara,  bd. Revolu]ieiîn Timi[oara,  bd. Revolu]iei

din 1989 nr. 8,din 1989 nr. 8,din 1989 nr. 8,din 1989 nr. 8,din 1989 nr. 8,

la pre]uri  foarte avantajoase.la pre]uri  foarte avantajoase.la pre]uri  foarte avantajoase.la pre]uri  foarte avantajoase.la pre]uri  foarte avantajoase.

Tel. 0722348021,  0256/497176.Tel. 0722348021,  0256/497176.Tel. 0722348021,  0256/497176.Tel. 0722348021,  0256/497176.Tel. 0722348021,  0256/497176.     (794)(794)(794)(794)(794)

CASA JUDE}EAN~ DE PENSII TIMI{ organizeaz`, în data
de 11.07.2017, ora 10,00, la sediul din Timi[oara, str. Andrei {aguna,
nr.5A, concurs de recrutare pentru ocuparea func]iei contractuale
temporar vacante de arhivararhivararhivararhivararhivar, activitatea urmând a se desf`[ura la
Casa Local` de Pensii Lugoj.

Candida]ii trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii: studii
medii absolvite, cel pu]in 3 ani vechime, cuno[tin]e operare calculator
nivel mediu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pân` la data de
04.07.2017, ora 16,00 [i trebuie s` con]in` toate documentele prev`zute
la art.6 din H.G. nr.286/2011.

Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la
sediul [i pe site-ul Casei Jude]ene de Pensii Timi[, www.pensiitimis.ro.

Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon : 0256-308096. (1250)

Joi, 29 iunie, la ora 20,
Alexandra U[urelu (foto) concer-
teaz` în Timi[oara, "La C`pi]e",
unde va prezenta al`turi de band-
ul s`u extins mai multe cântece de
pe al doilea album, ce urmeaz` a fi
lansat la finalul acestui an, dar [i
melodii cunoscute, de pe discul  de
debut, "La cap`tul lumii". Întoars`
recent din turneul na]ional "Am s`
fiu eu casa ta", desf`[urat cu sala
plin` [i la Filarmonica "Banatul",

îndr`gita solist` î[i readuce timp de
o or` [i jum`tate muzica  în ora[ul
de pe Bega, în contextul unui eveni-
ment special, pe gustul melomanilor
rafina]i. Alexandra U[urelu, tân`ra
artist` indie care a readus în ultimii
ani bunul-sim] pe scenele de concert
din ]ar`,  prin muzica sa curat` [i
produc]iile surprinz`toare, f`r` arti-
ficii [i ac]iuni agresive de promo-
vare, a reu[it ceva ce poate p`rea,
în România acestor ani, doar o firav`

Alexandra U[urelu,
în concert "La C`pi]e"

[i fantomatic` speran]`: s` câ[tige
simpatia unui public  ce prefer` s`-
[i aleag` singur ce vrea s` asculte
[i s`-[i urmeze arti[tii favori]i în
s`lile de spectacol. "De[i este o apa-
ri]ie relativ nou` pe scenele autoh-
tone,  în doar trei ani [i jum`tate
Alexandra U[urelu s-a transformat
repede într-o personalitate emble-
matic`, nu doar datorit` stilului [i
talentului s`u muzical, cât mai ales
gra]ie naturale]ei sale [i  versurilor

înc`rcate de candoare. Alexandra
U[urelu este îns`[i îndemnul la
armonie, simplitate [i blânde]e, iar
muzica sa ne înva]` c` frumuse]ea
izvor`[te tocmai din lucrurile simple.
Mereu dedicat` publicului s`u [i
mereu spiritual`, Alexandra U[urelu
este o artist` dup` care peisajul
muzical românesc tânjea de mult`
vreme", subliniaz` Iulia Popa, critic
de specialitate.

CODRINA DIANA TOMOV

Iubire încheiat` tragic
Povestea de iubire dintre doi timi[eni s-a încheiat tragic,

ieri-diminea]`. Într-un moment de gelozie, b`rbatul [i-a atacat
iubita, în vârst` de 48 de ani, cu un topor, lovitura pe care i-a
aplicat-o fiindu-i acesteia fatal`. Totul s-a întâmplat la marginea
Lugojului, iar atacul pare s` fi survenit dup` ce b`rbatul a aflat
c` femeia l-ar fi în[elat. Poli]i[tii au pornit pe urmele criminalului,
acesta disp`rând de la locul faptei. (A.T.)

Un num`r de 65 de premii a câte
12.923 lei s-au câ[tigat la extragerea
Loteriei bonurilor fiscale din 21 mai,
se arat` într-o postare a Ministerului

65 de noroco[i la Loteria bonurilor fiscale
Finan]elor Publice (MFP) pe propria
pagin` de Facebook. 'Ministerul
Finan]elor Publice va pl`ti premiile
dup` 60 de zile de la expirarea

perioadei de revendicare [i dup` ce
Direc]ia General` Antifraud` Fiscal`
verific` autenticitatea [i realitatea
bonurilor fiscale depuse în vederea
revendic`rii premiilor. Fondul total
de premiere este de 1.000.000 lei',
informeaz` MFP. Suma de 12.923
a rezultat dup` re]inerea impozitului.
În cadrul loteriei din 21 mai, au fost
desemnate câ[tig`toare bonurile
fiscale emise în data de 18 aprilie
2017, cu o valoare de 144 de lei.
La aceast` extragere au participat
bonurile fiscale emise între 1 [i 30
aprilie 2017. Pe pagina de socializare
a Ministerului a fost postat [i un link
care duce c`tre cei 65 de câ[tig`tori.

B`n`]encele se situeaz` sub
media na]ional` atunci când vine
vorba de consultul medical anual.
Conform unui studiu independent,
aproape 16 la sut` nu [i-au c`utat
s`n`tatea în ultimii ani, iar o treime
s-au prezentat la medic la intervale

mai mari decåt aceast` perioad`. În
ceea ce prive[te analizele de rutin`,
aproape una din cinci femei nu [i-
a f`cut deloc analize în ultimul dece-
niu. Exist` îns` [i o parte a popula]iei
feminine care î[i face testele de ru-
tin` mai des. Aproape 46 la sut`
dintre femeile din Banat î[i fac ana-

Femeile din Banat dau mai rar pe la medic
lize anual, iar una din zece femei
î[i face teste mai des de un an. Pe
de alt` parte, b`n`]encele sunt mult
mai informate decât media la nivel
na]ional cu privire la existen]a can-
cerului de col uterin, peste 93 la sut`
auzind de aceast` boal`. În timp ce

[apte din zece au cules informa]ii
din pres` despre acest subiect, doar
17 la sut` au discutat cu un medic
sau specialist în obstetric` gine-
cologie. Cu toate acestea, [apte din
zece b`n`]ence nu [i-au f`cut în ulti-
mii trei ani nici un test pentru depis-
tarea leziunilor precanceroase sau

pentru depistarea HPV (nici testul
Babe[-Papanicolaou, nici testul
HPV- ADN), iar cele care au mers
la medic au preferat sistemul privat
de s`n`tate, arat` studiul ""Atitudini
[i comportamente în preven]ia can-
cerului de col uterin în România".

Conform conf. dr. Elena
Bernad, coordonatorul pe Regiunea
Vest a Programului na]ional de scre-
ening pentru cancerul de col uterin,
în cei aproape cinci ani de la de-
mararea programului de sceening
destinat femeilor cu vârsta cuprins`
între 25 [i 64 de ani, au fost efectuate
gratuit aproape 50.000 de teste
Babe[-Papanicolau, dintre care peste
opt la sut` au fost pozitive. În con-
textul în care, în fiecare an, peste
4.000 de românce sunt diagnosticate
cu cancer de col uterin, iar num`rul
anual de decese reprezint` aproape
jum`tate din acest num`r, speciali[tii
pun accent pe preven]ie. Astfel, re-
prezentantele sexului frumos pot so-
licita medicului de familie [i gineco-
logilor formularul pe baza c`ruia se
poate realiza testarea gratuit`. Depis-
tarea precoce a leziunilor ofer` [anse
imense de supravie]uire. (D.I.)
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"Gr`dini]` de var`", la Par]a
Pre[colarii din comuna timi-

[ean` Par]a î[i petrec prima
vacan]` de var` la gr`dini]`. Sunt
câ]iva prichindei ai c`ror p`rin]i
sunt ferici]i c` au g`sit o solu]ie
ieftin` [i bun` pentru petrecerea
timpului liber de c`tre copiii lor.

Locul de joac` amenajat recent în
curtea unit`]ii de înv`]`mânt [i
s`lile de clas` dotate corespunz`tor
pentru activit`]ile recreative fac
din "gr`dini]a de var`" o op]iune
ce a fost luat` în calcul [i de unii
dintre timi[oreni.

Un spa]iu de nota zece,Un spa]iu de nota zece,Un spa]iu de nota zece,Un spa]iu de nota zece,Un spa]iu de nota zece,
nevalorizat de I{J Timi[nevalorizat de I{J Timi[nevalorizat de I{J Timi[nevalorizat de I{J Timi[nevalorizat de I{J Timi[

Spre deosebire de alte unit`]i
de înv`]`mânt din mediul rural, dar
[i din Timi[oara, la Par]a, gr`dini]a
are dormitoare spa]ioase, buc`t`rie
modern` [i spa]iu generos pentru
servirea mesei, ba chiar [i sal` de
sport. Buc`t`ria este îns` nefunc-
]ional` din cauza lipsei de personal,
masa copiilor fiind asigurat` de o
firm` de catering care aduce mân-
carea tocmai de la {ag. "Din p`cate
nu avem buc`t`reas`, pentru c` nu
avem normat postul de c`tre cei de
la Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J)
Timi[. Pentru 75 de copii care frec-
venteaz` gr`dini]a avem trei
educatoare [i o singur` îngrijitoare
cu jum`tate de norm`, care st`
benevol [apte ore zilnic. Prea pu]in!

Locul de joac` din curte a fost inaugurat în vacan]`Locul de joac` din curte a fost inaugurat în vacan]`Locul de joac` din curte a fost inaugurat în vacan]`Locul de joac` din curte a fost inaugurat în vacan]`Locul de joac` din curte a fost inaugurat în vacan]`

Directoarea Ioana Orha,Directoarea Ioana Orha,Directoarea Ioana Orha,Directoarea Ioana Orha,Directoarea Ioana Orha,
într-una dintre pu]inele s`liîntr-una dintre pu]inele s`liîntr-una dintre pu]inele s`liîntr-una dintre pu]inele s`liîntr-una dintre pu]inele s`li

de sport amenajatede sport amenajatede sport amenajatede sport amenajatede sport amenajate
într-o gr`dini]`într-o gr`dini]`într-o gr`dini]`într-o gr`dini]`într-o gr`dini]`

Dormitoare spa]ioase pentru pre[colarii de la program prelungitDormitoare spa]ioase pentru pre[colarii de la program prelungitDormitoare spa]ioase pentru pre[colarii de la program prelungitDormitoare spa]ioase pentru pre[colarii de la program prelungitDormitoare spa]ioase pentru pre[colarii de la program prelungit

La 75 de copii, I{J a oferit jum`tate de norm`La 75 de copii, I{J a oferit jum`tate de norm`La 75 de copii, I{J a oferit jum`tate de norm`La 75 de copii, I{J a oferit jum`tate de norm`La 75 de copii, I{J a oferit jum`tate de norm`
pentru postul de îngrijitoarepentru postul de îngrijitoarepentru postul de îngrijitoarepentru postul de îngrijitoarepentru postul de îngrijitoare

În sala de mese, prânzul vine prin cateringÎn sala de mese, prânzul vine prin cateringÎn sala de mese, prânzul vine prin cateringÎn sala de mese, prânzul vine prin cateringÎn sala de mese, prânzul vine prin catering

Cei de la I{J ne-au transmis c` nu
ne pot norma alte posturi, fiindc`
nu au posibilitatea. Ni s-a explicat
c` prin efectuarea orelor de educa]ie
fizic` la ciclul primar de c`tre
profesori de sport nu au mai r`mas

fonduri pentru alte norme. Noi în
aceast` var` vom face din nou
solicit`ri, pentru c` la 15 copii afla]i
la programul prelungit ar trebui s`
avem o îngrijitoare cu norm`
întreag`, or la noi, circa 25 de

pre[colari stau la gr`dini]` pân` la
ora 17. La cei 75 de copii pe care
îi avem înscri[i, sunt necesare trei
îngrijitoare [i o buc`t`reas`. În
prezent, prim`ria pl`te[te salariul
pentru înc` o îngrijitoare, pentru c`

altfel nu ne putem descurca", spune
directoarea {colii Gimnaziale Par]a,
Ioana Orha. Potrivit acesteia, nu doar
pre[colarii au de suferit ca urmare
a lipsei de personal, ci [i elevii
comunei: la secretariatul unit`]ii de
înv`]`mânt, angajata are doar un
sfert de norm`.

DANA ISTRAT

De[i nu se afl` în zona periurban` a municipiului
Timi[oara, ci la 25 kilometri, Jebelul a cunoscut în
ultimii ani o dezvoltare reziden]ial` semnificativ`.

Locuin]ele noi au ap`rut nu doar în perimetrele de
extindere a intravilanului, ci [i în vatra veche a
localit`]ii, pe foarte multe dintre str`zi. Prim`ria a
contribuit [i ea la înnoirea zestrei de case prin cele
140 de parcele pe care le-a concesionat. În prezent,
extinderea intravilanului [i, pe aceast` cale a
localit`]ii, se afl` în acela[i impas pe care îl traverseaz`
unit`]ile teritoriale care nu au în proprietate altfel
de teren decât p`[uni. La aceast` or` sunt înregistrate
la prim`rie 140 de cereri pentru concesionarea de
parcele care nu pot fi onorate. Primarul Sabin Bociu
a declarat c` institu]ia este preocupat` de identificarea
unor suprafe]e din intravilan care îi apar]in [i care

În cazul proiectelor publice, indiferent de finan]area acestora, procedurile
nu sunt simple [i uneori pot dura. Astfel, în cazul investi]iei din comuna P`dureni
prin care se vor extinde alimentarea cu ap` [i canalizarea, de când a fost
deschis` finan]area în 20 februarie se lucreaz` de zor la selectarea uneia din
cele opt oferte depuse. Cei de la achizi]ii [i reprezentan]ii ANAF au termen
fixat de c`tre Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale data de 28 august.
De remarcat c` anterior, prin proiectul finalizat au fost introduse aceste utilit`]i
pe 40 la sut` din lungimea total` a str`zilor, urmând ca diferen]a s` fie realizat`
prin actuala investi]ie cu bani europeni. Tot cu acela[i tip de fonduri, vor fi

finan]ate [i lucr`rile la Casa na]ional`. Proiectul vizeaz` realizarea unei noi
împrejmuiri, a unui platou acoperit pentru evenimente, amenajarea cur]ii [i
realizarea de noi grupuri sanitare. Un alt proiect aprobat, pentru care s-a semnat
contractul de finan]are în luna mai, se refer` la asfaltarea a 8,9 kilometri de
str`zi. Prin aceasta, toate str`zile importante ale localit`]ii se vor moderniza.
Investi]ia nu vizeaz` drumurile periferice [i laterale, care vor fi doar pietruite.
Faza în care se afl` investi]ia este cea de proiect tehnic. Este posibil ca licita]ia
s` fie organizat` în jurul datei de 1 august. Cu aceste proiecte, comuna P`dureni
va încheia procesul de urbanizare. (M.S.)

Investi]ii în derulare
în comuna P`dureni

Nevoia de dezvoltare,
o realitate a prezentului

ar putea fi lotizate în vederea construirii de locuin]e.
O prim` parcel` ce ar putea fi utilizat` pentru crearea
a [ase pân` la opt noi locuri de case a fost deja g`sit`.

Dar ar mai fi nevoie într-o prim` faz` de cel pu]in
un hectar de teren. Pentru cei care î[i doresc o astfel
de investi]ie, edilul afirm` c` are în calcul [i varianta
ca prim`ria s` achizi]ioneze teren agricol, pentru a
face schimbul cu o suprafa]` de p`[une similar` de
la limita actual` a intravilanului, unde s` se realizeze
un nou plan urbanistic zonal pentru zon` reziden]ial`.
Varianta nu este deloc simpl` [i, în plus, dureaz`,
necesitând o serie de avize [i aprob`ri, dar este
d`t`toare de speran]e pentru cei care a[teapt` o
rezolvare favorabil` a cererii de concesionare a unei
parcele pentru construirea unei  locuin]e.

MARCEL S~MÂN}~

Imagini din noile zone reziden]iale ale comunei JebelImagini din noile zone reziden]iale ale comunei JebelImagini din noile zone reziden]iale ale comunei JebelImagini din noile zone reziden]iale ale comunei JebelImagini din noile zone reziden]iale ale comunei Jebel
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Duminic` [i ieri s-a desf`[urat
la Târgovi[te, în organizarea Fede-
ra]iei Române de Nata]ie [i
Pentatlon Modern (FRNPM) [i a
autorit`]ilor locale, edi]ia cu
num`rul [apte a Campionatului
Na]ional de înot rezervat categoriei
de vârst` masters. La acest concurs
au participat 122 de sportivi de la
19 cluburi din România, luând
startul [i o puternic` echip` din
Ruse (Bulgaria). CSM Timi[oara
a fost reprezentat de doi înot`tori,
Marcel R`s`dean, la grupa de vârst`
40-44 de ani, [i Soos Vilmos, la
70-74 de ani. Ei au izbutit [ase
clas`ri pe cea mai înalt` treapt` a
podiumului, patru clas`ri pe pozi]ia
secund` [i o medalie de bronz.
Concret, R`s`dean a câ[tigat

Pivotul timi[orean Alexandru
Olah î[i va continua cariera la U-
Banca Transilvania Cluj-Napoca!
Anun]ul a fost f`cut, ieri, de cam-
pioana României la baschet mas-
culin. Format la CS{ Bega Timi-
[oara, juc`torul în vârst` de 23 de
ani m`soar` 2,14 metri, are 125 de
kilograme, iar în edi]ia trecut` a
evoluat la echipa belgian` Belfius
Moins-Hainaut, unde s-a aflat în ro-
ta]ia de baz`, disputând 37 de me-
ciuri în campionat (10,7 puncte, 5,3
recuper`ri [i 1,4 pase decisive în

21,3 minute pe meci) [i patru în
FIBA Europe Cup (cinci puncte, 2,8
recuper`ri [i 1,3 pase decisive în
18 minute jucate în medie). Olah a
p`r`sit ora[ul de pe Bega în 2010,
când se afla în ultimul an de liceu,
primind o ofert` de la liceul Point
Golden Eagles din Indiana, Statele
Unite ale Americii. A reu[it s` câ[-
tige campionatul statal din postura
de c`pitan de echip` [i a fost re-
marcat de Northwestern University,
unul dintre colegiile bune din bas-
chetul universitar nord-american, la
care a petrecut patru ani. A fost om

Olah a semnat cu
campioana României!

Cupa României la automobi-
lism, "VTM Timi[-N`drag 2017",
întrecere pe patru ro]i derulat` sâm-
b`t`, s-a ridicat la nivelul a[tept`-
rilor, fiind cea mai spectaculoas`
competi]ie de profil de la sfâr[itul
s`pt`mânii trecute. Traseul creionat
de organizatori a fost unul spec-
taculos, suporterii au fost prezen]i
în num`r mare, iar pilo]ii au f`cut
spectacol, abordând virajele strânse
cu maxim` concentrare [i la viteze
uluitoare. Caii-putere au fost mai
n`r`va[i decât de obicei [i a rezultat
un spectacol gustat de public, unii
dintre cei care au venit s`-i urm`-
reasc` pe a[ii volanului rulând în
ma[ini al`turi de ace[tia în cele dou`
man[e de recunoa[tere. "Show-ul
de drift a f`cut furori, iar micu]ii
campioni de la karting au extaziat
fanii acestui sport. Timi[ul s-a do-
vedit a fi înc` odat` un jude] care
face sport de performan]` în auto-
mobilism [i karting, fiind marele
înving`tor al acestei curse atât la
individual, cât [i la echipe", a de-
clarat Ladislau Giurisici, organiza-
torul competi]iei automobilistice de
la N`drag. El [i colegii s`i au dep`[it
cu brio problemele produse pe traseu
de furtuna c`zut` cu o zi înainte,
reu[ind s`-l fac` sigur pentru pilotaj
în regim de mare vitez`. Primii cla-
sa]i la categoriile de concurs au fost
urm`torii: open - 1. Samuil Mircea,

"VTM Timi[-N`drag 2017"
[i-a desemnat câ[tig`torii

Cimpoca, 2. Doru R`bu[anu; echipe
-  1. Timi[oara Rally Team (Mihai
Preunca, Marius Giurisici, Mihai
Preunca, Alin Linca, Sorin Mihoc,
Daniel Pe]enchea); juniori - 1. Mihai
Preunca; clasa M - 1. Claudiu Gaiu;
DriftTimShow - Raul Cotu], Sergiu
Tirla, Adrian Marcovici;
KartTimShow - Victor Nagy,
Eduardo Koenig.
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2. Nicolas Cimpoca, 3. Doru
R`bu[anu; clasa 1 - 1. Samuil
Mircea, 2. Marius Giurisici, 3. Gigi
Buturean; clasa 2 - 1. Alin Laz`r,
2. Cristian Lung, 3. Cosmin
Orpinesc; clasa 3 - 1. Nicolas

CSM Timi[oara, cu doi înot`tori
la na]ionalul de masters

probele de 100 de metri spate, 50
de metri spate, unde a stabilit dou`
noi recorduri na]ionale, [i 200 de
metri mixt, clasându-se al doilea
la 100 de metri bras [i 400 de metri
liber, în timp ce Vilmos s-a impus

la 100 de metri liber, 400 de metri
liber [i 100 de metri bras, a încheiat
al doilea la 50 de metri bras [i 50
de metri fluture [i a luat bronzul
la proba de 50 de metri liber.
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de baz` pentru Northwestern, bifând
între 22 [i 30 de minute în medie
pe meci în fiecare dintre cele patru
sezoane. A intrat în istoria Univer-
sit`]ii Northwestern, fiind lider all-
time la capitolul capacelor. La sfâr-
[itul carierei universitare, Alexandru
Olah nu a reu[it s` prind` un contract
în NBA, de[i a fost invitat la liga
de var`, organizat` la Las Vegas,
[i a venit în Europa, semnând cu
belgienii de la Belfius Moins-
Hainaut. El este component al na]i-
onalei României pentru EuroBasket
2017. În trecut, Olah a jucat la cam-
pionatele europene rezervate cate-
goriilor de vârst` U16, U18 [i U20.
"Sunt fericit de aceast` alegere, una
dintre deciziile importante pe care
le-am luat este c` vreau deja s` încep
s` câ[tig campionate, iar U-Banca
Transilvania mi-a oferit aceast`
[ans`. {tiu cât de performant este
clubul din Cluj [i [tiu c` acest pas
este cel potrivit pentru mine. Nu am
avut ocazia s` lucrez cu Mihai
Silv`[an, dar am auzit c` este un
antrenor foarte bun [i abia a[tept
s` lucr`m împreun`. El [tie foarte
bine ce simt juc`torii în vestiar, a
câ[tigat tot ce se putea câ[tiga în
România, prin urmare sunt
ner`bd`tor s` ne apuc`m de treab`",
a declarat Alexandru Olah. El devine
al patrulea juc`tor român legitimat
la U-BT Cluj-Napoca pentru urm`-
toarea stagiune baschetbalistic`,
primii trei fiind Nando Kuti, Andrii
Kalnichenko [i Rolland Torok.
Campioana României a mai anun]at
continuarea colabor`rii cu Vaidas
Kariniauskas, Ousmane Barro [i
Aleks Rasici, perfectând totodat`
transferul lui Zeljko Sakici.
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Reunire f`r` antrenor
Bogdan Andone, noul antrenor principal al grup`rii ASU Politehnica

Timi[oara, a fost marele absent al reunirii de ieri. Primul antrenament s-
a desf`[urat la Baza 2 a Universit`]ii Politehnica [i a fost condus dup` un
program conceput de liderul staff-ului tehnic. Ioan Mera a absentat motivat,
Lauren]iu Telescu a fost prezent la reunire îns` nu s-a antrenat întrucât a
suferit recent o opera]ie la nas pentru corectarea unei devia]ii de sept, iar
de Arthut Teut nu se [tia nimic la ora primului antrenament. ASU Politehnica
încearc` s`-l p`streze în lot pe Radu Motreanu, care î[i dore[te s` revin`
la echipa suporterilor, iar cel mai surprinz`tor juc`tor aflat în probe este
Alin Cri[anov. "Din p`cate, el (n.r. - Bogdan Andone) trebuia s` ajung`
ast`zi, îns` câteva probleme importante l-au re]inut la Bucure[ti. {i-a cerut
scuze, mi-a promis c` mâine la prânz va fi la Timi[oara, iar apoi va fi
prezent la antrenament. A trimis programul de preg`tire pentru ast`zi [i
pentru mâine diminea]`, a[a c` vom urma ceea ce vrea el din punctul de
vedere al preg`tirii fizice. Sunt mul]i tineri n`scu]i în anul 1997, exist` [i
o excep]ie, Alin Cri[anov, care [i-a manifestat inten]ia de a da o prob`. I-
am acceptat dorin]a din respectul pe care îl avem fa]` de el, r`mâne de
v`zut, poate c` va fi o surpriz` pl`cut`. Suntem în discu]ii [i cu al]i juc`tori.
Ast`zi a ap`rut o oportunitate în ceea ce-l prive[te pe Motreanu, este un
caz deschis. M-am bucurat când am aflat, sunt [anse mari s` r`mân` la
noi, am f`cut o ofert` pe care noi credem c` oficialii de la ACS nu o vor
refuza. Am discutat [i despre Fridrich cu domnii Birlic` [i Dr`goi, mi-au
promis un r`spuns [i p`rea a fi unul pozitiv. Ast`zi am aflat c` Fridrich [i-
a depus actele pentru a deveni juc`tor liber de contract [i presupun c`
acesta a fost motivul pentru care nu am primit nici un r`spuns cu privire
la el. A[tept`m s` vedem ce se întâmpl`, am fost contactat de p`rin]ii
juc`torului, au vrut s` vad` dac` mai suntem interesa]i de el. L-am vrut în
iarn`, îl vrem [i acum, l-am anun]at [i pe domnul Andone. În ceea ce-l
prive[te nu avem altceva de f`cut decât s` a[tept`m. Discu]ia a fost foarte
clar`. A existat o propunere din partea celor de la ACS, o sum` pentru un
transfer definitiv [i alta pentru un împrumut, dar i-am spus domnului Birlic`
de la început c` nu o putem onora, au fost sume foarte mari pentru noi.
Am în]eles pozi]ia lui Motreanu [i o respect. El poate s` se preg`teasc`
al`turi de noi pân` în 30 iunie, s`pt`mâna trecut` a fost la reunirea celor
de la ACS, dar nu vrem s` fie discu]ii. A[tept`m s` ne în]elegem, sper`m
s` devin` juc`torul nostru, altfel va merge înapoi la ACS", a declarat, ieri,
managerul sportiv Marius Cociu. (D.P.)
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A fost un adev`rat maraton de
kick-boxing, duminic`, pe [trandul
timi[orean Lemon. Edi]ia cu num`-
rul 11 a "Cupei Ginbox" a programat
meciuri de la mijlocul zilei [i pân`
seara târziu, cele mai a[teptate fiind
cele opt încle[t`ri din a doua parte
a evenimentului. În ultima dintre
ele, Alexandru Moisescu, marea
speran]` a clubului local Ginbox
Sport [i favoritul celor prezen]i lâng`
ringul amplasat aproape de bazin,
a ob]inut o nou` victorie, prin KO
tehnic, confirmând a[tept`rile celor
care îl ghideaz` spre marea per-
forman]`. "Consider c` edi]ia a 11-
a a Cupei Ginbox a fost un real
succes. Copiii au oferit un frumos
spectacol sportiv, iar asta este exact
ceea ce ne-am dorit. Kick-boxingul

a luat o amploare foarte mare, dup`
cum se vede foarte mul]i copii sunt
atra[i de aceast` disciplin`. Am avut
[i câteva meciuri de fete, la fel de

Pumni lâng` bazin

s`-i promovez astfel încât s` ajung`
la un nivel foarte ridicat. Am plecat
de jos, muncesc de patru ani, încep
s` se vad` roadele muncii mele.
Mar]i plec`m la B`ile Herculane,
vom sta acolo o s`pt`mân` în canto-
nament, apoi urmeaz` gale în Belgia
[i la Mamaia. Avem un program
înc`rcat, dar este important c` parti-
cip`m la cât mai multe competi]ii
pentru a câ[tiga experien]`", a
declarat antrenorul Ginardo Ga[par,
de la Ginbox Sport, organizatorul
întrecerii ce este dedicat` micilor
practican]i de kick-boxing.
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La unul dintre cele mai bun re-
zultate ob]inute de delega]ia Româ-
niei în ultima zi a Campionatului
European de atletism pe echipe, în-
trecere ce s-a desf`[urat la Vaasa,
în Finlanda, a contribuit [i o timi-
[oreanc`. Este vorba despre Adelina
Pastor, sportiv` legitimat` la CSM
Timi[oara, care a f`cut parte din
[tafeta de 4X400 de metri, învin-
g`toare în aceast` prob` cu timpul
de trei minute [i 31 de secunde. Ce-
lelalte componente ale [tafetei men-
]ionate au fost Camelia Florina Gal,

Andrea Miklos [i Bianca R`zor. De
notat [i succesul Claudiei Bobocea
la 1.500 de metri (4:14.50). România
s-a clasat pe locul al [aptelea în Liga
I a europeanului, cu 246 de puncte,
urcând dou` pozi]ii în clasament
dup` ultima zi de concurs. Pe primul

Atletism - Campionatul European pe echipeAtletism - Campionatul European pe echipeAtletism - Campionatul European pe echipeAtletism - Campionatul European pe echipeAtletism - Campionatul European pe echipe

Pastor, aur cu [tafeta
României la 4X400 de metri

■ Interna]ionalul român Chike
Onyejekwe a semnat un contract pe
doi ani cu echipa masculin` de
handbal CSM Bucure[ti, informeaz`
Agerpres. Extrema stâng`, în vârst`
de 30 de ani, vine la vicecampioana
României dup` ce a petrecut ultimii
trei ani la HC Odorhei. Onyejekwe
este al doilea transfer perfectat în

aceast` var` de CSMB, dup` cel al
mijloca[ului spaniol de origine rus`
Alexander Tioumentsev Barabash.
Echipa bucure[tean` are [i un nou
staff tehnic, compus din spaniolii
Pablo Campos Sunen (antrenor
principal), Xavier Salvador Jauma
(antrenor secund) [i bosniacul Mario
Blazevic (antrenor cu portarii).

■ Sprinterul american Tyson
Gay, triplu campion mondial în 2007
(100, 200 [i 4x100 de metri), nu va
participa la mondialul de atletism
din acest an de la Londra, dup` ce
a ratat calificarea în finalele probelor

spectaculoase precum cele ale b`-
ie]ilor. Îi remarc pe to]i sportivii mei,
s-au prezentat foarte bine. Pentru
ei organizez aceste competi]ii, încerc

sale favorite la campionatele SUA
de la Sacramento, informeaz`
Agerpres. Gay, în vârst` de 34 de
ani, a ob]inut 21sec37/100 în
semifinale la 200 de metri [i nu a
acces în final`, iar la 100 de metri,
unde de]ine al doilea timp din toate
timpurile (9sec69/100), s-a clasat
al treilea în serie. Atletul american
nu a reu[it s` reintre în form` dup`
drama suferit` în octombrie, când
fiica sa a fost împu[cat` mortal în
Kentucky. Americanul nu inten]io-
neaz` s` se retrag`, dar când o va
face ar vrea s` devin` antrenor: "Sunt
înc` preg`tit, dar trebuie s` m` adun.
Dar în viitor m-ar interesa s` antre-
nez. A[ vrea s` împart ceva din expe-
rien]a mea". Cariera lui Gay a avut
multe momente de ghinion. Înainte
de JO 2008, el s-a accidentat [i a
ratat [ansa la medalii. În 2012 [i în
2016 s-a calificat doar în probele
de [tafet` 4x100 de metri, dar echipa
american` a fost descalificat` în
ambele ocazii.

■ Tenismanul francez Adrian
Mannarino [i cel belgian Steve
Darcis s-au calificat în optimile de
final` ale turneului ATP pe iarb`
din Antalya (Turcia), dotat cu premii
în valoare total` de 439.005 de do-
lari, informeaz` Agerpres.
Mannarino s-a impus în fa]a croa-
tului Borna Corici (nr. 7) cu 7-5,
6-4, în timp ce Steve Darcis l-a

învins pe Denis Istomin (Uzbekistan)
cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-4. Urm`torul ad-
versar al lui Darcis va fi spaniolul
Fernando Verdasco, al treilea favorit,
calificat direct în optimile de final`.
Austriacul Dominic Thiem este prin-
cipalul favorit al turneului, aflat la
prima edi]ie. El va intra direct în
turul secund, urmând s` joace cu
înving`torul dintre brazilianul
Rogerio Dutra Silva [i indianul
Ramkumar Ramanathan.

■ Neozeelandezul Scott Dixon
(Chip Ganassi) a câ[tigat cursa Road
America, a zecea etap` a campio-
natului automobilistic IndyCar, re-
venind pe prima pozi]ie în clasa-
mentul general, relateaz` Agerpres.
Dixon, care a ob]inut a 41-a victorie
din carier` în cel mai popular cam-
pionat din Statele Unite, a parcurs
cele 55 de tururi ale circuitului cu
timpul de 1h 47 min. 18 sec. 987/
1000. El a fost urmat la 577/1000
de americanul Josef Newgarden
(Penske), la 4 sec 191/1000 de bra-
zilianul Helio Castroneves (Penske),
iar francezul Simon Pagenaud
(Penske), campionul en titre, a termi-
nat al patrulea, la 4 sec 972/1000.
În clasamentul general, dup` zece
etape din 17, pe primul loc se afl`
Scott Dixon cu 379 puncte, urmat
de Simon Pagenaud 345 puncte [i
Helio Castroneves 342 puncte.
Urm`toarea curs`, Iowa Corn 300,

va avea loc în 9 iulie pe circuitul
oval din Newton (Iowa).

■ Dezv`luirile din presa brita-
nic` din acest weekend, conform
c`rora cei 23 de juc`tori selec]iona]i
în echipa Rusiei pentru Cupa Mon-
dial` din 2014 fac obiectul unei an-
chete a FIFA pentru suspiciune de
dopaj, sunt "un nonsens", a declarat
vicepremierul rus Vitali Mutko, rela-
teaz` Agerpres. "Nu a existat nicio-
dat` [i nici nu va exista niciodat`
o problem` de dopaj în fotbalul nos-
tru", a declarat Mutko, care este [i
pre[edintele federa]iei ruse de fotbal.
"Juc`torii echipei noastre sunt în
mod regulat supu[i testelor, sunt tes-
ta]i dup` fiecare meci", a subliniat
conduc`torul. "Au scris un fel de
nonsens. Nu v` obosi]i s` citi]i jurna-
lele britanice", a ad`ugat Mutko.
Publica]ia "Mail on Sunday" [i "The
Guardian" afirm` c` totalitatea
selec]ionatei ruse la Cupa Mondial`
din 2014, precum [i al]i 11 juc`tori
din aceast` ]ar`, fac obiectul unei
anchete a FIFA pentru suspiciunea
de dopaj. Un purt`tor de cuvânt al
FIFA ar fi afirmat, conform presei
britanice, c` ancheta FIFA referitoa-
re la ace[ti juc`tori "este în curs".
FIFA a dezmin]it într-un comunicat
orice suspiciune de dopaj a fotba-
li[tilor ru[i care au disputat Cupa
Mondial` din Brazilia. Conform pre-
sei, cei 34 de juc`tori figureaz` pe

o list` de o mie "de persoane demne
de interes" stabilit` de autorit`]ile
mondiale antidopaj.

■ Tenismanul spaniol Feliciano
Lopez, în vârst` de 35 de ani, a
câ[tigat turneul ATP de la Quenn's
(Anglia), dotat cu premii în valoare
total` de 1.836.660 de euro, în finala
c`ruia l-a învins în trei seturi, scor
4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (10/8), pe croatul
Marin Cilici, conform Agerpres.
Lopez, num`rul 32 mondial înaintea
startului competi]iei londoneze, la
care a fost finalist în 2014, [i-a trecut
în palmares al [aselea titlu ATP din
cariera sa [i al treilea pe iarb`. "Nu-
mi vine s` cred c` am câ[tigat. Am
a[teptat atât de mult timp înainte
de a cuceri acest trofeu. Este greu
de crezut, îns` acum, la 35 de ani,
joc cel mai bun tenis din cariera
mea", a declarat juc`torul iberic,
finalist în urm` cu o s`pt`mân` la
Stuttgart. Feliciano Lopez a devenit,
cu aceast` ocazie, cel mai vârstnic
câ[tig`tor al turneului de la Queen's
din era Open, subliniaz` Reuters.
Marin Cilici a pierdut a doua sa fina-
l` la Queen's, dup` cea din 2013,
când s-a înclinat în fa]a britanicului
Andy Murray. Croatul, în vârst` de
28 ani, se poate consola îns` cu
succesul din 2012, când l-a învins
în finala competi]iei londoneze pe
argentinianul David Nalbandian,
care a abandonat în setul al doilea.

loc s-a situat Suedia (320,50 puncte),
urmat`, în ordine, de Finlanda
(314,50 puncte) [i Elve]ia (305,50
puncte), care au promovat în
Superlig`. Au retrogradat în Liga
a II-a ultimele trei clasate (locurile
10-12), [i anume Estonia (203
puncte), Bulgaria (193,50 puncte)
[i Danemarca (187 puncte). Pe po-
dium s-au clasat al]i trei atle]i ro-
mâni. Roxana Bîrc` a fost a doua
la 5.000 de metri (15:49.59), Ligia-
Damaris Bara a încheiat pe locul
secund la s`ritura în în`l]ime (1,80

metri), iar Alexandru Novac a fost
al treilea la aruncarea suli]ei (81,53
metri). Cosmin Dumitrache, cel`lalt
timi[orean prezent la competi]ia din
Finlanda, a trecut al patrulea linia
de sosire la 110 metri garduri (14.25).
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Caleidoscop
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Pilotul italian Valentino Rossi
(Yamaha) a câ[tigat Marele Premiu
al Olandei la MotoGP, înregistrând
cu aceast` ocazie prima sa victorie
în Campionatul Mondial de moto-
ciclism vitez` dup` mai bine de un
an [i a zecea din carier` pe circuitul
de la Assen, relateaz` Agerpres.
Rossi, în vârst` de 38 de ani, a fost
cronometrat în 41min.41sec.149/
1000 la cap`tul celor 26 de tururi
de pist` (medie orar`: 169,9 km),
devansându-l cu 63/1000 pe com-
patriotul s`u Danilo Petrucci (Ducati
Pramac), în timp ce pe pozi]ia a treia
s-a clasat spaniolul Marc Marquez
(Honda), campionul mondial en-
titre, la 5sec.201/1000. În clasa-
mentul general, pe primul loc a urcat
Andrea Dovizioso (Ducati), clasat
pe pozi]ia a cincea la Assen, italianul
profitând îns` de accidentul spanio-
lului Maverick Vinales (Yamah),
care a c`zut în turul al 15-lea. Pentru
Valentino Rossi, victoria de la Assen
s-a produs la 20 de ani de la primul
s`u succes înregistrat pe circuitul
olandez, italianul concurând atunci
la clasa 125 cmc. "Il Dottore" are
acum în palmares 115 victorii în
motomondialul de vitez`, la toate
categoriile, prima dintre ele înre-
gistrat` pe 18 august 1996, la Brno
(Cehia). Rossi, septuplu campion
al lumi la clasa regin`, este devansat

Simona Halep se men]ine pe locul al doilea în
clasamentul mondial al juc`toarelor profesioniste de
tenis (WTA), dat publicit`]ii ieri, la doar 115 puncte
de liderul Angelique Kerber (Germania), relateaz`
Agerpres. Pe pozi]ia a treia se afl` Karolina Pliskova
(Cehia), la peste 400 de puncte de Halep. În Top 100
mai sunt trei românce - Monica Niculescu pe 51, un
loc mai jos fa]` de s`pt`mâna trecut`, Sorana Cîrstea
sta]ioneaz` pe 62, iar Irina Begu a coborât o pozi]ie
[i este pe 69. La dublu sunt patru românce în prima
sut` - Monica Niculescu pe 25 (coborâre de dou` trepte),
Raluca Olaru pe 44 (a urcat un loc), Irina Begu în
continuare pe 68, iar Simona Halep, pe 75. Halep este
în continuare prima în clasamentul WTA Race, pentru
Turneul Campioanelor, cu un avans de 160 de puncte

fa]` de Elina Svitolina (Ucraina), care este accidentat`
[i risc` s` rateze turneul de la Wimbledon. A treia
este Karolina Pliskova, la 203 puncte de românc`. Top
10 WTA la simplu se prezint` în felul urm`tor: 1 (1).
Angelique Kerber (Germania) 6.965 de puncte, 2 (2).
Simona Halep 6.850, 3 (3). Karolina Pliskova (Cehia)
6.386, 4 (4). Serena Williams (SUA) 4.810, 5 (5). Elina
Svitolina (Ucraina) 4.765, 6 (8). Caroline Wozniacki
(Danemarca) 4.345, 7 (7). Johanna Konta (Marea
Britanie) 4.325, 8 (9). Svetlana Kuzne]ova (Rusia) 4.310,
9 (6). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.010, 10 (10).
Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.985. Top 10 WTA
la dublu are urm`toarea configura]ie: 1 (1). Bethanie
Mattek-Sands (SUA) 10.620 de puncte, 2 (2). Lucie
Safarova (Cehia) 10.170, 3 (3). Martina Hingis (Elve]ia)
7.085, 4 (4). Elena Vesnina (Rusia) 6.865, 4 (4).
Ekaterina Makarova (Rusia) 6.865, 6 (6). Yung-Jan
Chan (Taiwan) 6.095, 7 (7). Sania Mirza (India) 5.855,
8 (8). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.200, 9 (9). Kristina

Halep sta]ioneaz` în clasamentul WTA
Mladenovic (Fran]a) 5.145, 10 (10). Barbora Strycova
(Cehia) 4.570. Clasamentul WTA Race este urm`torul:
1 (1). Simona Halep 3.490 de puncte, 2 (3). Elina
Svitolina (Ucraina) 3.330, 3 (2). Karolina Pliskova
(Cehia) 3.287, 4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 2.877,
5 (6). Kristina Mladenovic (Fran]a) 2.712, 6 (5). Caroline
Wozniacki (Danemarca) 2.671, 7 (7). Johanna Konta
(Marea Britanie) 2.490, 8 (8). Venus Williams (SUA)
2.367, 9 (9). Svetlana Kuzne]ova (Rusia) 2.055, 10
(11). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 1.792.

La masculin, Marius Copil a coborât dou` pozi]ii
în clasamentul mondial al juc`torilor profesioni[ti (ATP),
dat publicit`]ii tot ieri, [i se afl` pe locul 85. Podiumul
ierarhiei este neschimbat fa]` de s`pt`mâna trecut`,
cu britanicul Andy Murray lider, urmat de spaniolul
Rafael Nadal [i de elve]ianul Stan Wawrinka. În Top
10 a survenit o singur` modificare, Marin Cilici [i Milos
Raonic f`când rocada la locurile 6-7. Tân`rul Nicolae
Frunz` a reu[it un salt de 49 de locuri [i se afl` acum
pe 442, cea mai bun` pozi]ie din cariera sa. La dublu,
Horia Tec`u este în continuare pe locul 19, iar Florin
Mergea a coborât o treapt`, fiind acum pe 37. Top 10
ATP la simplu este urm`torul: 1 (1). Andy Murray
(Marea Britanie) 9.390 de puncte, 2 (2). Rafael Nadal
(Spania) 7.285, 3 (3). Stan Wawrinka (Elve]ia) 6.175,
4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5.805, 5 (5). Roger
Federer (Elve]ia) 5.265, 6 (7). Marin Cilic (Croa]ia)
4.235, 7 (6). Milos Raonic (Canada) 4.150, 8 (8).
Dominic Thiem (Austria) 3.895, 9 (9). Kei Nishikori
(Japonia) 3.830, 10 (10). Jo-Wilfried Tsonga (Fran]a)
3.075. Top 10 ATP la dublu are urm`toarea configura]ie:
1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 7.900 de puncte, 2
(2). John Peers (Australia) 7.670, 3 (3). Marcelo Melo
(Brazilia) 7.400, 4 (4). Nicolas Mahut (Fran]a) 6.805,
5 (5). Jamie Murray (Marea Britanie) 6.610, 6 (6). Bruno
Soares (Brazilia) 6.610, 7 (7). Pierre-Hugues Herbert
(Fran]a) 5.865, 8 (8). Lukasz Kubot (Polonia) 5.410,
9 (9). Bob Bryan (SUA) 5.020, 9 (9). Mike Bryan (SUA)
5.020. Clasamentul ATP Race la dublu se prezint` în
felul urm`tor: 1 (1). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo
Melo (Brazilia) 4.160 de puncte, 2 (2). Henri Kontinen
(Finlanda)/John Peers (Australia) 3.350, 3 (3). Jamie
Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia) 2.930,
4 (4). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 2.505, 5 (5). Ivan
Dodig (Croa]ia)/Marcel Granollers (Spania) 2.360, 6
(6). Ryan Harrison (SUA)/Michael Venus (Noua
Zeeland`) 2.340, 7 (7). Juan Sebastian Cabal/Robert
Farah (Columbia) 2.180, 8 (9). Raven Klaasen (Africa
de Sud)/Rajeev Ram (SUA) 2.165, 9 (8). Pierre-Hugues
Herbert/Nicolas Mahut (Fran]a) 2.125, 10 (10). Horia
Tec`u (România)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 1.965...
17 (16). Florin Mergea (România)/Aisam-Ul-Haq
Qureshi (Pakistan) 860 etc.

"Dac` vrea s` dovedeasc` faptul c` este b`rbat, atunci va trebui s`
o facem în afara ma[inii, fa]` în fa]`", a afirmat pilotul britanic Lewis
Hamilton dup` acro[ajul cu Sebastian Vettel, petrecut duminic`, în timpul
Grand Prix-ului Azerbaidjanului la Formula 1, relateaz` Agerpres. Cei
doi pilo]i, care domin` Campionatul Mondial de Formula 1 - Vettel este
pe primul loc cu 14 puncte avans în fa]a lui Hamilton -, s-au acro[at în
turul 22 la Baku, în timp ce cursa fusese neutralizat` [i monoposturile
rulau în urma ma[inii de securitate. Hamilton, care se afla în frunte, a
încetinit considerabil în virajul 15, iar Vettel i-a intrat în spate, avariindu-
i eleronul. Nemul]umit de atitudinea rivalului s`u, Vettel l-a dep`[it [i
a tras de volan în direc]ia lui Hamilton, ro]ile monopostului Ferrari al
germanului [i Mercedesul englezului atingându-se. "S` pilotezi în maniera
asta este periculos. Bine c` nu am avut vitez`, pentru c` ar fi putut fi
grav", a ad`ugat Hamilton. "Sunt mul]i tineri care se uit` la Formula 1
[i care au v`zut acest gen de atitudine din partea multiplului campion
mondial", a mai spus britanicul. Sanc]ionat cu o penalitate de zece secunde,
Vettel, campion mondial în patru rânduri (2010, 2011, 2012 [i 2013), a
încheiat cursa marcat` de tensiuni pe locul al patrulea, chiar în fa]a rivalului
s`u, Lewis Hamilton, triplu campion mondial (2008, 2014 [i 2015), m`rindu-
[i avansul în clasamentul general al pilo]ilor. Pilotul australian Daniel
Ricciardo (Red Bull) a câ[tigat Marele Premiu de Formula 1 al
Azerbaidjanului, desf`[urat pe circuitul de la Baku. El a reu[it a cincea
victorie din carier`, fiind urmat în clasamentul cursei de finlandezul Valtteri
Bottas (Mercedes), care l-a dep`[it aproape de linia de sosire pe canadianul
Canadien Lance Stroll (Williams).

Provocare... b`rb`teasc`

Na]ionala Spaniei a cucerit titlul
de campioan` european` la baschet
feminin, dup` ce a învins f`r` drept
de apel, cu 71-55 (21-18, 18-12, 17-
10, 15-15), selec]ionata Fran]ei, du-
minic` sear`, la Praga, în finala
Eurobasket Women 2017, relateaz`
Agerpres. Cele mai bune marcatoare
ale înving`toarei au fost Sancho
Lyttle [i Alba Torrens, autoare a
19 [i, respectiv, 18 puncte, în timp
ce de la învinse s-a remarcat Celine
Dumerc (15 puncte) [i Diandra
Tchatchouang (zece puncte). Repre-
zentativa Spaniei, vicecampioana
olimpic` de la Rio de Janeiro, [i-a
trecut cu aceast` ocazie în palmares
al treilea titlu continental (1993,
2013, 2017), succedând în palmares
na]ionalei Serbiei, campioana con-
tinental` din 2015. Meciul dintre
Spania [i Fran]a a fost o reeditare
a finalei edi]iei din 2013 a Campi-
onatului European feminin, care s-
a încheiat tot cu victoria baschetba-
listelor spaniole. De altfel, juc`toa-
rele din Hexagon au pierdut dumi-
nic` a treia lor final` consecutiv`

CE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet femininCE de baschet feminin

Spania, regina Europei

la Eurobasket, dup` cele din 2013
[i 2015. Au evoluat urm`toarele for-
ma]ii: Spania - Nicholls (5 puncte),
Xargay (8), Lyttle (19), Torrens
(18), Palau (2), Gil (3), Domínguez
(4), Cruz (12); Fran]a: Miyem (8),
Ciak (4), Dumerc (15), Michel (2),
Ayayi, Skrela, Minte, Johannes (6),
Epoupa (5), Chartereau (3), Amant

(2), Tchatchoua (10). La finala
g`zduit` de "O2 Arena" din capitala
Cehiei au asistat 17.360 de
spectatori. Belgia a ob]inut
medaliile de bronz, în premier`,
dup` 78-45 cu Grecia, în finala
mic`. Kim Mestdagh a fost cea mai
bun` juc`toare a înving`toarelor,
cu 18 puncte.

Rossi, primul în Olanda

în clasamentul all-time de legendarul
s`u compatriot Giacomo Agostini,
cu 112 victorii înregistrate în 1964
[i 1977. La clasa Moto2, victoria
în Marele Premiu al Olandei a
revenit italianului Franco Morbidelli
(Kalex), liderul Campionatului
Mondial, care a ob]inut cu aceast`
ocazie al cincilea succes în opt curse
disputate în acest sezon. Cursa de
la categoria Moto3 s-a încheiat cu
victoria tân`rului pilot Aaron Canet
(Honda), în vârst` de 17 ani, aflat
la al doilea succes al sezonului, care
îi permite s` se apropie la 30 de
puncte de liderul clasamentului
general, compatriotul s`u Joan Mir
(Honda), clasat pe pozi]ia a noua
la Assen.

Copil a "c`zut" dou` pozi]iiCopil a "c`zut" dou` pozi]iiCopil a "c`zut" dou` pozi]iiCopil a "c`zut" dou` pozi]iiCopil a "c`zut" dou` pozi]ii
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Umor
Particularit`]ile fe]ei umane au fost

studiate de foarte mult timp, oamenii de [tiin]`
încercând s` stabileasc` conexiuni între acestea
[i tr`s`turile de caracter ale unei persoane.
De[i au fost elaborate mai multe teorii pe
aceast` tem`, pân` în prezent nu s-a putut
dovedi cu certitudine existen]a unei strânse
interdependen]e între cele dou` elemente. V`
prezent`m câteva dintre concluziile ap`rute
pe aceast` tem`, r`mânând ca dumneavoastr`
s` testa]i dac` aceste indicii sunt adev`rate
sau pur [i simplu s` v` amuza]i pe seama
lor.

Forma fe]eiForma fe]eiForma fe]eiForma fe]eiForma fe]ei
Rotund`.  Rotund`.  Rotund`.  Rotund`.  Rotund`.  Despre persoanele cu fa]`

rotund` se spune c` sunt sensibile [i iubitoare,
fiind, astfel, parteneri de n`dejde în orice
rela]ie.

Alungit`. Alungit`. Alungit`. Alungit`. Alungit`. Sunt practici, pragmatici,
meticulo[i [i muncitori cei care au aceast`

Personalitatea, în func]ie de particularit`]ile fe]ei
form`. Pe de alt` parte, îns`, sunt narcisi[ti
[i nu au prea mare noroc în rela]iile amoroase.

P`tr`]oas`. P`tr`]oas`. P`tr`]oas`. P`tr`]oas`. P`tr`]oas`. La prima vedere, posesorii
acestui tip de form` pot p`rea agresivi.
Ambi]iosi, uneori dominan]i, au o minte
analitic`, sunt  hot`râ]i [i iste]i.

Triunghiular`.  Triunghiular`.  Triunghiular`.  Triunghiular`.  Triunghiular`.  Despre persoanele cu
aceast` form` se spune c` sunt insistente,
creative [i c` au un temperament puternic.
În acela[i timp, pot fi sensibile [i se pot folosi
de orice atu pe care îl au pentru a ob]ine
ceea ce î[i doresc.

Dreptunghiular`. Dreptunghiular`. Dreptunghiular`. Dreptunghiular`. Dreptunghiular`. Mul]i dintre cei care
au aceast` form` a fe]ei activeaz` cu succes
în     politic`, afaceri sau sport. Sunt persoane
ambi]ioase [i, uneori, melancolice.

Oval`. Oval`. Oval`. Oval`. Oval`. Posesorii acestei forme sunt
persoane echilibrate, creative [i cuceritoare.
Foarte diploma]i, adesea ac]ioneaz`
duplicitar.

Despre b`rbieDespre b`rbieDespre b`rbieDespre b`rbieDespre b`rbie
 Strâns` sau îndesat`:  Strâns` sau îndesat`:  Strâns` sau îndesat`:  Strâns` sau îndesat`:  Strâns` sau îndesat`: pasiune
 Lat` [i groas`: î Lat` [i groas`: î Lat` [i groas`: î Lat` [i groas`: î Lat` [i groas`: înc`p`]ânare, hot`râre
 Ascu]it`:  Ascu]it`:  Ascu]it`:  Ascu]it`:  Ascu]it`: încredere, farmec
 Cu gropi]` în mijloc:  Cu gropi]` în mijloc:  Cu gropi]` în mijloc:  Cu gropi]` în mijloc:  Cu gropi]` în mijloc: o persoan` bine

chibzuit`
Retras`, te[it`, care alunec` spre gât: Retras`, te[it`, care alunec` spre gât: Retras`, te[it`, care alunec` spre gât: Retras`, te[it`, care alunec` spre gât: Retras`, te[it`, care alunec` spre gât: un

caracter r`u

Despre obrajiDespre obrajiDespre obrajiDespre obrajiDespre obraji
 Gra[iGra[iGra[iGra[iGra[i: calm, dorin]` sexual` sc`zut`,

gelozie, ambi]ie
 Îngu[ti [i strân[iÎngu[ti [i strân[iÎngu[ti [i strân[iÎngu[ti [i strân[iÎngu[ti [i strân[i: seriozitate, mul]umire

de sine
Sub]iri [i usca]iSub]iri [i usca]iSub]iri [i usca]iSub]iri [i usca]iSub]iri [i usca]i: inhibi]ie, r`ceal`
Pla]i, neteziPla]i, neteziPla]i, neteziPla]i, neteziPla]i, netezi: doritor, pofticios

Despre urechiDespre urechiDespre urechiDespre urechiDespre urechi
Cu lobul urechii desprinsCu lobul urechii desprinsCu lobul urechii desprinsCu lobul urechii desprinsCu lobul urechii desprins: capacit`]i

intelectuale ridicate
Mari [i desf`cuteMari [i desf`cuteMari [i desf`cuteMari [i desf`cuteMari [i desf`cute: obr`znicie, vanitate
MiciMiciMiciMiciMici: timiditate [i sensibilitate.
ÎndoiteÎndoiteÎndoiteÎndoiteÎndoite: inteligen]` deosebit`, l`comie

Performan]` sportiv`Performan]` sportiv`Performan]` sportiv`Performan]` sportiv`Performan]` sportiv`
Un schior încep`tor î[i rupe piciorul pe

pârtia de schi.
- Am progresat ceva totu[i, îi spune el

brancardierului; anul trecut mi-am rupt piciorul
în timp ce coboram din tren.

Surpriz`Surpriz`Surpriz`Surpriz`Surpriz`
Cineva bate la Por]ile Raiului. Sf. Petru

deschide [i vede un juc`tor de fotbal.
- Tu cine e[ti?
 - Sunt juc`tor în echipa na]ional` a

României.
- {i cum de ai nimerit poarta?

Dilem`Dilem`Dilem`Dilem`Dilem`
Vine limuzina s`-l ia pe Papa de la

aeroport.
- {tii fiule, pe mine nu m` las` niciodat`

s` conduc... Las`-m` de data asta, te rog.
 - Sfin]ia Ta, [ti]i, protocolul.... mi-a[

pierde serviciul...
- Te rog, [i s` [tii c` sunt extrem de

generos...
{oferul cedeaz`, Papa se urc` la volan

[i porne[te în tromb`. Poli]ia îi opre[te. Vine
poli]istul, îi salut` [i se întoarce la ma[ina
lui. Ia sta]ia:

 - {efu', nu [tiu ce s` fac. Am prins pe
cineva cu 160 de kilometri la or`.

- Arde-l.
- Nu cred c` pot, e tare.
- Cine e, primarul?
- Nuu, mai important.
- Un senator, ceva?
- Maaai tare.
- Cine e, m`?
- Cred c`-i Dumnezeu, c` Papa-i conduce

ma[ina.

Afaceri de familieAfaceri de familieAfaceri de familieAfaceri de familieAfaceri de familie
Se întâlnesc Bul` [i cu {trul`:
- Ce faci Bul`, cum i]i merge?
 - Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat.

Am deschis un magazin.
- Da? Cu ce?
 - Cu ranga!

Nomenclator de meseriiNomenclator de meseriiNomenclator de meseriiNomenclator de meseriiNomenclator de meserii
Profesoara c`tre elevi:
- Vasilic`, ce-i tat`l t`u?
 - Gunoier.
- Nu se spune gunoier, ci lucr`tor la

salubritate.
- Petric`, ce-i tat`l t`u?
- Gropar.
- Nu se spune gropar, ci lucr`tor la pompe

funebre.
- Ioane, ce e tat`l t`u? - Cioban!
- Nu, m`i, Ioane, se spune îndrum`tor

pastoral.
- Gigele, ce-i tat`l t`u?
- DJ la Mystic Club.
- Cum adic`?
- Clopotar la biseric`...

NedumerireNedumerireNedumerireNedumerireNedumerire
Nu pot s` în]eleg de ce am fost adus la

poli]ie! exclam` un be]iv plin de indignare.
 - Pentru b`utur`! îi r`spunde ofi]erul de

serviciu.
 - P`i de ce nu zici a[a? Adu-mi un coniac!

AmintiriAmintiriAmintiriAmintiriAmintiri
Întrebare: - Pe vremea lui Ceau[escu, ce

era, iarna, mai rece decât apa rece?
R`spuns: - Apa cald`.

R`spunsurile corecte R`spunsurile corecte R`spunsurile corecte R`spunsurile corecte R`spunsurile corecte: G - G - PRO - C - FACHIR - HRAM - RAID - AMARI - VARF - TRIBUN - NETURI - ITI - ATUURI - INEC
- S - RISCARI - A - IVIT - ORI - UR - I - ESTETIC - ALB - TANATIC - ALIAJE - ASI.

Mari, plate [i sub]iriMari, plate [i sub]iriMari, plate [i sub]iriMari, plate [i sub]iriMari, plate [i sub]iri: nepoliticos, zgârcit
În form` de "pâlnie"În form` de "pâlnie"În form` de "pâlnie"În form` de "pâlnie"În form` de "pâlnie": egoism

Despre buzeDespre buzeDespre buzeDespre buzeDespre buze
MariMariMariMariMari: frumuse]e, apetit sexual ridicat
Groase [i mariGroase [i mariGroase [i mariGroase [i mariGroase [i mari: senzualitate, puritate
Sub]iriSub]iriSub]iriSub]iriSub]iri: r`utate
Buza superioar` este mai mareBuza superioar` este mai mareBuza superioar` este mai mareBuza superioar` este mai mareBuza superioar` este mai mare: calm,

generos, gelos.
Buza inferioar` este mai mare decåt ceaBuza inferioar` este mai mare decåt ceaBuza inferioar` este mai mare decåt ceaBuza inferioar` este mai mare decåt ceaBuza inferioar` este mai mare decåt cea

de susde susde susde susde sus: dorin]` sexual`, l`comie
Dac` buza superioar` vine sub ceaDac` buza superioar` vine sub ceaDac` buza superioar` vine sub ceaDac` buza superioar` vine sub ceaDac` buza superioar` vine sub cea

inferioar`inferioar`inferioar`inferioar`inferioar`: ner`bdare, agresivitate
Dac` buza inferioar` vine sub ceaDac` buza inferioar` vine sub ceaDac` buza inferioar` vine sub ceaDac` buza inferioar` vine sub ceaDac` buza inferioar` vine sub cea

superioar`superioar`superioar`superioar`superioar`: caracter bun

Despre nasDespre nasDespre nasDespre nasDespre nas
MareMareMareMareMare: ipohondru, lacom
ScurtScurtScurtScurtScurt: fricos
LungLungLungLungLung: filantropic
Plat [i latPlat [i latPlat [i latPlat [i latPlat [i lat: dorin]` sexual`
CoroiatCoroiatCoroiatCoroiatCoroiat: vorb`re], zgârcit
ÎngustÎngustÎngustÎngustÎngust: suspicios
Ascu]itAscu]itAscu]itAscu]itAscu]it: iste]

BAG~ MÅNA |NBAG~ MÅNA |NBAG~ MÅNA |NBAG~ MÅNA |NBAG~ MÅNA |N
FOC... PENTRUFOC... PENTRUFOC... PENTRUFOC... PENTRUFOC... PENTRU

AL}IIAL}IIAL}IIAL}IIAL}II

CURS~CURS~CURS~CURS~CURS~
RAPID~RAPID~RAPID~RAPID~RAPID~

E CULMEA...E CULMEA...E CULMEA...E CULMEA...E CULMEA...

SERVICII CUSERVICII CUSERVICII CUSERVICII CUSERVICII CU
FILEUFILEUFILEUFILEUFILEU

C~R}I DEC~R}I DEC~R}I DEC~R}I DEC~R}I DE
VALOAREVALOAREVALOAREVALOAREVALOARE

AR~TATAR~TATAR~TATAR~TATAR~TAT
LA FA}~LA FA}~LA FA}~LA FA}~LA FA}~
DESCHISDESCHISDESCHISDESCHISDESCHIS

LA CULOARELA CULOARELA CULOARELA CULOARELA CULOARE

AMESTE-AMESTE-AMESTE-AMESTE-AMESTE-
CURI DECURI DECURI DECURI DECURI DE
METALEMETALEMETALEMETALEMETALE

PRIMELEPRIMELEPRIMELEPRIMELEPRIMELE
DOU~ DINDOU~ DINDOU~ DINDOU~ DINDOU~ DIN
CINCI!CINCI!CINCI!CINCI!CINCI!

DOBORÅTDOBORÅTDOBORÅTDOBORÅTDOBORÅT
|N LUPT~|N LUPT~|N LUPT~|N LUPT~|N LUPT~

A MÅHNIA MÅHNIA MÅHNIA MÅHNIA MÅHNI
VE{MÅNTVE{MÅNTVE{MÅNTVE{MÅNTVE{MÅNT

|MPLETIT |N|MPLETIT |N|MPLETIT |N|MPLETIT |N|MPLETIT |N
FABRIC~FABRIC~FABRIC~FABRIC~FABRIC~

PROTECTORPROTECTORPROTECTORPROTECTORPROTECTOR
AL UNEIAL UNEIAL UNEIAL UNEIAL UNEI
BISERICIBISERICIBISERICIBISERICIBISERICI
|N PARIS!|N PARIS!|N PARIS!|N PARIS!|N PARIS!

DAUDAUDAUDAUDAU
REZISTEN}~REZISTEN}~REZISTEN}~REZISTEN}~REZISTEN}~
{EFI PESTE{EFI PESTE{EFI PESTE{EFI PESTE{EFI PESTE
MOZAICIMOZAICIMOZAICIMOZAICIMOZAICI

POZA
ZILEI

POLITICIANPOLITICIANPOLITICIANPOLITICIANPOLITICIAN
PATRIOTPATRIOTPATRIOTPATRIOTPATRIOT
ANIMAL |NANIMAL |NANIMAL |NANIMAL |NANIMAL |N
CURS~!CURS~!CURS~!CURS~!CURS~!

PUNERI |NPUNERI |NPUNERI |NPUNERI |NPUNERI |N
PRIMEJDIEPRIMEJDIEPRIMEJDIEPRIMEJDIEPRIMEJDIE
CAS~ MARECAS~ MARECAS~ MARECAS~ MARECAS~ MARE

|MBUIBATE|MBUIBATE|MBUIBATE|MBUIBATE|MBUIBATE
SUPRAFE}ESUPRAFE}ESUPRAFE}ESUPRAFE}ESUPRAFE}E

DE PEDEAPS~DE PEDEAPS~DE PEDEAPS~DE PEDEAPS~DE PEDEAPS~

ARAT~ BINEARAT~ BINEARAT~ BINEARAT~ BINEARAT~ BINE
|NTR-UN|NTR-UN|NTR-UN|NTR-UN|NTR-UN
TABLOU!TABLOU!TABLOU!TABLOU!TABLOU!

REFERITOR LAREFERITOR LAREFERITOR LAREFERITOR LAREFERITOR LA
PETRECANIEPETRECANIEPETRECANIEPETRECANIEPETRECANIE

SEMNULSEMNULSEMNULSEMNULSEMNUL
|NMUL}IRII|NMUL}IRII|NMUL}IRII|NMUL}IRII|NMUL}IRII
A SE A{EZAA SE A{EZAA SE A{EZAA SE A{EZAA SE A{EZA

PENTRUPENTRUPENTRUPENTRUPENTRU
PERE!PERE!PERE!PERE!PERE!

SUNT LASUNT LASUNT LASUNT LASUNT LA
BRIDGE!BRIDGE!BRIDGE!BRIDGE!BRIDGE!

INUNDA}IEINUNDA}IEINUNDA}IEINUNDA}IEINUNDA}IE
SPA}IU DESPA}IU DESPA}IU DESPA}IU DESPA}IU DE
JOC! JOC! JOC! JOC! JOC! (PL.(PL.(PL.(PL.(PL.)))))

DE-ALEDE-ALEDE-ALEDE-ALEDE-ALE
CRITICILOR!CRITICILOR!CRITICILOR!CRITICILOR!CRITICILOR!
A ENERVAA ENERVAA ENERVAA ENERVAA ENERVA

G~URIT |NG~URIT |NG~URIT |NG~URIT |NG~URIT |N
CENTRU!CENTRU!CENTRU!CENTRU!CENTRU!
LOVIT~ |NLOVIT~ |NLOVIT~ |NLOVIT~ |NLOVIT~ |N
SPATE!SPATE!SPATE!SPATE!SPATE!

CEI MAICEI MAICEI MAICEI MAICEI MAI
BUNI DINTREBUNI DINTREBUNI DINTREBUNI DINTREBUNI DINTRE

CEI BUNICEI BUNICEI BUNICEI BUNICEI BUNI

VEHICULEVEHICULEVEHICULEVEHICULEVEHICULE
RUSTICERUSTICERUSTICERUSTICERUSTICE

TRENULE} DETRENULE} DETRENULE} DETRENULE} DETRENULE} DE
VACAN}~VACAN}~VACAN}~VACAN}~VACAN}~
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SincretisteRebus
ORIZONTAL. ORIZONTAL. ORIZONTAL. ORIZONTAL. ORIZONTAL. 1) În capul trenului. 2) Birou

al serviciului administrativ – Cancer. 3) Lustruit
cu cear` – Picioru[e protoplasmatice. 4) Via]` –
Loc bolnav când e[ti s`n`tos. 5) Sigl` pentru
transportul în comun – Ea nu a mai plecat. 6) C`ma[`
popular` - A înlocui o pedeaps`. 7) Mu[e]el. 8)
Ucis` – Careu! 9) Sclav – Fluture-alb. 10) Pantaloni
strâm]i – Femela calului.

VERTICAL. VERTICAL. VERTICAL. VERTICAL. VERTICAL. 1) }in locul altora. 2) Vin dup`
cereri – Zuluf. 3) Discipol – Hain` de avocat. 4) A
or`c`i – Voci în grup. 5) Legend` – Concet`]enii
no[tri. 6) Scoate pui – Dobând` ilegal`. 7) Vin din
comun` (fem.) 8) Enerva]i – Nu. 9) Und` marin` –
Tiran. 10) Acr` – Nimb.

Dic]ionar: CILI, ITC, N~LBAR, OC~I.
VICTOR STOIAN

Dezlegarea careului SINCRETISME: LIVIDI-LIVIDI-LIVIDI-LIVIDI-LIVIDI-
TATE – OFERI – INOX – CORA – ATENT – A{ITATE – OFERI – INOX – CORA – ATENT – A{ITATE – OFERI – INOX – CORA – ATENT – A{ITATE – OFERI – INOX – CORA – ATENT – A{ITATE – OFERI – INOX – CORA – ATENT – A{I
– O}ETAR – LE – ILAR~ – A – I – ACAS~ – SL – TALONA – ACE – ALENE – ARAG – TUR~ –– O}ETAR – LE – ILAR~ – A – I – ACAS~ – SL – TALONA – ACE – ALENE – ARAG – TUR~ –– O}ETAR – LE – ILAR~ – A – I – ACAS~ – SL – TALONA – ACE – ALENE – ARAG – TUR~ –– O}ETAR – LE – ILAR~ – A – I – ACAS~ – SL – TALONA – ACE – ALENE – ARAG – TUR~ –– O}ETAR – LE – ILAR~ – A – I – ACAS~ – SL – TALONA – ACE – ALENE – ARAG – TUR~ –
FIAR~ – INTRATABIL.FIAR~ – INTRATABIL.FIAR~ – INTRATABIL.FIAR~ – INTRATABIL.FIAR~ – INTRATABIL.

Reperele zilei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rezolvarea problemei anterioare
SUDOKU

Completa]i spa]iile goale din grila de mai sus
astfel \ncåt fiecare rånd, coloan` sau p`trat de 3x3
c`su]e s` con]in` o singur` dat` cifrele de la 1 la 9.

DUMITRU RADA

Cursurile pie]ei valutare din 26Cursurile pie]ei valutare din 26Cursurile pie]ei valutare din 26Cursurile pie]ei valutare din 26Cursurile pie]ei valutare din 26 iunie iunie iunie iunie iunie, anun]ate, anun]ate, anun]ate, anun]ate, anun]ate
de BNR:de BNR:de BNR:de BNR:de BNR: 1 Dolar australian 3.0976, 1 Dolar canadian
3.0869, 1 Franc elve]ian 4.2046, 1 Coroan` ceh`
0.1742, 1 Coroan` danez` 0.6150, 1 Lir` egiptean`
0.2255, 1 Lir` sterlin` 5.1987, 100 Forin]i maghiari
1.4785, 100 Yeni japonezi 3.6629, 1 Leu moldovenesc
0.2237, 1 Coroan` norvegian` 0.4830, 1 Zlot polonez
1.0858, 1 Coroan` suedez` 0.4687, 1 Nou` lir`
turceasc` 1.1643, 1 DST 5.6426, 1 Rubl` ruseasc`
0.0693, 1 Lev` bulg`reasc` 2.3383, 1 Rand sud-african
0.3172, 1 Real brazilian 1.2237, 1 Renminbi chinezesc
(RMB) 0.5981, 1 Rupia indian` 0.0635, 100 Woni
sud-coreeni 0.3597, 1 Peso mexican 0.2280, 1 Dolar
neo-zeelandez 2.9720, 1 Dinar sårbesc 0.0377, 1
Hryvn` ucrainean` 0.1570, 1 Dirham` a Emiratelor
Arabe 1.1137.
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VladVladVladVladVlad (bd 16 Decembrie 1989 nr. 53, tel. 492650); VladVladVladVladVlad (bd Gh.
Laz`r nr. 8, tel. 220419); VladVladVladVladVlad (str. Dacilor nr. 4); Vlavarmed Vlavarmed Vlavarmed Vlavarmed Vlavarmed (str. Bråndu[ei
nr. 13, tel. 425380); Help NetHelp NetHelp NetHelp NetHelp Net (Bd. Gh. Laz`r, nr. 30-32, tel. 426793).

Farmacii
servicii non-stop

SPECTACOLESPECTACOLESPECTACOLESPECTACOLESPECTACOLE
Filarmonica de Stat BanatulFilarmonica de Stat BanatulFilarmonica de Stat BanatulFilarmonica de Stat BanatulFilarmonica de Stat Banatul
- ora 19, Sala Capitol,  Recital

cameral

FILMEFILMEFILMEFILMEFILME
Cinema City Iulius MallCinema City Iulius MallCinema City Iulius MallCinema City Iulius MallCinema City Iulius Mall:::::

Absolut totAbsolut totAbsolut totAbsolut totAbsolut tot: 12,10;      14,20; 16,30;
18,30; 20,20; 22,30; Baby Driver:Baby Driver:Baby Driver:Baby Driver:Baby Driver:
20,15; BaywatchBaywatchBaywatchBaywatchBaywatch; 19;  Câinele... sauCâinele... sauCâinele... sauCâinele... sauCâinele... sau
via]a!via]a!via]a!via]a!via]a!: 13; 15; 17; 19,50; 21,50;
Ma[ini 3 Ma[ini 3 Ma[ini 3 Ma[ini 3 Ma[ini 3 3 D: 11; 13,20; 15,40; 18;
O noapte nebun`, nebun`O noapte nebun`, nebun`O noapte nebun`, nebun`O noapte nebun`, nebun`O noapte nebun`, nebun`: 12,40;
14,30; 16,50; 19,10; 21, 20; The bossThe bossThe bossThe bossThe boss
baby: Cine-i [ef acas`? baby: Cine-i [ef acas`? baby: Cine-i [ef acas`? baby: Cine-i [ef acas`? baby: Cine-i [ef acas`? 3D; 11,10;
Unlocked. pericol desc`tu[atUnlocked. pericol desc`tu[atUnlocked. pericol desc`tu[atUnlocked. pericol desc`tu[atUnlocked. pericol desc`tu[at: 21;
Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman 3D: 13,20; 18,20;
21,10; Sunt un mic tic`los Sunt un mic tic`los Sunt un mic tic`los Sunt un mic tic`los Sunt un mic tic`los 3D: 21,20;
Overdrive: Overdrive: Overdrive: Overdrive: Overdrive: 16,10; 19;  Pira]ii dinPira]ii dinPira]ii dinPira]ii dinPira]ii din
Caraibe: R`zbunarea lui Salazar Caraibe: R`zbunarea lui Salazar Caraibe: R`zbunarea lui Salazar Caraibe: R`zbunarea lui Salazar Caraibe: R`zbunarea lui Salazar 3D:
12; 14,40; 17,20.

EXPOZI}IIEXPOZI}IIEXPOZI}IIEXPOZI}IIEXPOZI}II
Galeria HeliosGaleria HeliosGaleria HeliosGaleria HeliosGaleria Helios: "Forma rele-

vat`", expozi]ie de ceramic` Nicolae
Moldovan; Muzeul de Art`: Ex-Muzeul de Art`: Ex-Muzeul de Art`: Ex-Muzeul de Art`: Ex-Muzeul de Art`: Ex-
pozi]ie de sculptur` Ingo Glasspozi]ie de sculptur` Ingo Glasspozi]ie de sculptur` Ingo Glasspozi]ie de sculptur` Ingo Glasspozi]ie de sculptur` Ingo Glass; Ex-
pozi]ie Rosemarie Trocker (Ger-
mania);  Martin cel frumos, expozi]ie
Martin Schongauer; World PressWorld PressWorld PressWorld PressWorld Press
Photo, expozi]ie de fotografie; CasaPhoto, expozi]ie de fotografie; CasaPhoto, expozi]ie de fotografie; CasaPhoto, expozi]ie de fotografie; CasaPhoto, expozi]ie de fotografie; Casa
Artelor, Galeria Pygmalion:Artelor, Galeria Pygmalion:Artelor, Galeria Pygmalion:Artelor, Galeria Pygmalion:Artelor, Galeria Pygmalion:
"Dincolo de vedere", expozi]ie a ele-
vilor de la Liceul "Iris", coordonat`
de Nada  Stojici;  Studio Art: "Podul
casei, pod peste timp"  Muzeul Bana- Muzeul Bana- Muzeul Bana- Muzeul Bana- Muzeul Bana-
tului, Bastiontului, Bastiontului, Bastiontului, Bastiontului, Bastion: Colec]ia de antichit`]i
egiptene; Catedrala Mitropolitan`Catedrala Mitropolitan`Catedrala Mitropolitan`Catedrala Mitropolitan`Catedrala Mitropolitan`
Timi[oara: Timi[oara: Timi[oara: Timi[oara: Timi[oara: Expozi]ie permanent` de
art` religioas`

PROGRAME TVPROGRAME TVPROGRAME TVPROGRAME TVPROGRAME TV
FFFFFILMEILMEILMEILMEILME

Banatul [i Timi[oara
în context european

Banatul [i Timi[oara în
context european, a[a cum apar
ele în c`r]ile prof. univ. dr. Victor
Neumann, vor fi subiectul
discu]iei ce va avea loc în aceast`
dup`-amiaz`, cu începere de la
ora 18, la libr`ria "La Dou`
Bufni]e", unde, al`turi de autor,
vor intra în dialog Carol David,
Petru Ilie[u [i Miodrag Milin.

Volumele  de la care va porni
dezbaterea sunt: "Istoria
Banatului. Studii privind
particularit`]ile unei regiuni
transfrontaliere" ( Editura
Academiei Române, 2016),
"Timi[oara sub semnul Prin]ului Eugeniu de Savoya. Trei sute de ani de
europenitate", (Editura Balcanic, 2016), "Evreii Banatului. O m`rturie a
multi- [i interculturalit`]ii Europei Est-Centrale", (Editura Brumar, 2016)
[i "Particularities of the Transition and adaptation of the concept of Nation
in East-Central Europe: The Hungarian and Romanian Casese in The
Nineteenth Century"  (extras din "Contribution to the History of Concepts",
2012).

N`scut în 28 octombrie 1953, la Lugoj, Victor Neumann  este istoric
[i filozof al culturii, profesor de istoria modern` a României [i istoria
modern` a Europei la Facultatea de Litere, Istorie [i Teologie a Universit`]ii
de Vest din Timi[oara [i director al Muzeului de Art` Timi[oara.

Este cofondator – împreun` cu profesorul Armin Heinen,  de la
Universitatea din Aachen – [i director (din 2008) al {colii Doctorale
Interna]ionale de Istorie Conceptual` "Reinhart Koselleck" din cadrul
Universit`]ii de Vest din Timi[oara. Este colaborator periodic al publica]iilor
române[ti "Orizont" (Timi[oara), "Timpul" (Ia[i), "Observator Cultural",
"Revista 22", "Dilema"/"Dilema Veche", "Idei în dialog",  "Altitudini"
(Bucure[ti), Apostrof (Cluj-Napoca) [i este autorul a peste 500 de articole,
c`r]i, traduceri [i edi]ii coordonate. A primit premii [i distinc]ii pentru
merite deosebite în activitatea [tiin]ific`, didactic` [i artistic`.

CODRINA DIANA TOMOV

- ora 21,30 - - ora 21,30 - - ora 21,30 - - ora 21,30 - - ora 21,30 - PRO TV     -  Obligat Obligat Obligat Obligat Obligat
s` ucid` (s` ucid` (s` ucid` (s` ucid` (s` ucid` (ac]iune, Canada, 2010).
Cu Eric Roberts în rolul principal.

- ora 23,20 - ora 23,20 - ora 23,20 - ora 23,20 - ora 23,20 - Diva Universal -
A[a cum e[ti (A[a cum e[ti (A[a cum e[ti (A[a cum e[ti (A[a cum e[ti (comedie, Canada,
2015).

Printr-o lege promulgat` ieri,
prin decret, de c`tre pre[edintele
Klaus Iohannis, persoanele care au
locuit cel pu]in 30 de ani în zonele
afectate de poluarea remanent` în
urma extrac]iei [i prelucr`rii
minereurilor neferoase cu con]inut
de cupru, plumb, sulf, cadmiu,
arseniu, zinc, mangan, fluor, clor,
a pulberilor metalice [i/sau de cocs
metalurgic, precum [i a emisiilor
de amoniac [i derivate, se vor putea
pensiona cu doi ani mai devreme,
f`r` penalizarea specific` pension`rii
anticipate. Legea precizeaz` explicit
localit`]ile considerate bazine de
poluare, vestea rea fiind c` niciuna
dintre a[ez`rile b`n`]ene care au
suportat (unele vreme de peste un
secol) efectele acestui tip de poluare

O veste bun` într-o veste rea
nu este inclus`. Lipsesc din list`
vechile centre siderurgice Re[i]a,
N`drag, O]elu Ro[u, centrele
miniere Anina sau Moldova Nou`,
dar [i fosta exploatare de uraniu
Ciudanovi]a, din simplul motiv c`
o astfel de lege nu poate fi aplicat`
retroactiv, de[i în toate aceste cazuri
poluarea s-a resim]it cu mult peste
cei 30 de ani specifica]i. Vestea bun`
din vestea rea este c`, în practic toate
aceste cazuri, poluarea industrial`
intensiv` ]ine în prezent de domeniul
trecutului, în unele cazuri - precum,
spre exemplu, în cel al râului N`drag,
pe vremuri c`r`miziu de la depu-
nerile metalice, redevenit între timp
limpede - ecosistemul [tergând sin-
gur amprenta activit`]ii industri-
ale. (L.N.)

- ora 0,30 -- ora 0,30 -- ora 0,30 -- ora 0,30 -- ora 0,30 - Prima TV- CaleaCaleaCaleaCaleaCalea
Misterelor (Misterelor (Misterelor (Misterelor (Misterelor (thriller, SUA, 1996). Cu
Nick Nolte în rolul principal.
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Comemor`ri

Decese

Pierderi

Servicii

Vånz`ri

V` ofer` zilnic spa]ii importante pentruV` ofer` zilnic spa]ii importante pentruV` ofer` zilnic spa]ii importante pentruV` ofer` zilnic spa]ii importante pentruV` ofer` zilnic spa]ii importante pentru

anun]urile dumneavoastr` de mic` publicitateanun]urile dumneavoastr` de mic` publicitateanun]urile dumneavoastr` de mic` publicitateanun]urile dumneavoastr` de mic` publicitateanun]urile dumneavoastr` de mic` publicitate

la rubricile: vånz`ri, cump`r`ri, servicii,la rubricile: vånz`ri, cump`r`ri, servicii,la rubricile: vånz`ri, cump`r`ri, servicii,la rubricile: vånz`ri, cump`r`ri, servicii,la rubricile: vånz`ri, cump`r`ri, servicii,

diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale,diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale,diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale,diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale,diverse, pierderi, felicit`ri, matrimoniale,

comemor`ri, decese, \nchirieri.comemor`ri, decese, \nchirieri.comemor`ri, decese, \nchirieri.comemor`ri, decese, \nchirieri.comemor`ri, decese, \nchirieri.

RENA{TEREA B~N~}EAN~

MICA PUBLICITATE: MICA PUBLICITATE: MICA PUBLICITATE: MICA PUBLICITATE: MICA PUBLICITATE: LUNI-VINERI: LUNI-VINERI: LUNI-VINERI: LUNI-VINERI: LUNI-VINERI: 88888-----1919191919; S; S; S; S; SÂÂÂÂÂMBMBMBMBMBÅÅÅÅÅTTTTTÅÅÅÅÅ::::: \nchis \nchis \nchis \nchis \nchis, DUMINIC, DUMINIC, DUMINIC, DUMINIC, DUMINICÅÅÅÅÅ: 1: 1: 1: 1: 177777-19.-19.-19.-19.-19.
Pentru rubrica de ANIVERS~RIANIVERS~RIANIVERS~RIANIVERS~RIANIVERS~RI v` a[tept`m de luni pån` vineri, \ntre orele 8-15.

Anun]urile de mic` publicitate se pot expedia [i prin po[t`, textul fiind \nso]it de dovada pl`]ii acestuia
(1,30 lei/cuvånt; 1,50 lei \n chenar; 1,70 lei cu majuscule + chenar; poz` mic` 25 lei;

poz` mare 63 lei), prin mandat po[tal, \n contul S.C. TIM PRESS S.A.
RO 76BACX000000301331200076BACX000000301331200076BACX000000301331200076BACX000000301331200076BACX0000003013312000, deschis la Unicredit }iriac Timi[oara.

Pentru anun]urile de MARE PUBLICITATEMARE PUBLICITATEMARE PUBLICITATEMARE PUBLICITATEMARE PUBLICITATE v` st`m  la dispozi]ie de luni pån` vineri, \ntre orele 8-16.

ORARUL AGEN}IEI DE PUBLICITATE
"RENA{TEREA B~N~}EAN~"

TELEFON/FAX: 0256/495317.

S.C. NSD IVIRYA SRL, cu sediul în loc.S.C. NSD IVIRYA SRL, cu sediul în loc.S.C. NSD IVIRYA SRL, cu sediul în loc.S.C. NSD IVIRYA SRL, cu sediul în loc.S.C. NSD IVIRYA SRL, cu sediul în loc.
Chi[oda, str. Bucegi nr. 9, jud. Timi[,Chi[oda, str. Bucegi nr. 9, jud. Timi[,Chi[oda, str. Bucegi nr. 9, jud. Timi[,Chi[oda, str. Bucegi nr. 9, jud. Timi[,Chi[oda, str. Bucegi nr. 9, jud. Timi[,

având CIF 32931856, având J 35/719/2014,având CIF 32931856, având J 35/719/2014,având CIF 32931856, având J 35/719/2014,având CIF 32931856, având J 35/719/2014,având CIF 32931856, având J 35/719/2014,
declar`m pierdut certificatul dedeclar`m pierdut certificatul dedeclar`m pierdut certificatul dedeclar`m pierdut certificatul dedeclar`m pierdut certificatul de

înmatriculare a societ`]ii la ORC Timi[.înmatriculare a societ`]ii la ORC Timi[.înmatriculare a societ`]ii la ORC Timi[.înmatriculare a societ`]ii la ORC Timi[.înmatriculare a societ`]ii la ORC Timi[.
Îl declar`m nul.Îl declar`m nul.Îl declar`m nul.Îl declar`m nul.Îl declar`m nul.     (1251)(1251)(1251)(1251)(1251)

Un gând pios pentru

MURARIUMURARIUMURARIUMURARIUMURARIU
IOAN – MARINELIOAN – MARINELIOAN – MARINELIOAN – MARINELIOAN – MARINEL
la 12 ani de la deces.

Mama, sora [i cumnatul.
(1686)

Cu triste]e [i durere
amintim c` mama noastr`

PAIN DANI}APAIN DANI}APAIN DANI}APAIN DANI}APAIN DANI}A
împline[te zece ani de

la plecarea la cele ve[nice.
Dumnezeu s` o odihneas-
c`! Familia. (AP 006/1428)

Familia prof. univ. dr.
Horia Cernescu mul]u-
me[te cu recuno[tin]` ru-
delor, prietenilor, vecinilor,
cunoscu]ilor care prin pre-
zen]`, telefoane sau mesaje
[i-au exprimat compasiu-
nea pentru decesul dragei
lor

ANASTASIAANASTASIAANASTASIAANASTASIAANASTASIA
GAVRILI}~GAVRILI}~GAVRILI}~GAVRILI}~GAVRILI}~

(1678)

Cu durere în suflet
anun]`m dispari]ia fulge-
r`toare a celui care a fost

ISCRULESCUISCRULESCUISCRULESCUISCRULESCUISCRULESCU
AURELIANAURELIANAURELIANAURELIANAURELIAN

Condolean]e familiei
îndoliate! Colegii. (1676)

PROMO}IA 1978 A
LICEULUI C.D. LOGA
Î{I IA R~MAS BUN DE
LA
PROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLA

PÎRVAPÎRVAPÎRVAPÎRVAPÎRVA
DUMNEZEU S~ O

ODIHNEASC~! (1685)

Familia îndurerat`
anun]` trecerea în nefiin]`
dup` o grea suferin]` la
doar 56 ani a celui ce a fost

ing. DAN – AURELing. DAN – AURELing. DAN – AURELing. DAN – AURELing. DAN – AUREL
VLAICUVLAICUVLAICUVLAICUVLAICU

minunat so], tat` [i fiu.
Dumnezeu s`-l odihneas-
c`. Slujba de înmormântare
va avea loc ast`zi, 27 iunie,
ora 13, cimitirul de pe str.
Cosminului. Familia.
(1675)

CU TRISTE}E
ANUN} TRECEREA LA
CELE VE{NICE A
PROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLAPROF. MARIANELLA

PÎRVA (LILA)PÎRVA (LILA)PÎRVA (LILA)PÎRVA (LILA)PÎRVA (LILA)
ÎNMORMÂNTAREA

ARE LOC ÎN 28.06.2017,
ORA 14, LA CIMITIRUL
CALEA {AGULUI IAR
SICRIUL ESTE DEPUS
LA CASA FUNERAR~
DE PE STR. VULTURI-
LOR NR. 23. DUMNE-
ZEU S~ O IERTE! O
P~STR~M VIE ÎN
AMINTIRE. LILIANA
TODOR {I FAMILIA.
(1685)

Dumnezeu s` o ierte
[i s` o odihneasc` pe
prof. MARIANELLAprof. MARIANELLAprof. MARIANELLAprof. MARIANELLAprof. MARIANELLA

PÎRVAPÎRVAPÎRVAPÎRVAPÎRVA
pe care am îngrijit-o

cu drag. Margareta, Ilonka
[i Aurica. (1685)

C O L E C T I V U L
CUR}II DE APEL TIMI-
{OARA ESTE AL~TURI
DE COLEGA IOANA
PASCU, ÎN ACESTE
MOMENTE DE GREA
ÎNCERCARE PRICINUI-
TE DE TRECEREA ÎN
ETERNITATE A TAT~-
LUI S~U {I TRANSMI-
TE PE ACEAST~ CALE
SINCERE CONDOLE-
AN}E FAMILIEI ÎNDO-
LIATE. DUMNEZEU S~
ÎL ODIHNEASC~ ÎN
PACE! (1667)

Au trecut 40 de zile, de când a plecat de lâng` noi,
dup` o grea suferin]`

TI}A MIHALCEATI}A MIHALCEATI}A MIHALCEATI}A MIHALCEATI}A MIHALCEA
{tim c` de acolo de sus, vei fi mereu al`turi de noi.

Florentina, Carmen, Lucian [i Ovidiu. (1614)

Chiar dac` a plecat dintre noi acum opt ani (27.06.2009)
uitarea nu se va a[terne niciodat` peste chipul drag al
celui care a fost

SANDU OVIDIUSANDU OVIDIUSANDU OVIDIUSANDU OVIDIUSANDU OVIDIU
Va r`mâne mereu în sufletele noastre, fiul Bogdan [i

so]ia Corina. Dumnezeu s` te odihneasc` în pace! (1630)

Au trecut 3 ani de la dispari]ia dragului nostru frate,
cumnat [i prieten

FLORIN ILEAFLORIN ILEAFLORIN ILEAFLORIN ILEAFLORIN ILEA
Dumnezeu s`-l odihneasc`! Fam. Moga [i Moloci.

(1666)

Se împlinesc  zece ani de când cuscrul  nostru
MIU}EL IOANMIU}EL IOANMIU}EL IOANMIU}EL IOANMIU}EL IOAN

a plecat la cele ve[nice. Dumnezeu s`-i dea odihn`
[i lumin` ve[nic`. Cuscrii Pavel [i Ioana Bociort.

(1671)

Vând apartament dou` camere, toate utilit`]ile, central`
proprie pe gaz, buc`t`rie, baie, box` în curte, c`mar` alimente,
zona Fabric. Pre] 45.000 euro, negociabil. Accept credit.
Tel. 0733913274. (1568)

Cump`r calorifere, fier vechi, debarasez locuin]e,
transport moloz. Tel. 0741392546.

CIORNEI MARIUS – MIHAI, pierdut carnet de student.
Îl declar nul. (1673)

RADE{ ANDA MARIA, pierdut carnet de student. Îl
declar nul. (1677)

MAIER OVIDIU, pierdut legitima]ie control [i serviciu.
Le declar nule. (1679)

SC OMV PETROM SA anun]` publicul interest asupra
deciziei etapei de \ncadrare de c`tre APM Timi[ de a nu
se efectua evaluarea impactului asupra mediului [i evaluarea
adecvat` \n cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul "Montare grupuri"Montare grupuri"Montare grupuri"Montare grupuri"Montare grupuri
generatoare Parc 3 Pordeanu [i racordarea la re]eaua degeneratoare Parc 3 Pordeanu [i racordarea la re]eaua degeneratoare Parc 3 Pordeanu [i racordarea la re]eaua degeneratoare Parc 3 Pordeanu [i racordarea la re]eaua degeneratoare Parc 3 Pordeanu [i racordarea la re]eaua de
energie electric`"energie electric`"energie electric`"energie electric`"energie electric`" propus a fi amplasat \n localitatea Pordeanu,
comuna Beba Veche, CF nr. 401341, nr. top. 401341, jud.
Timi[.

Proiectul deciziei de \ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate la sediul APM Timi[, jud.
Timi[, localitatea Timi[oara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-
18A, \n zilele de luni-joi \ntre orele 8:00-16:00 [i vineri
\ntre orele 8:00-14:00 precum [i la urm`toarea adres` de
internet http://apmtm.anpm.ro- acorduri de mediu.

Publicul interest poate \nainta comentarii/observa]ii
la proiectul deciziei de \ncadrare \n termen de 5 zile de la
data public`rii prezentului anun], pån` la data de 03.07.2017.
(1248)

ANUN} PUBLIC PRIVIND EMITEREAANUN} PUBLIC PRIVIND EMITEREAANUN} PUBLIC PRIVIND EMITEREAANUN} PUBLIC PRIVIND EMITEREAANUN} PUBLIC PRIVIND EMITEREA
AUTORIZA}IEI INTEGRATE DE MEDIUAUTORIZA}IEI INTEGRATE DE MEDIUAUTORIZA}IEI INTEGRATE DE MEDIUAUTORIZA}IEI INTEGRATE DE MEDIUAUTORIZA}IEI INTEGRATE DE MEDIU

S.C. GAMMET 2000 S.R.L. S.C. GAMMET 2000 S.R.L. S.C. GAMMET 2000 S.R.L. S.C. GAMMET 2000 S.R.L. S.C. GAMMET 2000 S.R.L. situat` \n Lugoj, str.
Buzia[ului, nr. 36, jude]ul Timi[, solicit` emiterea  autoriza]iei
integrate de mediu \n scopul desf`[ur`rii activit`]ii de tratarea
suprafe]elor metalice, prev`zut` \n anexa 1 la Legea 278/
2013 privind emisiile industriale, \n categoria  2.6. instala]ii 2.6. instala]ii 2.6. instala]ii 2.6. instala]ii 2.6. instala]ii
pentru tratarea suprafe]elor metalice [i materialelor plasticepentru tratarea suprafe]elor metalice [i materialelor plasticepentru tratarea suprafe]elor metalice [i materialelor plasticepentru tratarea suprafe]elor metalice [i materialelor plasticepentru tratarea suprafe]elor metalice [i materialelor plastice
prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la careprin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la careprin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la careprin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la careprin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care
volumul cuvelor de tratare dep`[e[te 30 mc.volumul cuvelor de tratare dep`[e[te 30 mc.volumul cuvelor de tratare dep`[e[te 30 mc.volumul cuvelor de tratare dep`[e[te 30 mc.volumul cuvelor de tratare dep`[e[te 30 mc.

Solicitarea autoriza]iei integrate se refer` la instala]ia
existent`.

Informa]ii privind impactul potential asupra mediului
al activit`tii pentru care se solicit` emiterea autoriza]iei
integrate de mediu, pot fi consultate \n timpul programului
de lucru la sediul APM Timi[.

Observa]iile, sugestiile, propunerile publicului se primesc
\n scris la sediul APM Timi[, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-
18A, Timi[oara, sau electronic la office@apmtm.anpm.ro,
pån`  la data de 26.07.2017. (1244)
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O tranzac]ie co-
mercial` ar putea fi fina-
lizat`. Dac` nu este cazul,
ai putea ie[i la cump`-

r`turi [i te vei sim]i excelent.

Pruden]a este
necesar` în continuare,
a[a c` nu face nimic pân`
nu te vei gândi de dou`
ori. Riscurile î]i pot aduce nepl`ceri
majore.

Acas` te-ai putea
trezi cu musafiri, ceea ce
î]i va face mare pl`cere,
mai ales c` te va ajuta

s` scapi de treburile gospod`re[ti.

Po]i miza pe sprijinul par-
tenerului pentru a-]i pune în
practic` un proiect mai vechi.
Nu este cazul s` ai încredere
într-o persoan` pe care nu o cuno[ti suficient.

Nu este momentul s` dai
sau s` iei bani cu împrumut,
pân` nu î]i sunt clare toate
condi]iile. Superficialitatea te

poate costa mult.

{i se vor face câteva
propuneri de petrecere a
timpului liber- nu trebuie
decât s` alegi. O plimbare
sau un sport în aer liber s-ar potrivi perfect
dispozi]iei tale.

Unul dintre p`rin]i va avea
un câ[tig ce se va r`sfrânge
pozitiv [i asupra propriului
buzunar. În anturajul apropiat

vor fi tot felul de discu]ii [i se va miza pe
inspira]ia ta.

O suferin]` mai veche
s-ar putea ameliora sau chiar
rezolva. O or` de gimnastic`
sau de plimbare în aer liber te
va face s` te sim]i mai în form`.

În gospod`rie este nevoie
de unele schimb`ri m`runte [i
acum este o bun` perioad`
pentru a pune în practic` o astfel

de activitate.

SCO
RPI

ON
SCO

RPI
ON

SCO
RPI

ON
SCO

RPI
ON

SCO
RPI

ON

Câ[tigurile pe care le
vizezi sunt posibile cu
condi]ia s` nu te implici
în colabor`ri riscante.
Ceilal]i membri ai familiei nu î]i vor
împ`rt`[i ideile în ceea ce prive[te
schimb`rile pe care le dore[ti.

Cineva din anturajul
apropiat ar putea avea o
problem` de s`n`tate, dar
ea se va rezolva cu

rapiditate.

O sum` de bani î]i
va intra în cont [i nu
î]i va trebui prea mult
timp pentru a le g`si o
întrebuin]are.

|ntrucåt posturile de televiziune transmit,|ntrucåt posturile de televiziune transmit,|ntrucåt posturile de televiziune transmit,|ntrucåt posturile de televiziune transmit,|ntrucåt posturile de televiziune transmit,
mereu, modific`ri de ultim moment,mereu, modific`ri de ultim moment,mereu, modific`ri de ultim moment,mereu, modific`ri de ultim moment,mereu, modific`ri de ultim moment,
acesteaacesteaacesteaacesteaacestea     vor fi publicate,vor fi publicate,vor fi publicate,vor fi publicate,vor fi publicate,     atunci cåndatunci cåndatunci cåndatunci cåndatunci cånd

este cazul,este cazul,este cazul,este cazul,este cazul,     \n pagina de fa]` a ziarului.\n pagina de fa]` a ziarului.\n pagina de fa]` a ziarului.\n pagina de fa]` a ziarului.\n pagina de fa]` a ziarului.

Programe TVPrograme TVPrograme TVPrograme TVPrograme TV
6,55 Imnul României;

7,00 1 Matinal  (live); 10,00
Perfect imperfect (live);
12,00 Izola]i în România (s.

doc., România, 2006) (r); 13,00 Aici, acum  (live);
14,00 Telejurnal; 14,55 Vorbe[te corect!; 15,00
Maghiara de pe unu (live); 16,00 {tiri; 16,05 Maghiara
de pe unu (live); 17,00 Telejurnal; 17,30 Europa mea;
18,30 Pulsul zilei  (live); 20,00 Telejurnal * Meteo;
20,50 Sport; 21,00 România 9 (live); 22,30 Anchetele
comisarului Antonescu; 23,00 Ora de [tiri; 23,55
Vorbe[te corect! (r); 0,00 România 9 (r); 1,30 Eu,
consumatorul (r); 2,00 Telejurnal (r); 2,40 Sport (r);
2,50 Pulsul zilei; 4,10 Europa mea (r); 5,00 Garantat
100%  (r); 5,50 Adev`ruri despre trecut (documentar,
2015) (r); 6,55 Imnul României

7,00 Documentar 360°
- GEO (r); 8,00 Câ[tig`
România! (r); 9,00 Legenda
cavalerului r`t`citor (s/r);
10,10 Femei de 10, b`rba]i de 10; 11,50 Documentar
360° - GEO; 12,50 Poate nu [tiai; 13,00 Telejurnal
(live); 13,40 Cultura minorit`]ilor; 15,50 Mutant X
(s); 16,40 Natur` [i aventur` (r); 17,10 Cap compas
(r); 17,40 Legenda cavalerului r`t`citor (s); 18,50 E
vremea ta!; 19,00 Telejurnal (live); 20,00 Câ[tig`
România!; 21,00 Destine ca-n filme; 22,00 D'ale lu'
Mitic` (r); 23,00 CSI: Crime [i investiga]ii (serial
poli]ist, SUA/Canada, 2000); 23,50 Câ[tig` România!
(r); 0,50 Mutant X (serial de ac]iune, Canada/SUA,
2001) (r); 1,40 Poate nu [tiai; 1,50 5 minute de istorie;
2,00 Femei de 10, b`rba]i de 10 (r); 3,20 Poate nu
[tiai; 3,30 Telejurnal (r); 4,30 Destine ca-n filme (r);
5,20 5 minute de istorie

6,00 {tirile Pro TV
(live); 10,30 Vorbe[te lumea
(live); 13,00 {tirile Pro TV
(live); 14,00 Lec]ii de via]`

(serial tv, 2015); 15,00 La M`ru]`  (live); 17,00 {tirile
Pro TV  (live); 18,00 Ce spun românii; 19,00 {tirile
Pro TV  (live); 20,30 Las fierbin]i (serial de comedie,
România, 2012); 21,30 Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid` (film de
ac]iune, Canada, 2010) Cu: Eric Roberts, Steve Austin,
Gil Bellows; 23,30 {tirile Pro TV; 23,45 F`r`F`r`F`r`F`r`F`r`
complica]iicomplica]iicomplica]iicomplica]iicomplica]ii (comedie, SUA, 2002) Cu: Jerry O'Connell,
Bridgette Wilson, Alyssa Milano; 1,30 Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`Obligat s` ucid`
(film de ac]iune, Canada, 2010)  (f/r) Cu: Eric Roberts,
Steve Austin, Gil Bellows; 3,00 Vorbe[te lumea  (r)

6,00 Observator  (live);
8,00 'Neatza  cu R`zvan  [i
Dani  (live); 11,15 Prietenii
de la 11  (live); 13,00

Observator  (live); 14,00 2K1 (live); 16,00 Observator
(live); 17,00 Acces  direct  (live); 19,00 Observator
(live); 20,00 B`ie]i de ora[ (serial  de comedie,
România, 2016); 20,30 iUmor; 23,00 Xtra Night Show
(live); 1,00 Lege [i ordine: Brigada special` (serial
poli]ist, SUA, 1999); 2,00 Observator  (r); 3,00 Acces
direct  (r); 6,00 Observator  (live)

6,00 Focus Magazin
(r); 7,15 Eu, tu [i OvidiuEu, tu [i OvidiuEu, tu [i OvidiuEu, tu [i OvidiuEu, tu [i Ovidiu
(comedie, România, 1977)
(f/r) Cu: Violeta Andrei,

Coca Andronescu, {tefan Mih`ilescu-Br`ila; 10,00
Tr`sni]ii  (2015); 11,30 Focus din inima României
(r); 13,00 Secrete de Stil; 14,00 Focus 14; 14,45
Mama mea g`te[te mai bine  (r); 16,00 Atac inAtac inAtac inAtac inAtac in
bibliotec`bibliotec`bibliotec`bibliotec`bibliotec` (România,  1992) Cu: Magda Catone,
{tefan Tapalag`; 18,00 Focus; 19,30 Mama mea
g`te[te mai bine; 20,30 Banc Show Redifuzare; 21,30
Mondenii; 22,30 Tr`sni]ii (2015); 23,15 Focus din
inima României; 23,45 Focus Magazin; 0,30 CaleaCaleaCaleaCaleaCalea
misterelormisterelormisterelormisterelormisterelor (thriller, SUA, 1996) Cu: Nick Nolte,
Melanie Griffith, Chazz Palminteri; 2,30 Mama mea
g`te[te mai bine (r); 3,30 Focus 18 (r); 5,00 Apel
de urgen]` (r); 6,00 Focus Magazin (r)

7,00 Îngeri p`zitori (s/
r); 8,00 Cine-i cine? (serial
romantic, SUA/Mexic,
2015) (r); 9,00 Pasiune [i
putere (serial dramatic,
Mexic, 2015) (r); 10,30 Totul pentru tine (serial
dramatic, India, 2014) (r); 11,30 Petale de singur`tate
(serial dramatic, Turcia, 2015) (r); 13,00 Pre]ul
dragostei (comedie, Turcia, 2015) (r); 15,00 Îngeri
p`zitori (serial, SUA, 2012); 16,00 Cine-i cine? (serial
romantic, SUA/Mexic, 2015); 17,00 Pasiune [i putere
(serial dramatic, Mexic, 2015); 18,00 Totul pentru
tine (serial dramatic, India, 2014); 19,00 Petale de
singur`tate (serial dramatic, Turcia, 2015); 20,00
Pre]ul dragostei (comedie, Turcia, 2015); 22,00 Via]`
nedreapt` (serial de ac]iune, Turcia, 2005); 23,45
Iubire [i onoare (serial dramatic, România, 2010);
0,45 Pasiune [i putere (serial dramatic) (r)

0.000.000.000.000.00 Videotext; 17,3017,3017,3017,3017,30
Radiografii sociale - Direct;
18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 OBSERVATOR;
19.0019.0019.0019.0019.00 Drumul bun - Direct;

20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 Ast` sear` m` petrec; 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 Observator; 22.3022.3022.3022.3022.30
Mozaic muzical; 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 Info Nova; 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 Videotext

ANUN}ANUN}ANUN}ANUN}ANUN}
SPITALUL DE PSIHIATRIE {I PENTRU M~SURI DESPITALUL DE PSIHIATRIE {I PENTRU M~SURI DESPITALUL DE PSIHIATRIE {I PENTRU M~SURI DESPITALUL DE PSIHIATRIE {I PENTRU M~SURI DESPITALUL DE PSIHIATRIE {I PENTRU M~SURI DE

SIGURAN}~ JEBELSIGURAN}~ JEBELSIGURAN}~ JEBELSIGURAN}~ JEBELSIGURAN}~ JEBEL ANUN}~ CONCURS ÎN ZIUA DE 19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017
ORA 10:00ORA 10:00ORA 10:00ORA 10:00ORA 10:00 PENTRU OCUPAREA URM~TOARELOR POSTURI
VACANTEÊ:

- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUC~TAR- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUC~TAR- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUC~TAR- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUC~TAR- MUNCITOR CALIFICAT IV – BUC~TAR
- 1 POST - perioad` nedeterminat` - BLOC ALIMENTAR
- MUNCITOR NECALIFICAT- MUNCITOR NECALIFICAT- MUNCITOR NECALIFICAT- MUNCITOR NECALIFICAT- MUNCITOR NECALIFICAT
- 1 POST - perioad` nedeterminat` - BLOC ALIMENTAR
- SP~L~TOREASÃ- SP~L~TOREASÃ- SP~L~TOREASÃ- SP~L~TOREASÃ- SP~L~TOREASÃ
- 1 POST - perioad` nedeterminat` - SP~L~TORIE
Condi]ii de studii:Condi]ii de studii:Condi]ii de studii:Condi]ii de studii:Condi]ii de studii:
- pentru postul de muncitor calificat IV- Buc`tar- pentru postul de muncitor calificat IV- Buc`tar- pentru postul de muncitor calificat IV- Buc`tar- pentru postul de muncitor calificat IV- Buc`tar- pentru postul de muncitor calificat IV- Buc`tar:
-  CURS DE CALIFICARE SAU {COAL~ PROFESIONAL~

– CALIFICARE BUC~TAR
- pentru postul de muncitor necalificat [i sp`l`toreas`:- pentru postul de muncitor necalificat [i sp`l`toreas`:- pentru postul de muncitor necalificat [i sp`l`toreas`:- pentru postul de muncitor necalificat [i sp`l`toreas`:- pentru postul de muncitor necalificat [i sp`l`toreas`:
- {COAL~ GENERAL~
Concursul se va organiza la sediul unit`]ii conform calendarului

urm`tor:
- 12.07.2017, ora 14:00 – termen limit` pentru depunere dosare;
- 19.07.2017, ora 10:00 – proba scris`;
- 25.07.2017, ora 10:00 – proba interviu.
Concursul consta in proba scrisa si interviu. Bibliografia de concurs

este afisata la sediul unitatii si pe site-ul unitatii.
Relatii suplimentare la sediul Spitalului se Psihiatrie [i pentru

M`suri de Siguran]` Jebel, Jude]ul Timi[, telefon 0256/394442, int.16.
(1210)

ANUN}ANUN}ANUN}ANUN}ANUN}
Prim`ria ora[ului Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jude]ul Timi[ organizeaz`Prim`ria ora[ului Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jude]ul Timi[ organizeaz`Prim`ria ora[ului Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jude]ul Timi[ organizeaz`Prim`ria ora[ului Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jude]ul Timi[ organizeaz`Prim`ria ora[ului Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jude]ul Timi[ organizeaz`

concurs concurs concurs concurs concurs la sediul prim`riei, pentru ocuparea pe durat` nedeterminat`  a urmatoarelor
posturi contractuale vacante, în conformitate cu H.G. nr.     286/2011:::::
Birou management proiecte, juridic, achizitii publice si autorizare transport localBirou management proiecte, juridic, achizitii publice si autorizare transport localBirou management proiecte, juridic, achizitii publice si autorizare transport localBirou management proiecte, juridic, achizitii publice si autorizare transport localBirou management proiecte, juridic, achizitii publice si autorizare transport local

➡  Un post de consilier juridic, gradul II. Un post de consilier juridic, gradul II. Un post de consilier juridic, gradul II. Un post de consilier juridic, gradul II. Un post de consilier juridic, gradul II.
Condi]ii specifice: studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv

studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
in domeniul [tiin]elor juridice, vechimea in specialitatea absolvita de minim
un an.
Biroul urbanism, investi]ii, disciplina in construc]ii, protec]ia mediului, agricol.Biroul urbanism, investi]ii, disciplina in construc]ii, protec]ia mediului, agricol.Biroul urbanism, investi]ii, disciplina in construc]ii, protec]ia mediului, agricol.Biroul urbanism, investi]ii, disciplina in construc]ii, protec]ia mediului, agricol.Biroul urbanism, investi]ii, disciplina in construc]ii, protec]ia mediului, agricol.

➡ Un post de inspector de specialitateUn post de inspector de specialitateUn post de inspector de specialitateUn post de inspector de specialitateUn post de inspector de specialitate, gradul debutant.
Condi]ii specificeCondi]ii specificeCondi]ii specificeCondi]ii specificeCondi]ii specifice: studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv

studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
in domeniul inginerie civil`, cunostinte operare calculator.
Biroul resurse umane, asisten]` social` si  rela]ii cu publiculBiroul resurse umane, asisten]` social` si  rela]ii cu publiculBiroul resurse umane, asisten]` social` si  rela]ii cu publiculBiroul resurse umane, asisten]` social` si  rela]ii cu publiculBiroul resurse umane, asisten]` social` si  rela]ii cu publicul

➡ Un post de referent, Un post de referent, Un post de referent, Un post de referent, Un post de referent, gradul IA cu atributii în registratur` [i rela]ii
cu publicul.

Condi]ii specifice: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, vechimea
in specialitatea studiilor minim  9 ani, constituie avantaj efectuarea unor specializ`ri
în domeniul economic, resurse umane sau administrativ.
Serviciul protec]ie civil` [i administrativ gospod`resc.Serviciul protec]ie civil` [i administrativ gospod`resc.Serviciul protec]ie civil` [i administrativ gospod`resc.Serviciul protec]ie civil` [i administrativ gospod`resc.Serviciul protec]ie civil` [i administrativ gospod`resc.

➡ Un post de paznic. Un post de paznic. Un post de paznic. Un post de paznic. Un post de paznic.
Condi]ii specifice: absolvent de studii generale sau medii, atestat pentru exercitarea

profesiei de agent de paz` [i ordine, vechimea in specialitate minim  2 ani.
Condi]ii generale: Candida]ii trebuie sa indeplineasc` condi]iile prev`zute

la art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare.

Concursul const` în:Concursul const` în:Concursul const` în:Concursul const` în:Concursul const` în:
- Selectarea dosarelor de înscriere  -  termen depunere dosare  - 11.07.2017,

ora 16.30, cf art. 19 din HG.286/2011 ,, în termen de 10 zile lucr`toare de la
data afi[`rii anun]ului, candida]ii depun dosarul de concurs,,.

- Proba scris` va avea loc în data de 25.07.2017, ora 10,00, camera 6  la
sediul institu]iei.

- Sus]inerea interviului ( numai dup` promovarea probei scrise cu minimum
50 puncte) se va face în data de  27.07.2017, de la ora 10,00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art. 6 din HG. nr. 286/2011, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.

Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` la sediulla sediulla sediulla sediulla sediul
institu]iei, precum [i pe pagina de internet institu]iei, precum [i pe pagina de internet institu]iei, precum [i pe pagina de internet institu]iei, precum [i pe pagina de internet institu]iei, precum [i pe pagina de internet www.sannicolau-mare.ro

Informa]ii suplimentare se ob]in de la biroul resurse umane, etaj II camera
18 sau la nr. Tel. 0256/370366, int 25. (1242)
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Steven Tyler, solistul trupei
Aerosmith, este cunoscut [i u[or de
recunoscut în toat` lumea. În cali-
tatea sa de muzician, compozitor [i
textier, via]a lui Tyler se afl` în aten-
]ia publicului. El reu[e[te s` umple
arenele din întreaga lume la concer-
tele pe care le sus]ine, cu toate c`
tendin]a, în aceste vremuri, este spre
un alt stil de muzic`. Steven Tyler
obi[nuie[te s` comunice cu fanii prin
intermediul unor platforme de
socializare. El are [i sim]ul umorului,
fiind pe placul interna]iunilor. Aflat
în Paris, Tyler a publicat pe contul
oficial de Facebook un clip: "Te-
ai trezit vreodat` diminea]a [i te-ai
sim]it foarte mic...", spune Tyler,
apoi îndreapt` camera de filmat spre
cer, în spatele s`u ap`rând Turnul
Eiffel. "... dintr-un anumit motiv",
î[i încheie Tyler clipul. Imaginile
au fost, desigur pe placul fanilor,
iar r`spunsurile au fost pe m`sur`.
"Când vreau s` aud vocea întregii
planete, te ascult pe tine. Când sunt
nesigur`, m` gândesc ce ai face tu

Florin C`linescu a descoperit,
recent, re]elele de socializare. Uimit
de impactul pe care îl au acestea în
rândul popula]iei, dar mai ales de
feedback-ul rapid pe care îl prime[te
prin intermediul acestora, timi[orea-
nul a decis s` reia "Chestiunea zilei",
la rug`mintea publicului. "V`
mul]umesc tuturor celor c`rora v`
pas`. Când am fost invitat de Pro
TV s` fac ce a]i v`zut în ultimul
an, am fost bombardat de mii de
îndemnuri s` reiau ™Chestiunea

Florin C`linescu pune la
cale o nou`... "Chestiune..."

Zilei¤.  Studiez aceast` posibilitate.
Dac` nu se va putea pe TV, s` fi]i
siguri c` o voi face aici. {i
bineîn]eles, live-video, c` nu [tiu
altfel. Sunt impresionat de faptul c`
nici într-o lun` a]i venit aici cu sutele.
De mii.  Trebuie s` aflu cum vom
putea s` [i vorbim LIVE. Cu
mânu]ele astea dou`, me[teresc o
treab` nou`! V` mul]umesc tuturor
celor c`rora v` pas`!", a scris Florin
C`linescu pe contul personal de
Facebook.

Pamela Anderson \n cea
mai sexy ]inut` de var`

Are 49 de ani [i la fel de pu]ine
inhibi]ii ca la 20. Nici nu este de
mirare, avånd \n vedere c` arat` ca
o adolescent`, iar hainele pe care le
\mbrac` o ajut` s` \[i pun` trupul \n
valoare. Chiar dac` opera]iile estetice
\[i fac sim]it` prezen]a [i asta nu
\ntotdeauna \ntr-un mod bun, Pamela
Anderson are cu ce se l`uda cånd vine
vorba de fizic. Formele ei au r`mas
printre preferin]ele domnilor de
pretutindeni, iar atunci cånd \[i
dore[te, actri]a poate face senza]ie
cu ajutorul hainelor...sau cu lipsa lor.

Ultimele fotografii o arat` pe
blonda de 49 de ani \ntr-o ]inut`
complet alb`. cu pantaloni foarte
scur]i [i top, pe care a avut grij` s`
[i le aranjeze a[a \ncåt s` par` chiar
mai mici decåt sunt. Asta i-a facut
pe paparazzi s` roiasc` \n jurul ei
[i s` o fotografieze din toate
unghiurile.

Aquaparcurile sunt cele mai
c`utate în zilele de var`, îns` prea
pu]ine sunt alternativele în
domeniu pentru persoanele cu

dizabilit`]i. În Texas s-a deschis
primul parc de distrac]ii destinat
persoanelor cu dizabilit`]i. "Scopul
nostru este s` le oferim vizitatorilor

Aquaparc pentru persoane cu dizabilit`]i
un mediu sigur, confortabil [i f`r`
aglomera]ie", a spus fondatorul
acestuia, Gordon Hartman. Pentru
realizarea parcului, el a colaborat

cu medici, p`rin]i, dasc`li [i
speciali[ti în terapia persoanelor
cu dizabilit`]i. Cei care trec pragul
parcului au la dispozi]ie br`]`ri

speciale cu ajutorul c`rora se poate
stabili loca]ia copilului, scaune cu
rotile create pentru a fi rezistente
la ap`, iar parcul ofer` zone

speciale unde se poate schimba
temperatura apei în func]ie de
dorin]a celui care folose[te jocul
respectiv.

Scandalul politic din ultima
perioad` nu putea fi ocolit de
persoanele publice, care au ales s`
comenteze, cu umor, despre actul care
s-a desf`[urat în Parlamentul
României. "În aten]ia lingvi[tilor
PNL: ™Ru[ine PSD¤ se scrie corect
™Ru[ine, PSD-ule¤. Virgula ]ine locul
conjunctivului cu rol de imperativ
™s`-]i fie¤, iar articolul hot`rât este
obligatoriu la vocativ. Sigur, se putea
[i ™PSD-eao¤, c` tot avem doi/dou`
PSD-ei/ele. În rest, total de acord",
a scris Marcel Tolcea pe contul
personal de Facebook. La rândul s`u,
Florin C`linescu [i-a exprimat
gândurile în aceast` privin]`: "Pân`
la urm`, pentru stânga, cea mai
luminoas` conducere a fost nea' Nelu.
{i tot ce se întâmpl` de 27 de ani, tot el a izvorât. Pentru toate astea, dar
mai ales pentru Revolu]ie [i mineriade, mântuitor ar fi s` ™lumineze¤ m`car
câte o zi, Jilava, Rahova, Poarta Alb`... Înaintea iert`rii, peniten]a...".

Despre politic`, pe Facebook

Martha, o femel` din rasa
mastiff napoletan, ce are o greutate
de 56 de kilograme, a fost desemnat`
cel mai urât câine din lume, la cea
de-a 29-a edi]ie anual` a unui
concurs chinologic insolit, conform
Agerpres.ro. Martha era deja unul
dintre marii favori]i ai publicului
prezent la World's Ugliest Dog
Contest 2017, o competi]ie orga-
nizat` în nordul statului american
California, întrucât se "pr`bu[ea"
adeseori, zgomotos, pe scen`, în mo-
mentele în care ar fi trebuit s` im-
presioneze juriul cu alura ei impu-
n`toare, spre amuzamentul spectato-

rilor. A fost salvat` atunci când era
aproape oarb`, iar dup` mai multe
opera]ii, Martha poate din nou s`
vad`, a dezv`luit antrenoarea ei,
Shirley Zindler. Martha a câ[tigat
un cec în valoare de 1.500 de dolari,

Steven Tyler [i-a pierdut din
faim`, doar pentru un moment...

în locul meu. Vorbe[te o adolescent`
care obi[nuia s` î[i lege la gât e[arfe
din hârtia igienic` [i s` cânte
melodiile tale în baie. F`r` nici o
logic` [i nu oboseam niciodat`.
{tiam fiecare vers, fiecare melodie,
iar pentru prima dat` când am ajuns
în Stetele Unite aveam impresia c`
în]eleg oamenii, mi se p`rea c` to]i
vorbesc ca tine", a spus o fan`.

Cel mai urât câine din lume

b`trâne [i de talie mic`, iar mul]i
dintre competitori au fost adopta]i.
Monkey, un grifon de Bruxelles în
vârst` de [ase ani, [i Icky, un câine
de opt ani dintr-o ras` neidentificat`,
au fost salva]i din locuin]ele unor
persoane care sufereau de sindromul
colec]ion`rii compulsive de obiecte.
Finali[tii — unii suferind de boli
de piele, al]i având limba care le
atârna în permanen]` din cauza unor
afec]iuni neuromotorii — p`reau c`
s-au obi[nuit s` li se spun` c` sunt
"urâ]i". Îns` pentru st`pânii lor,
prima întâlnire cu ei a fost "dragoste
la prima vedere". Concuren]ii au fost
departaja]i în func]ie de prima im-
presie pe care au l`sat-o membrilor
juriului, atribute fizice neobi[nuite,
personalitate [i reac]iile pe care le-
au stârnit în rândul publicului.

un trofeu str`lucitor [i o c`l`torie
la New York, unde va avea mai
multe apari]ii pentru mass-media din
Statele Unite. Ea a învins în finala
concursului al]i 13 câini. Cei mai
mul]i dintre finali[ti au fost animale
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▼ WASHINGTON (Reuters) WASHINGTON (Reuters) WASHINGTON (Reuters) WASHINGTON (Reuters) WASHINGTON (Reuters)

- Curtea Suprem` a Statelor Unite
a decis ieri punerea par]ial` în
aplicare a extrem de controver-
satului decret anti-imigra]ie al
pre[edintelui Donald Trump, în
a[teptarea examin`rii acestuia la
toamn`. Decretul care interzice
intrarea în SUA a cet`]enilor din
[ase ]`ri majoritar musulmane —
Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria
[i Yemen — se aplic` de acum
oric`rei persoane care "nu a
stabilit o rela]ie de bun` credin]`
cu o persoan` sau o entitate din
SUA".

▼ LONDRA (Reuters) LONDRA (Reuters) LONDRA (Reuters) LONDRA (Reuters) LONDRA (Reuters) -
Prim-ministrul britanic Theresa
May a salutat acordul guverna-
mental încheiat ieri cu Partidul
Unionist Democrat (DUP) nord-
irlandez, apreciind c` în]elegerea
le va primite celor dou` forma-
]iuni "s` lucreze împreun` în inte-
resul întregului Regat Unit".
Conservatorii britanici [i DUP au
semnat ieri un acordÊprin care
forma]iunea protestant` nord-
irlandez` va sprijini, prin votul
celor 10 deputa]i de care dispune
în parlament, un guvern minoritar
condus de Theresa May. În
schimbul acestei sus]ineri, DUP
a ob]inut o suplimentare bugetar`
de un miliard de lire sterline (1,1
miliarde de euro) pentru Irlanda
de Nord în urm`torii doi ani.
Aceste fonduri "vor stimula eco-
nomia [i investi]iile în noi infra-
structuri, precum [i în viitorul
sectoarelor noastre de s`n`tate [i
educa]ie", a precizat lidera DUP,
Arlene Foster.

▼ MADRID (Reuters) MADRID (Reuters) MADRID (Reuters) MADRID (Reuters) MADRID (Reuters) - Doi
migran]i [i-au pierdut via]a [i
peste 200 afla]i la bordul a dou`
ambarca]iuni în largul coastelor
Libiei au fost salva]i de marina
spaniol` duminic`, a anun]at ieri
Ministerul spaniol al Ap`r`rii. În
total, 229 de persoane au fost sal-
vate dup` ce o nav` spaniol` a
fost trimis` pentru a ajuta ambar-
ca]iunile s` r`mân` pe linia de
plutire. Dup` ce misiunea de sal-
vare a fost finalizat`, migran]ii
au fost transfera]i c`tre o nav`
suedez`, care face parte, de ase-
menea, dintr-un r`spuns european
mai larg împotriva traficului de
persoane în Marea Mediteran`,
[i transporta]i apoi în Italia.

▼ COLUMBUS (Reuters)COLUMBUS (Reuters)COLUMBUS (Reuters)COLUMBUS (Reuters)COLUMBUS (Reuters) -
Site-ul guvernatorului din Ohio,
John Kasich, s-a num`rat printre
mai multe site-uri guvernamentale
ale statului american care au fost
duminic` ]int` a unor atacuri in-
formatice comise de sus]in`tori
ai Statului Islamic, a informat ieri
presa american`. 'Vei fi tras la
r`spundere (pre[edintele ameri-
can Donald) Trump, tu [i to]i
oamenii t`i pentru fiecare pic`tur`
de sânge v`rsat` în ]`rile musul-
mane", se arat` într-un mesaj pe
fond negru postat pe site-ul lui
Kasich.
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Canadianca Megan Couto a de-
venit ieri prima femeie care a preluat
comanda G`rzii de la Buckingham
Palace, re[edin]a din Londra a re-
ginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii.

Megan Couto, care este c`pitan, spu-
ne c` este o mare onoare pentru ea
s` î[i conduc` unitatea canadian`
în timpul ceremoniei de schimbare
a g`rzii militare de la Buckingham
Palace, un eveniment care atrage cu
regularitate mii de turi[ti. "Resimt
pu]in stres, dar e un stres s`n`tos,
c`ci nu m` simt cuprins` de nervo-

Pre[edintele american Donald
Trump a criticat ieri absen]a unor
probe în afacerea privind Rusia [i
a declarat c` autorii afirma]iilor îm-
potriva sa trebuie s` îi prezinte scuze.
"Dup` ce s-au uitat cu lupa patru
luni la Rusia, ei au zero ™înregistr`ri¤
cu oameni ai lui T (Trump — n.r.)
complotând", a scris Donald Trump
pe Twitter, f`când referire la un
argument înaintat de tab`ra sa,
conform c`ruia nu exist` nici o prob`
tangibil` privind vreo conspira]ie
cu Rusia în timpul campaniei
preziden]iale.Ê "Nu exist` nici un
complot [i nici o obstruc]ionare.
Trebuie s` mi se prezinte scuze", a
ad`ugat el. Donald Trump [i-a reite-
rat atacurile la adresa precedesorului
s`u Barack Obama, c`ruia i-a re-
pro[at c` "nu a f`cut nimic" împo-
triva ingerin]ei Rusiei. Conform edi-
]iei de vineri a Washington Post,
CIA l-a avertizat pe Barack Obama

Trump vrea s` i se
prezinte scuze

din august 2016 c` atacuri infor-
matice asupra Partidului Democrat
au fost ordonate de pre[edintele rus
Vladimir Putin cu scopul de o
submina pe democrata Hillary
Clinton [i de a-l ajuta pe Donald
Trump la scrutinul de la 8 noiembrie.
"Motivul pentru care pre[edintele
Obama nu a f`cut NIMIC în leg`tur`
cu Rusia dup` ce a fost informat
de CIA despre aceast` ingerin]` este
c` se gândea c` Clinton va câ[tiga
[i nu a vrut ™s` zguduie barca¤", a
mai scris pre[edintele american în
aceea[i serie de post`ri pe Twitter.

Un fost ministru din timpul
pre[edin]ilor brazilieni Luiz Inacio
Lula da Silva [i Dilma Rousseff,
Antonio Palocci, a fost condamnat
ieri la peste 12 ani de închisoare
pentru corup]ie, în cadrul anchetei
privind scandalul Petrobras, a indicat
o surs` judiciar`. Palocci, ministru
de finan]e în timpul lui Lula da Silva
în perioada 2003-2006 [i [ef de ca-
binet al Dilmei Rousseff în 2011,
era una dintre personalit`]ile cele
mai influente ale Partidului Munci-
torilor (PT, de stânga). El a fost
arestat în cadrul opera]iunii ''Lava
Jato''', o anchet` tentacular` care a
dezv`luit uria[ul scandal de corup]ie
ce a permis deturnarea a peste dou`
miliarde de dolari de la gigantul
petrolier de stat Petrobras. Lula da
Silva este [i el vizat în aceast` an-
chet`. Palocci a fost condamnat la
12 ani [i dou` luni de închisoare
pentru corup]ie pasiv` [i sp`lare de
bani de c`tre Sergio Moro, judec`tor
emblematic al Tribunalului din
Curitiba (sud), îns`rcinat cu ope-

Un fost ministru brazilian,
condamnat la 12 ani de închisoare

ra]iunea ''Lava Jato''. Închis din sep-
tembrie 2016, fostul ministru a fost
g`sit vinovat pentru c` a negociat
''mita între grupul de construc]ii
Odebrecht [i intermediari ai Parti-
dului Muncitorilor'', a indicat sursa.
Potrivit tribunalului, Palocci a par-
ticipat la aceste deturn`ri de fonduri
de peste 10 milioane de dolari pentru
a finan]a campanii politice.

Laureatul premiului Nobel
pentru Pace, Liu Xiaobo, emblem`
a luptei pentru democra]ie în ]ara
sa, a fost eliberat din închisoare
dup` ce a fost diagnosticat cu cancer
în faz` terminal`, a anun]at ieri
avocatul s`u. Diagnosticul a fost
stabilit pe 23 mai [i Liu Xiaobo,
încarcerat timp de opt ani, a fost
dup` câteva zile eliberat condi-

Laureatul chinez al premiului Nobel
pentru Pace a fost eliberat din închisoare

Pre[edintele
francez Emmanuel
Macron a afirmat
ieri c` Fran]a ''nu va
recunoa[te anexa-
rea Crimeii'' de
c`tre Rusia [i [i-a
exprimat speran]a
c` vor fi înregistra-
te progrese în so-
lu]ionarea conflic-
tului din estul
Ucrainei. ''Fran]a
este ata[at` (respect`rii principiului) suveranit`]ii Ucrainei în frontierele
sale recunoscute'', a declarat Macron într-o conferin]` de pres` la Paris,
dup` o întâlnire de o or` cu pre[edintele ucrainean Petro Poro[enko. Cei
doi [efi de stat au afirmat c` se a[teapt` ca o nou` reuniune privind Ucraina
în ''format Normandia'' (Germania, Fran]a, Ucraina [i Rusia) s` aib` loc
la sfâr[itul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, înainte de summitul G-
20 (7-9 iulie). Reafirmând c` Fran]a nu va accepta anexarea Crimeii de
c`tre Rusia, Macron a precizat c` este vital ca oficiali ai Organiza]iei
pentru Securitate [i Cooperare în Europa (OSCE) s` aib` posibilitatea
de a-[i îndeplini activitatea de monitorizare în Ucraina. El a spus, de
asemenea, c` Angela Merkel, cancelarul german, [i-a exprimat hot`rârea
în ce prive[te solu]ionarea conflictului din Ucraina.

Fran]a nu va recunoa[te
anexarea Crimeii de c`tre Rusia

Prima femeie la comanda G`rzii
Reginei de la Buckingham Palace

zitate", a declarat Megan Couto, în
vârst` de 24 de ani, înainte de a-[i
conduce trupele din al doilea batalion
al infanteriei u[oare canadiene "Prin-
]esa Patricia" de la o cazarm` din
apropiere pân` la Palatul
Buckingham.Ê"Trebuie doar s` m`
concentrez pe a rosti comenzile po-
trivite", a ad`ugat ea.  Atribu]iile
g`rzii regale sunt de obicei înde-
plinite de trupele din Household
Division, care protejeaz` suveranul
britanic [i palatele regale înc` din
1660. Deta[amente din aceast` uni-
tate p`zesc Palatul Buckingham de
când str`-str`bunica reginei Eliza-
beth a II-a, regina Victoria, s-a mutat
în aceast` re[edin]` în anul 1837.Ê
"Am f`cut repeti]ii timp de câteva
s`pt`mâni", a dezv`luit Megan
Couto, a c`rei unitate militar` vizi-
teaz` Londra pentru a marca împli-
nirea a 150 de ani de la înfiin]area
Canadei, una dintre cele 15 ]`ri din
lume care, al`turi de Marea Britanie,
o au pe regina Elizabeth a II-a în
fruntea statului.

]ionat, a afirmat avocatul s`u Mo
Shaoping. Veteran al disiden]ei chi-
neze, Liu "prime[te îngrijiri medi-
cale la spitalul din Shenyang (în
provincia Liaoning, nord-est)", a
precizat el. Liu Xiaobo, în prezent
în vârst` de 61 de ani, a fost con-
damnat în 2009 la 11 ani de închi-
soare pentru "subminare", dup` ce
a co-redactat un text, Charta 08,

privind respectarea drepturilor
omului [i introducerea alegerilor
în China. El a primit în 2010
premiul Nobel pentru Pace în timp
ce se afla în închisoare, o decizie
care a provocat furia Beijingului.
În absen]a sa, premiul i-a fost oferit
în mod simbolic pe 10 decembrie
2010 la Oslo, scriitorul fiind
reprezentat de un scaun gol.


	01-film.pdf
	02-film.pdf
	03-film.pdf
	04-film.pdf
	05-film.pdf
	06-film.pdf
	07-film.pdf
	08-film.pdf
	09-film.pdf
	10-film.pdf
	11-film.pdf
	12-film.pdf
	13-film.pdf
	14-film.pdf
	15-film.pdf
	16-film.pdf

