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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã o þinem tot aºa cu plecã-
rile tot aºa, o sã ajungem, Popescu-
le, s-avem mai mulþi români în strãi-
nãtate decât în þarã. actualitate / 2
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Firma AZVI,Firma AZVI,Firma AZVI,Firma AZVI,Firma AZVI,
declaratãdeclaratãdeclaratãdeclaratãdeclaratã
câºtigãtoarecâºtigãtoarecâºtigãtoarecâºtigãtoarecâºtigãtoare

 Compania spaniolã AZVI S.A. este câºtigãtoarea licitaþiei or-
ganizate de Aeroportul Craiova pentru atribuirea contractului de
reabilitare a infrastructurii de miºcare. Ieri, la Consiliul Jude-
þean Dolj a fost semnat contractul, moment mult aºteptat, ur-
mând ca pânã la finele anului sã se finalizeze proiectul. Investiþia
este realizatã cu finanþare europeanã obþinutã prin Programul
Operaþional Sectorial „Transport” 2007-2013, în
valoare totalã de peste 24 de milioane de euro. La
licitaþie au participat 7 firme, iar câºtigãtoarea a
fost declaratã firma AZVI, care a fost pe primul
loc atât din punct de vedere financiar, oferind cu
9,4 milioane de euro mai puþin decât valoarea pro-
iectului, cât ºi din punct de vedere tehnic.
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Premierul Victor Ponta
„scapã”... pentru moment!
Plenul Camerei Deputaþilor a respins cererea DNA de încu-

viinþare a începerii urmãririi penale împotriva deputatului so-
cial-democrat Victor Ponta, prim-ministru al þãrii. Hotãrârea
de respingere, în ceea ce îl priveºte, a fost luatã cu 231 de
voturi „pentru” ºi 120 de voturi „împotrivã”, urmând la o zi
dupã ce parlamentarii din Comisia Juridicã a acestui for legis-
lativ avizaserã negativ începerea urmãririi penale. Dincolo de
filipicele opoziþiei, altminteri circumscrise regulilor jocului, aces-
teia nu îi rãmâne la îndemânã decât varianta moþiunii de cenzu-
rã, care se dezbate vineri. Am reþine, totuºi, din „elevatul” re-
pertoriu al liderilor PNL, rafinata exprimare a fostului consilier
al ex-premierului Emil Boc, Andreea Paul, conform cãreia „Pon-
ta este golanul din fruntea þãrii (...), PSD se îngroapã pe
sine însuºi. Demisia golanului”. Scatoalca aplicatã dupã cea-
fã unui adversar politic, când ne exprimãm opþiunile, cu mo-
toarele supraîncãlzite, nu prin expunerea de argumente, aratã
ºi liga culturalã în care evolueazã fiecare. Nimeni nu poate cre-
de cã Andreea Paul este un Vanghelie „de dreapta”.

Craiovenii,  invitaþiCraiovenii,  invitaþiCraiovenii,  invitaþiCraiovenii,  invitaþiCraiovenii,  invitaþi
sã dezbatã regulamentulsã dezbatã regulamentulsã dezbatã regulamentulsã dezbatã regulamentulsã dezbatã regulamentul
de acces în centrul vechide acces în centrul vechide acces în centrul vechide acces în centrul vechide acces în centrul vechi
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Stanciu (ÎCCJ): În mod cert votul
din Camerã în cazul Ponta
se va reflecta în raportul MCV

Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie, Livia Stanciu, a afirmat, ieri,
cã votul din Camera Deputaþilor pe so-
licitarea de urmãrire penalã în cazul pre-
mierului Victor Ponta se va reflecta în
mod cert în viitorul raport privind Me-
canismul de Cooperare ºi Verificare. „În
mod cert, Comisia Europeanã ºi noi ºtim
foarte bine: aderarea României la UE în
2007 a fost acceptatã de statele mem-
bre ale UE printr-o serie de condiþiona-
litãþi care au fost impuse în primul rând
ºi sistemului judiciar. ªi el a fãcut în ul-
timi ani (...) eforturi extraordinare pen-
tru a demonstra, pentru a dovedi cã am
asistat ºi asistãm în continuare la o re-
formare a sistemului judiciar”, a spus
Livia Stanciu, la Parlament, întrebatã
dacã crede cã votul în cazul Ponta va fi
reflectat în viitorul raportul MCV. Între-
batã cum comenteazã votul dat ieri de
Camera Deputaþilor în cazul premieru-
lui, ea a rãspuns: „În termeni politici nu
îmi cereþi, nu sunt politician în primul
rând ºi nu îmi cereþi sã îmi prezint un
punct de vedere pe acest considerent”.
Ea a subliniat cã problema avizãrii sau
neavizãrii începerii urmãririi penale apar-
þine Parlamentului.

Parchetul cere documente
despre 144 de parlamentari,
pentru verificãri privind
angajarea unor rude

Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie a cerut Parlamentului documen-
te cu privire la 144 de senatori ºi depu-
taþi, în cazul cãrora se fac verificãri pri-
vind angajarea unor rude la cabinetele
parlamentare, potrivit oficialilor PICCJ.
Documentele justificative au fost ceru-
te Parlamentului de Secþia de urmãrire
penalã ºi criminalisticã a Parchetului in-
stanþei supreme, au declarat, pentru
Mediafax, sursele citate. Potrivit acelo-
raºi surse, documentele solicitate de pro-
curori vizeazã parlamentari din toate par-
tidele. În ultimii ani, Agenþia Naþionalã
de Integritate a sesizat Parchetul Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie sã facã verifi-
cãri în cazul unor actuali ºi foºti deputaþi
ºi senatori, care ºi-au angajat rude în bi-
rourile lor parlamentare. În mai multe
cazuri, Parchetul instanþei supreme a fã-
cut cercetãri pentru conflict de interese
ºi a trimis în judecatã dosarele în care
sunt acuzaþi foºti ºi actuali parlamentari.
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Plenul Camerei Deputaþilor a respins ce-
rerea DNA de încuviinþare a începerii urmã-
ririi penale împotriva deputatului social-de-
mocrat Victor Ponta, prim-ministru al þãrii.
Hotãrârea de respingere, în ceea ce îl pri-
veºte, a fost luatã cu 231 de voturi „pentru”
ºi 120 de voturi „împotrivã”, urmând la o zi
dupã ce parlamentarii din Comisia Juridicã a
acestui for legislativ avizaserã negativ înce-
perea urmãririi penale. Dincolo de filipicele
opoziþiei, altminteri circumscrise regulilor
jocului, acesteia nu îi rãmâne la îndemânã
decât varianta moþiunii de cenzurã, care se
dezbate vineri. Am reþine, totuºi, din „eleva-
tul” repertoriu al liderilor PNL, rafinata ex-
primare a fostului consilier al ex-premierului
Emil Boc, Andreea Paul, conform cãreia
„Ponta este golanul din fruntea þãrii (...),
PSD se îngroapã pe sine însuºi. Demisia
golanului”. Scatoalca aplicatã dupã ceafã
unui adversar politic, când ne exprimãm op-
þiunile, cu motoarele supraîncãlzite, nu prin
expunerea de argumente, aratã ºi liga cultu-
ralã în care evolueazã fiecare. Nimeni nu
poate crede cã Andreea Paul este un Van-
ghelie „de dreapta”. De fapt, dezamãgirea
irepresibilã a domniei sale, cadru universi-

tar, este cã mai are de aºteptat pânã va re-
veni ceea ce a fost, dacã nu ºi mai mult. Dupã
ce echipa din care a fãcut parte a sfârºit prin
a se face de râsul lumii, susþinând-o morali-
ceºte pe Roberta Anastase dupã ce numãra-
se voturile precum Pristanda steagurile. Parcã
numai de eticã nu ne convinsese cã este atât
de pãtrunsã. Neîndoielnic, presiunea pentru
demisia premierului va continua, iar atacuri-
le la adresa parlamentarilor PSD vor izbucni
cu ºi mai mare putere, ca dupã votarea în
cazul ªova. Destule vinovãþii îndoaie gruma-
zul premierului Victor Ponta, încât cea mai
mare este de-a dreptul dificil de precizat. Ex-
perþii nominalizeazã coabitarea cu Traian Bã-
sescu. Dar este o presupunere. Nu lipsitã de
interes este însã maniera în care premierul
Victor Ponta este lucrat în presa strãinã. De
pildã, în cotidianul de þinutã „Le Monde” –
ediþia online de ieri – sub titlul „Le Parla-
ment roumain soutient le premier minis-
tre, poursuivi pour conflit d’interets”,
însuºit de redacþia cotidianului în colaborare
cu agenþia AFP, se poate citi: „Victor Ponta,
42 ans, reste poursuivi pour complicite
d’evasion fiscale et blanchiment d’argent
du temps ou il etait avocat, entre 2007 et

2011”. Corespondentul Le Monde la Bucu-
reºti este Mirel Bran, soþul Tatianei Bran,
fostã consilierã pe chestiuni de comunicare
a preºedintelui Klaus Iohannis. Semnãtura
acestuia lipseºte, deºi cu numai trei zile în
urmã – mai exact pe 6 iunie – avusese o co-
respondenþã intitulatã „Victor Ponta vise
par un anquete pour  corruption”. Ce vrem
sã demonstrãm? AFP este o agenþie foarte
serioasã. Care evitã erorile de orice naturã.
Comunicatul iniþial al DNA menþiona „dispu-
nerea efectuãrii urmãririi penale faþã de Ponta
Victor Viorel, la data faptelor avocat (n.r. –
adicã pânã în 2008, nu 2011), pentru fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã, complici-
tate la evaziune fiscalã în formã continuatã,
spãlarea banilor”. Este adevãrat însã cã anga-
jaþii de la ”ªova & asociaþii”, “au vorbit” în
declaraþiile date despre falsurile senatorului
PSD. Nu mai continuãm. Sã menþionãm doar
cã, în Franþa, deocamdatã, nici conflictul de
interese, nici incompatibilitatea aleºilor nu
sunt interzise prin lege ºi cumulul de manda-
te este prevãzut a înceta abia... în 2017. Cui
ar trebui „sã mulþumeascã” Victor Ponta pen-
tru harababura legislativã existentã nu mai
amintim.

Deputaþii au respins, ieri, în
plenul Camerei, solicitarea DNA
de avizare a urmãririi penale a
premierului Victor Ponta ºi pen-
tru conflict de interese. Din to-
talul de 387 de deputaþi, la ºedin-
þã au fost prezenþi 351, numãrul
voturilor valabil exprimate fiind
acelaºi. Din voturile valabil ex-
primate, 231 au fost „pentru pro-
iectul de hotãrâre respingerea
cererii de începere a urmãririi
penale” a lui Victor Ponta, iar
120 de voturi au fost „împotri-
vã”. Întrucât s-a întrunit majo-
ritatea simplã, decizia Camerei

Solicitarea DNA de urmãrire penalã a premierului,
respinsã de plenul Camerei Deputaþilor

Ponta crede cã votul este normal ºi vorbeºte
de apãrarea oamenilor simpli

Comisia juridicã a Camerei De-
putaþilor a decis, ieri, sã amâne cu
o sãptãmânã dezbaterea a 22 de
proiecte de lege de modificare a

Deputaþilor a fost de respingere
a începerii urmãririi penale pen-
tru ºeful Guvernului.

Liderul PSD, premierul Vic-
tor Ponta, afirmã cã votul prin
care deputaþii au respins cere-
rea DNA pentru urmãrirea sa
penalã este unul normal, adãu-
gând cã Parlamentul ºi Guver-
nul au obligaþia de respecta Con-
stituþia ºi a-i apãra ºi pe oamenii
simpli, care nu beneficiazã de
sprijinul acordat lui ieri. „Vreau
ºi cred cã Parlamentul ºi Guver-
nul au obligaþia de a respecta
Constituþia ºi de a-i apãra mai

ales pe alþii, pentru cã alþii, oa-
meni simpli, nu au sprijinul pe
care am avut eu ocazia sã-l am.

La asta trebuie sã ne gândim de
acum încolo”, a spus Ponta, fãrã
alte detalii.

Comisia juridicã a amânat o sãptãmânã discuþia la 22 de proiecte
de modificare a Codurilor Penal ºi de Procedurã Penalã

Codurilor Penal ºi de Procedurã
Penalã, în timp ce PNL a cerut
amânarea lor pentru o lunã, pânã la
finalizarea sesiunii parlamentare.

Membrii comisiei au introdus pe
ordinea de zi cele 22 de propuneri
legislative, care urmeazã sã fie tri-
mise instituþiilor abilitate – ÎCCJ,
CSM, Ministerul Justiþiei – pentru
puncte de vedere ºi avize în ter-
men de o sãptãmânã.

Vicepreºedintele comisiei, depu-
tatul Ciprian Nica (PSD) a propus
termenul de o sãptãmânã pentru
avizul asupra acestor proiecte, însã
PNL a criticat propunerea, invo-
când o grabã “suspectã” de a fi
adoptate aceste proiecte. Repre-
zentanþii CSM au solicitat un ter-
men de douã sãptãmâni, pe motiv
ca nu este suficient timp pentru
avizare, arãtând cã acesta nu este
un termen rezonabil. “CSM nu este
un organ colegial, trebuie sã avi-
zam 22 de proiecte, solicitãm douã
sãptãmâni”, a spus judecãtorul
Marius Tudose, preºedintele

CSM. ªi preºedintele ÎCCJ Livia
Stanciu a arãtat cã este vorba de-
spre proiecte deosebit de importante
ºi nu poate sã spunã un punct de
vedere atât de rapid.

Însã secretarul de stat în MJ Li-
viu Stancu a susþinut cã trebuie ur-
gentatã discuþia asupra proiectului
guvernului de modificare a Coduri-
lor, elaborat din 2014. “Acest pro-
iect este din 2014 în Parlament ºi
am solicitat urgentarea”, a menþio-
nat secretarul de stat. Senatorul PSD
ªerban Nicolae, unul dintre iniþia-
torii proiectelor, a spus cã nu tre-
buie amânate discuþiile, având în
vedere cã sunt proiecte care pun în
acord deciziile Curþii Constituþiona-
le. Printre cele 22 de proiecte de
lege se aflã ºi cel al lui ªerban Ni-
colae referitor la modificarea pre-
vederilor privind arestul preventiv
ºi la încãtuºare.
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Subcontractor este firma Polys-
tart din Craiova, care se va ocupa
de partea de instalaþii de balizaj ºi
condiþii tehnice. „Dacã aþi vãzut
Masterplanul de Transporturi al
României aþi constatat cã Aeropor-
tul din Craiova a fost inclus alãturi
de  Iaºi, Timiºoara, Cluj în cele
patru aeroporturi internaþionale din
România. Din punct de vedere al
traficului le mulþumim locuitorilor
acestei regiuni care au demonstrat
cã regiunea are potenþial. Astãzi (
n.r. ieri) am ajuns la ultimul pas,
semnarea contractului de reabilitare
ºi execuþie. Dupã finalizarea aces-
tei etape putem sã spunem cã ceea
ce ne-am propus ca plan pentru

Jose Alejandro Serrano Cabre-
ra, reprezentant AZVI pentru
Europa de Est:

„AZVI este o firmã de con-
strucþii spaniolã, suntem în
România de aproape 8 ani ºi avem
un portofoliu de peste 300
milioane de euro, în  acest
domeniu al infrastructurii, inclusiv
în infrastructura de aeroport,
lucrãri similare cu cea din Craio-
va, am mai fãcut în Spania ºi
America de Sud. Suntem mulþu-
miþi cã am câºtigat aceastã licitaþie
ºi facem tot posibilul sã finalizãm
proiectul în termenul stabilit ºi de
ce nu poate chiar într-un termen
ºi mai scurt”.

***
Cristinel Iovan, vicepreºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj:

„În urmã cu 52 de ani, mai
exact în 1962 a fost construitã
pista de la Aeroport, ca în
2015, astãzi (n.r. ieri) sã
semnãm contractul pentru
reabilitarea ºi modernizarea ei,
pe fonduri europene. Aeroportul
Internaþional Craiova va avea
astfel viitor, urmând sã semne-
ze ºi alte contracte cu noi
operatori, pe noi rute, o sã
creascã numãrul de pasageri ºi
indirect sã ducã la dezvoltarea
acestei zone. Fãrã acest Aero-
port, Oltenia a fost vitregitã ºi
nu a reuºit sã se dezvolte
suficient. Cred cã prin reabilita-
rea acestui Aeroport se va da
un semnal pe piaþa aviaþiei ºi
anume cã aici, la Craiova,
existã un aeroport modern ºi cã
foarte multe companii vor sã
vinã cu aeronavele pentru cã se
zboarã în condiþii de siguranþã.
Îmi doresc foarte mult ca acest
termen sã fie respectat de cãtre
partenerii noºtri ºi nu ne
supãrãm dacã aceastã pista se
va în folosinþã mai devreme”.

Firma AZVI, declaratã câºtigãtoare
S-a semnat contractul pentru construireaS-a semnat contractul pentru construireaS-a semnat contractul pentru construireaS-a semnat contractul pentru construireaS-a semnat contractul pentru construirea

pistei de la Aeroportul Internaþional Craiovapistei de la Aeroportul Internaþional Craiovapistei de la Aeroportul Internaþional Craiovapistei de la Aeroportul Internaþional Craiovapistei de la Aeroportul Internaþional Craiova
Compania spaniolã AZVI S.A. este câºtigãtoarea

licitaþiei organizate de Aeroportul Craiova pentru
atribuirea contractului de reabilitare a infrastructu-
rii de miºcare. Ieri, la Consiliul Judeþean Dolj a fost
semnat contractul, moment mult aºteptat, urmând
ca pânã la finele anului sã se finalizeze proiectul.
Investiþia este realizatã cu finanþare europeanã ob-
þinutã prin Programul Operaþional Sectorial „Trans-
port” 2007-2013, în valoare totalã de peste 24 de mi-
lioane de euro. La licitaþie au participat 7 firme, iar
câºtigãtoarea a fost declaratã firma AZVI, care a fost
pe primul loc atât din punct de vedere financiar, ofe-
rind cu 9,4 milioane de euro mai puþin decât valoa-
rea proiectului, cât ºi din punct de vedere tehnic.

zece ani de zile ducem la bun sfâr-
ºit”, a subliniat Mircea Dumitru,
directorul Aeroportul Internaþional
Craiova.

„Suntem într-un moment fericit
din viaþa noastrã”

Proiectul Aeroportului Craiova
vizeazã reabilitarea pistei de deco-
lare-aterizare, reabilitarea ºi extin-
derea cãii de rulare B ºi a platfor-
mei de îmbarcare-debarcare, a cã-
rei suprafaþã va creºte de la 8.150
la 24.000 de metri pãtraþi, con-
struirea unei noi reþele de canali-
zare pluvialã ºi a drenajelor afe-
rente noilor suprafeþe de miºca-
re, precum ºi modernizarea siste-

mului de balizaj, in-
clusiv a iluminatului
platformei de opera-
re. ªeful administra-
þiei doljene a spus cã
a primit o veste cu
adevãrat îmbucurã-
toare de la Aeropor-

tul Craiova, care a finalizat pro-
cedura de evaluare a ofertelor de-
puse în cadrul licitaþiei pentru rea-
bilitarea pistei de decolare-ateriza-
re ºi cã doreºte sã-i felicite pe
colegi pentru eforturile susþinute
pe care le-au depus, în special în
ultima lunã, lucrând intens ºi sub
presiunea timpului pentru a aduce
în linie dreaptã acest proiect deo-
sebit de important. „Suntem într-
un moment fericit din viaþa noas-
trã, dar ºi norocos. Nu ni s-a mai
întâmplat niciodatã ca în urma
unor astfel de licitaþii, atât de im-
portante sã nu existe contestaþii.
ªapte firme au fost prezente ºi nu
au avut ce sã conteste pentru cã

a câºtigat firma care a dat cel mai
bun preþ ºi care a avut ºi din punct
de vedere tehnic, cea mai bunã
ofertã. În aceste condiþii nici cei-
lalþi competitori nu au avut ce sã-
i reproºeze firmei câºtigãtoare.
Ne aflãm spre finalul unei prime
etape, iar prin aceastã investiþie
ne aflãm la momentul punerii pe
harta a Doljului ºi a Craiovei, Ae-
roportul din Craiova devenind
astfel aeroportul de rezervã al
Aeroportului din Otopeni, iar noi
sã putem sã ne reluãm zborurile
ºi sã avem destinaþii noi ºi sã
spunem cã anul acesta a fost un
an benefic pentru Aeroport.
Vom avea multe întâlniri cu con-
structorii pe parcursul acestei
veri pentru cã dorinþa noastrã
dar ºi a constructorului este
exact aceia de a folosi fiecare zi
ºi sã redeschidem traficul cât
mai repede posibil”, a subliniat-
 Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Centrul vechi al Craiovei, care a
fost refãcut cu fonduri europene –
14 milioane de euro – nu mai poate
fi tranzitat de maºini decât în niºte
cazuri speciale. Autoritãþile locale
au conceput un regulament de
funcþionare ºi acces în zona istori-
cã în care au inclus condiþiile pe
care trebuie sã le îndeplineascã atât
locatarii, comercianþii, dar ºi toþi cei
care vor vizita centrul vechi. Regu-
lamentul cu pricina se aflã postat
pe site-ul Primãriei, municipalitatea
aºteptând ca populaþia sã vinã cu
observaþii ºi completãri. Înainte de
a fi aplicat, autoritãþile organizeazã
ºi o dezbatere publicã – aceasta fi-
ind programatã pentru mâine – în
care vor prezenta acest regulament
ºi vor aºtepta sugestiile participan-
þilor din salã.

Telecomenzi, pe bazã
de cerere scrisã

Regulamentul spune cã zona ve-
che este, în totalitate, pietonalã,
dar, pentru cazurile speciale, maºi-

Craiovenii,  invitaþi sã dezbatãCraiovenii,  invitaþi sã dezbatãCraiovenii,  invitaþi sã dezbatãCraiovenii,  invitaþi sã dezbatãCraiovenii,  invitaþi sã dezbatã
regulamentul de acces în centrul vechiregulamentul de acces în centrul vechiregulamentul de acces în centrul vechiregulamentul de acces în centrul vechiregulamentul de acces în centrul vechi
Primãria Craiova va organiza mâine, de la ora 11.00, o dezbate-

re publicã referitoare la modul cum se va circula cu maºinile în
centrul vechi. Sunt invitaþi sã participe, în mod special, craiovenii
care locuiesc în zonã, dar ºi comercianþii care sunt direct intere-
saþi sã afle cum vor putea sã-ºi aprovizioneze cu marfã terasele ºi
magazinele pe care ºi le-au deschis în zona istoricã.

nile vor avea acces prin ºase punc-
te: pe strada „Nicolãescu-Plopºor
– dinspre bibliotecã ºi dinspre Pre-
fecturã, pe strada „Olteþ” – porþiu-
nea de la „English Park”, pe strada
„Theodor Aman” – de la Casa Albã,
pe strada „Panait Moºoiu” – vizavi
de Teatrul Naþional ºi pe strada
„Traian Demetrescu” – cea pe care
se aflã Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”. La capãtul fiecãrei
strãzi vor fi montaþi bolarzi retrac-
tabili care vor fi acþionaþi cu ajuto-
rul unei telecomenzi ce va ridicatã
de la Primãria Craiova. Dupã ce re-
gulamentul va începe sã fie aplicat,
riveranii ºi toþi cei care folosesc în
scop comercial centrul vechi vor
trebui sã facã o cerere scrisã, pen-
tru fiecare maºinã în parte.

Locatarii trebuie sã achite
o taxã de 40 de lei

Vehiculele care vor intra în cen-
trul vechi nu trebuie sã aibã un ga-
barit mai mare de 3,5 tone, iar viteza
maximã cu care se va circula este

de 5 kilometri pe orã. Motoretele sau
oricare alt mijloc de locomoþie cu
motor sunt interzise. În schimb, ac-
cesul cu bicicletele este permis,
deocamdatã, dar autoritãþile se pre-
gãtesc sã vinã cu o reglementare
specialã ºi în aceastã privinþã. În
ceea ce îi priveºte pe craiovenii
care locuiesc în zonã, aceºtia vor
putea sã intre cu maºinile, acþio-
nând telecomanda, pentru a ºi le
parca în cele douã spaþii amenaja-
te pentru aceºtia – unul se aflã lân-
gã BCR, iar celãlalt, în spatele Ofi-
ciului de Cadastru. Ca sã poatã sã
parcheze, locatarii trebuie sã aibã
achitatã taxa de 40 de lei pe an ºi
sã aibã un loc disponibil.

Regulamentul
vine cu amenzi aspre

Cea mai importantã parte a regu-
lamentului este cea care prevede
sancþiunile pe care le va aplica Poli-
þia Localã celor care nu vor respecta
prevederile. Autoritãþile au stabilit ca
persoanele care intrã cu autoturisme
de peste 3,5 tone, ca ºi cele care nu
deþin autorizaþie de acces sã plãteas-
cã o amendã cuprinsã între 1.000 ºi
2.500 de lei. Aceleaºi sume vor fi puºi
sã achite ºi cei care vor fi surprinºi
cã se plimbã cu motocicleta, precum
ºi cei care distrug sau multiplicã tele-

comenzile. Existã ºi a doua categorie
de amenzi, între 2.000 ºi 2.500 de lei,
care se aplicã persoanelor  care dis-
trug pavajul sau îl murdãresc cu ulei.
Pe lângã amendã, regulamentul spu-
ne cã aceºtia trebuie sã suporte ºi

înlocuirea elementelor deteriorate.
Autorizaþia de acces se anuleazã
dacã este folositã pentru un alt auto-
vehicul decât cel pentru care s-a fã-
cut solicitarea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au decis, ieri, sã respingã
contestaþiile formulate de cei trei
bãrbaþi ajunºi în arestul IPJ Dolj la
sfârºitul sãptãmânii trecute pentru
trafic de droguri de risc ºi de mare
risc: „Respinge contestaþiile for-
mulate de contestatorii inculpaþi
Ghinea Constantin, Bibaºcu Ma-
rian ºi Dragu Marian împotriva
încheierii nr 152/2015 pronunþatã
de Tribunalul Dolj, ca nefondate.
în baza art. 275 alin 2 C.p.p. obli-
gã fiecare contestator inculpat la
plata sumei de 100 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Definitivã.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi, 09.06.2015”. În aceste con-
diþii, cei trei bãrbaþi rãmân în spa-

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Olte-
nia” al Judeþului Dolj au fost anun-
þaþi, luni dupã-amiazã, prin numã-
rul de urgenþã 112, de producerea
unui incendiu într-un apartament
de la etajul trei al unui imobil situat
în municipiul Craiova, pe strada
„Dr. Berceanu ªtefan”. Cel care a
sunat pe 112 a spus cã, cel mai
probabil, în interiorul apartamen-
tului nu se aflã nici o persoanã. La
faþa locului au fost trimise douã
autospeciale din cadrul Detaºamen-
tului 1 Pompieri Craiova.

La sosirea echipajelor de pom-
pieri, s-a constatat cã din locuinþã
ieºea un fum dens. Dupã efectua-
rea recunoaºterii, ºeful gãrzii de in-
tervenþie a dispus întinderea scãrii
culisabile ºi pãtrunderea prin bal-
con în apartament, deoarece uºa de
la intrare era închisã. Numai cã, în
interior, cadrele ISU Dolj au des-
coperit o persoanã inconºtientã,
întinsã în pat. Comandantul inter-
venþiei ºi-a dat jos masca de oxigen
ºi a pus-o pe faþã bãrbatului, acesta
fiind preluat de ambulanþa SMURD
chematã la faþa locului ºi dus la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova unde a primit îngrijiri medi-
cale, fiind acum în afara pericolului.

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, luni dupã-amia-
zã, în jurul orei 17.00, la Punctul
de Trecere a Frontierei (PTF) Ca-
lafat, judeþul Dolj, echipa comu-
nã de control formatã din poliþiºti
de frontierã români ºi bulgari a
efectuat controlul specific în tre-
nul de transport persoane care cir-
culã pe ruta Sofia – Budapesta.

Cu aceastã ocazie, poliþiºtii de
frontierã au descoperit, ascunsã
în peretele unuia dintre vagoane,
într-un loc destinat aparaturii elec-
trice, o persoanã de sex mascu-
lin, în vârstã de aproximativ 45
de ani. Bãrbatul în cauzã nu vor-

TTTTTraficanþii de pastile cu efecteraficanþii de pastile cu efecteraficanþii de pastile cu efecteraficanþii de pastile cu efecteraficanþii de pastile cu efecte
psihoactive rãmân în arestul IPJ Doljpsihoactive rãmân în arestul IPJ Doljpsihoactive rãmân în arestul IPJ Doljpsihoactive rãmân în arestul IPJ Doljpsihoactive rãmân în arestul IPJ Dolj

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
respins, ieri, ca nefondate, contestaþi-
ile formulate de cei trei bãrbaþi,
membri ai unei grupãri de traficanþi de
droguri de risc ºi mare risc, arestaþi
vineri seara, de Tribunalul Dolj. Cei trei
au fost reþinuþi în urma unei acþiuni a

poliþiºtilor specializaþi în combaterea
criminalitãþii organizate din Craiova ºi
procurorilor DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, în cadrul cãreia s-au fãcut
12 percheziþii în Gorj, Vâlcea ºi Bucu-
reºti ºi s-au confiscat peste 20.000 de
pastile cu efecte psihoactive.

tele gratiilor cel puþin pânã la expi-
rarea celor 30 de zile.

Reamintim cã joi, 4 iunie a.c.,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, cu
sprijinul poliþiºtilor de combatere
a criminalitãþii organizate din Bu-
cureºti, Vâlcea ºi Gorj, au surprins
în flagrant delict doi bãrbaþi, de 40
ºi 60 de ani, pe Constantin Ghinea
ºi Marian Bibaºcu, în timp ce în-
cercau sã vândã 10.500 de com-
primate cu droguri de risc ºi 480
de comprimate de droguri de mare
risc. Imediat dupã prinderea în fla-
grant a celor doi, în baza informa-
þiilor deþinute, oamenii legii au efec-

tuat, simultan, 12 percheziþii do-
miciliare pe raza judeþelor Gorj,
Vâlcea ºi a municipiului Bucureºti
ocazie cu care au fost gãsite ºi ri-
dicate 9.036 de  comprimate cu
droguri de risc precum ºi suma de
9.000 de lei ºi 890 de euro. În plus,
un alt bãrbat, Marian Dragu, a fost
ridicat în urma descinderilor, toþi
trei fiind duºi la sediul DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova pentru
audieri, pe numele lor fiind emise
ordonanþe de reþinere pentru 24 de
ore. În cursul zilei de vineri pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova au dispus reþinerea
pentru o perioadã de 24 de ore a
inculpaþilor Ghinea Constantin, Bi-
baºcu Marian ºi Dragu Marian,

care au fost prezentaþi Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã. În acelaºi dosar s-a cerut
arestarea în lipsã ºi a inculpatei Va-
sile Roxana Liliana, pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organizat ºi
trafic de droguri de risc ºi mare risc,
instanþa anunþând cã se pronunþã
pe 17 iunie. Anchetatorii au stabilit

în urma cercetãrilor cã „în perioa-
da 2014-2015 membrii grupului
infracþional organizat  au procurat
ilegal  medicamente cu efecte psi-
hoactive, de la depozite ºi farma-
cii din Bucureºti ºi din judeþele Gorj
ºi Vâlcea. Ulterior, drogurile de risc
erau transportate ºi comercializate
 în Norvegia ºi alte þãri din zona
scandinavã”.

Migrant ascuns în peretele
vagonului unui tren de

persoane descoperit la Calafat
Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au descoperit, luni dupã-amiaza, un

migrant ascuns în peretele unui vagon al trenului de persoane care circulã
pe relaþia Sofia – Budapesta, care intenþiona astfel sã intre ilegal în Româ-

nia. Bãrbatul, care nu avea nici un fel de documente asupra sa, a fost predat
poliþiºtilor bulgari pentru dispunerea mãsurilor necesare.

bea limba românã ºi nici o limbã
de circulaþie internaþionalã ºi nu
deþinea documente de identitate.
Poliþiºtii doljeni l-au predate cole-
gilor bulgari pentru cercetãri ºi dis-
punerea mãsurilor necesare.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei
persoanei respective, iar conform
protocolului de cooperare româ-
no-bulgar, aceasta a fost prelua-
tã de Poliþia de Frontierã Bul-
garã în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun”, a precizat
subcomisar Dãnuþ Rudãreanu,
din cadrul Biroului de presã al
STPF Dolj.

Craiovean salvat de pompieri
Un craiovean surprins de un

incendiu izbucnit în apartamentul
sãu, de la o cratiþã care luase foc pe
aragaz, a fost salvat, luni, de
pompierii chemaþi de vecini sã stingã
incendiul. Bãrbatul a fost gãsit
leºinat, în pat, din cauza fumului
dens care cuprinsese locuinþa, iar
pompierii l-au scos ºi l-au trimis cu
ambulanþa la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova.

„În urma incendiului s-a de-
gradat zugrãveala din apartament
din cauza degajãrii de fum. Cau-

za probabilã a incendiului este o
cratiþã uitatã pe aragaz”, au pre-
cizat reprezentanþii ISU Dolj.
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GEORGE POPESCU Globalizare vs identitate:Globalizare vs identitate:Globalizare vs identitate:Globalizare vs identitate:Globalizare vs identitate:
dilema universal-naþionaldilema universal-naþionaldilema universal-naþionaldilema universal-naþionaldilema universal-naþionalE aproape un truism a susþine azi cã, efect

al emergenþei informatice ºi, mai precis,
mediatice, globalizarea a fost ºi rãmâne, fi-
reºte în varii forme, o tendinþã intrinsecã
întregului curs de evoluþie a umanitãþii, mar-
cã a Iluminismului ºi a modernitãþii, detur-
natã, e adevãrat, în ultimii ani, în arealul
postmodernitãþii.

În spaþiul cultural, fenomenul globalizãrii
a fãcut deja posibil, prin diversificarea ºi
democratizarea media, nu doar un proces
de generalizare a accesului la produsele ºi
instrumentele acestui spaþiu, ci a creat pre-
misele unei interacþiuni fãrã precedent, alo-
cându-ºi astfel atributul dialogului, direct,
spontan, necenzurat, aºadar liber, ca ºi, drept
urmare, ºansa unei competiþii care lasã des-
chisã uºa participãrii, de pe poziþii în princi-
piu egale ºi în limita propriilor potenþialitãþi
ºi disponibilitãþi ale actorilor de pe aceastã
piaþã. Toate aceste aspecte sunt, ori pot rã-
mâne, desigur, doar niºte biete ºi simple pre-

mise, elanuri utopice ce n-au lipsit din isto-
ria mai îndepãrtatã ori mai apropiatã a Euro-
pei. ªi a lumii.

Abia din acest punct survin problemele
spinoase care, cu originea în economic, in-
terfereazã ºi baleiazã în toate celelalte zone
ale socialului ºi ale umanului, de la disparita-
tea resurselor, cu paradoxurile sale alimen-
tate de contrastul între proprietar ºi utiliza-
tor (ori manipulator) la nivelul de viaþã ºi,
mai departe, în sfera culturalului. ªi, ajunºi
aici, cel mai acut aspect pe care-l incitã glo-
balizarea e cel al pericolului pierderii identi-
tãþii culturale, id est, nou prilej de a repune
în discuþie raportul naþional-universal.

Dar cum poate fi definitã astãzi identita-
tea culturalã? ªi ce funcþii noi ar primi ope-
ratorul conceptual naþional, fiind de presu-
pus, mãcar de dragul unei dialectici a evolu-
þiei (nu a progresului), cã ºi una (identita-

tea) ºi celãlalt (naþionalul) revendicã redefi-
niri ori adaptãri de parcurs?

Fireºte, fundamentul conceptual rãmâne
în mare mãsurã acelaºi, cu cele douã ac-
cepþii ce îºi subordoneazã unul premisa psi-
hologicã, celãlalt, pe cea sociologicã. Ast-
fel, identitatea ar fi, la nivel individual, per-
cepþia pe care fiecare individ o are despre
sine, recte conºtiinþa proprie cã existã ca
persoanã în relaþie cu alþi indivizi, cu care
alcãtuieºte un grup social (familie, asociaþie
etc.). Cealaltã percepþie, sociologicã, ºi care
identificã tocmai identitatea culturalã, inclu-
de conceptul de culturã articulând, în des-
fãºurarea sa, pe cel de patrimoniu, ca tota-
litate interactivã ºi dinamicã a normelor de
conduitã, valorilor, uzurilor, codului lingvis-
tic, toate contribuind la unirea ºi la diversifi-
carea grupurilor umane. Sociologi mai re-
cenþi ne propun cã atunci când vorbim de

identitatea culturalã a unei persoane trebuie
sã indicãm nu (sau nu doar sau nu în primul
rând) o origine, ci identitatea sa globalã, ce-
ar defini o constelaþie de varii identificãri
particulare ºi apartenenþe culturale distinc-
te, aflate într-un proces constant dinamic.
Iatã, e posibil sã regãsim aici chei interpre-
tative care sã salveze discursul de suspiciu-
nile, deseori nemeritate întrucât confuze,
de… naþionalism.

Devin astfel justificate tentativele unor
organisme internaþionale (ONU, dar ºi CE,
dar ºi UNESCO) de a fi generat, instituit ºi
parafat declaraþii, acte normative ºi directi-
ve cu privire la necesitatea conservãrii iden-
titãþii (ºi a identitãþilor) culturale, tocmai fi-
indcã ele statueazã în acelaºi timp seturi de
drepturi considerate fundamentale, atât pen-
tru persoanã cât ºi pentru o colectivitate
(naþiune, stat, grup etnic etc.).

În ultimii ani s-au înregistrat vii-
turi importante pe cursurile de apã
din judeþul Dolj. În aceste condi-
þii, Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu a organizat, ieri, o dezbatere
publicã la care au participat ºi pri-
mari din mai multe comune rive-
rane pârâului Raznic pentru a ana-
liza stadiul implementãrii proiec-
tului „Regularizare pârâu Raznic
în zona localitãþii Greceºti – con-
fluenþã râu Jiu”.

Lucrãrile de apãrare împotriva
inundaþiilor rãspund direct la nea-
junsurile create de-a lungul timpu-
lui de pârâul Raznic, prin stabiliza-
rea albiei minore în zona localitãþi-
lor Greceºti, Þiu, Cernãteºti, Cor-
niþa, Raznic, Oghian, Predeºti ºi
Breasta. Aceste aºezãri au o supra-
faþã totalã de 19.895 ha, din care
2.362 intravilan ºi 17.532 extravi-
lan, ºi cuprind 3.054 gospodãrii ºi
4.262 locuinþe, opt grãdiniþe ºi
nouã ºcoli, dar ºi alte obiective tu-
ristice ºi industriale.

„Proiectul de regularizare a pâ-
râului Raznic face parte dintr-un
portofoliu de proiecte pe care ABA
Jiu le-a realizat dupã inundaþiile din
2005-2006. Acest proiect este
aproape de final, urmând ca în
curând sã se facã recepþia lucrãri-
lor. Noi sperãm ca prin aceastã in-
vestiþie sã protejãm populaþia afla-
tã în vecinãtatea pârâului”, a expli-
cat Marin Tãlãu, directorul Admi-
nistraþiei Bazinale de Apã Jiu.

Lucrãrile s-au desfãºurat
pe parcursul a 29 de luni

În cei doi ani ºi jumãtate, cât
a durat execuþia lucrãrilor, a fost
decolmatatã albia minorã a Raz-
nicului în vederea mãririi capa-

Lucrãrile hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de finalLucrãrile hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de finalLucrãrile hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de finalLucrãrile hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de finalLucrãrile hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de final
Lucrãrile hidrotehnice efectuate de-a lungul

pârâului Raznic timp de mai bine de doi se apro-
pie de final. Pânã la sfârºitul acestei luni execu-
þia ar trebui sã fie gata, urmând ca de investiþia
care se ridicã la 11,5 milioane de lei sã benefi-
cieze comunele Greceºti, Cernãteºti, Breasta ºi
Predeºti, adicã nu mai puþin de 10.300 de dol-
jeni, care vor fi feriþi de inundaþiile pe care în
ultimii ani le-a provocat acest curs de apã.

citãþii de transport, au fost reali-
zate protecþii de mal în zonele în
care sunt eroziuni ce pun în pe-
ricol obiectivele social-economi-
ce aflate în imediata vecinãtate,
precum ºi supraînãlþãri ale malu-
rilor în zonele în care nivelul
maxim de calcul depãºeºte cota
superioarã a malurilor. Lucrãrile
propuse pentru amenajarea pâ-
râului Raznic au fost corelate cu
lucrãrile hidrotehnice existente
sau prevãzute în zonã ºi în în-
treg bazinul hidrografic Jiu.

Regularizarea cursului de apã
a fost încadratã în planurile de
amenajare complexã a bazinului
ºi respectã o serie de prevederi
cum ar fi reglementãrile tehnice

privind asigurarea durabilitãþii,
siguranþei în exploatare, funcþio-
nalitãþii ºi calitãþii construcþiilor;
sistematizarea teritorialã din
punctul de vedere al dezvoltãrii
social-economic ºi al potenþialu-
lui turistic; la încadrarea în me-

diul riveran, sã fie cuprinse în
special variante ale amenajãrilor
care îmbogãþesc ºi înfrumuseþea-
zã peisajul, în special la traver-
sarea localitãþilor, în lungul cãi-
lor de comunicaþie, precum ºi în
zonele turistice.

Se asigurã continuitatea
liniei de apãrare
împotriva inundaþiilor

Lucrãrile pe pârâul Raznic au
vizat în primul rând stoparea ºi
prevenirea inundaþiilor, însã au
existat ºi alte obiective cum ar fi
atingerea stãrii bune a apelor de
suprafaþã ºi crearea de condiþii
pentru ameliorarea mediului, de
stabilire a unei situaþii naturale
apropiate de cea iniþialã precum
ºi o realã protecþie a localnicilor
împotriva apelor mari. Regulari-
zarea cursului de apã este înca-
dratã în planurile de amenajare
complexã a bazinului ºi respectã
o serie de prevederi generale.
Printre acestea, reglementãrile
tehnice privind asigurarea dura-
bilitãþii, siguranþei în exploatare,
funcþionalitãþii ºi calitãþii con-
strucþiilor; sistematizarea terito-
rialã din punct de vedere al dez-
voltãrii sociale-economice ºi al

potenþialului turistic.
Scopul investiþiei este asigura-

rea continuitãþii liniei de apãrare,
eliminând pericolul inundãrii loca-
litãþilor Greceºti, Þiu, Cernãteºti,
Corniþa, Raznic, Oghian, Predeºti
ºi Breasta. Pentru stoparea feno-
menului de eroziune au fost, de
asemenea,  necesare lucrãri de
protecþie. Odatã cu realizarea
acestui proiect se asigurã accesul
în gospodãrii, protecþia construc-
þiilor din zonele adiacente maluri-
lor ºi drumurilor de pe raza celor
opt localitãþi. Totodatã, asigurarea
spaþiului vital pentru transportul
debitelor mari lichide ºi solide pe
Raznic. Nu în ultimul rând, prin
regularizarea pârâului se doreºte
reducerea gradului de poluare a
apelor subterane ca rezultat al pro-
ducerii inundaþiilor pe raza locali-
tãþilor Greceºti, Þiu, Cernãteºti,
Corniþa, Raznic, Oghian, Predeºti
ºi Breasta.

RADU ILICEANU
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La OMV Petrom se pare cã eco-
logizarea se face doar pe hârtie.
Concomitent, “bãieþii deºtepþi” din
acest business, cã fiecare dome-
niu are ºmecherii ei, se îmbogã-
þesc peste mãsurã. Dar totuºi cine
va deconta factura?! Impactul eco-
nomic este infim faþã de impactul
ecologic pe care îl are decontami-
narea pe hârtie a deºeurilor petro-
liere periculoase ºi depozitarea ha-
oticã a acestora, iar asta pentru cã
materialele petroliere netratate vor
persista în sol ºi consecinþele se

vor resimþi ºi peste zeci de ani.
Adicã, generaþiile viitoare sunt
puse în pericol din punct de vede-
re al sãnãtãþii.

Contracte de pânã la  jumãtate
de miliard de lei

 La începutul acestui an, OMV
PETROM SA a publicat anunþul
de participare nr. 157.322 -
„Acord cadru pentru lucrãri afe-
rente abandonãrii sondelor, apar-
þinând OMV PETROM SA”, pen-
tru acordarea de lucrãri de ecolo-
gizare pe amplasamente situate pe
întreg teritoriul României. Legalã
treaba pânã aici ºi extrem de
transparentã. Mai sã crezi cã sun-
tem pe drumul cel bun... Con-
tractele se învârt undeva între
115.000.000 lei ºi 500.000.000 lei
- bani ce vor fi decontaþi ulterior
de statul român. Din aceºti bani
trebuiesc efectuate  lucrãri de rea-
bilitare a terenului, de demolare a
sondelor scoase din uz, de exca-

Contracte doar pe hârtie

Pentru cã la finele sãptãmânii trecute
în România s-a sãrbãtorit Ziua Mediu-
lui, iar pe la fiecare instituþie a avut loc
câte o dezbatere având ca subiect central
protecþia mediului, nu puteam sã nu ne
aplecãm ºi noi asupra unui caz intere-
sant, ce reprezintã o sfidare a ceea ce am
dori sã avem din punctul de vedere al

mediului. Se spune mereu cã un mediu
curat reprezintã sãnãtate pentru gene-
raþiile viitoare, cum pãstrãm mediul
astãzi aºa îl vom preda copiilor noºtri
mâine. Dar sã vedem mai exact ce înþe-
leg unii semeni de ai noºtri în materie
de poluare, deºeuri, ecologizare, mai pe
scurt protecþia mediului.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

vare a solului contaminat ºi de tra-
tare a acestuia, de întreþinere a
drumurilor ºi aºa mai departe.

Contracte tip „suveicã”
Dupã metode “perverse”, viito-

rii câºtigãtori ai licitaþiilor vor cãu-
ta sã investeascã foarte puþin ºi sã
câºtige foarte mult. Un prim exer-
ciþiu a fost fãcut anul trecut, când
OMV PETROM SA a scos la lici-
taþie lucrãri de ecologizare pentru
sonde dezafectate, împrãºtiate pe
întreg teritoriul þãrii, iar cele din

Oltenia ºi Moldova au fost adjude-
cate de SC CITADIN PREST din
Târgu-Mureº, administratorul so-
cietãþii fiind omul de afaceri Cos-
tin Iancu, pentru suma de 150 mi-
lioane lei (fãrã T.V.A). Aferent
acestor lucrãri de demolare ºi de-
contaminare sunt întocmite situa-
þii de lucrãri, în care volumul pro-
ceselor tehnologice declarate este
net inferior celui real, totul în sco-
pul umplerii la maxim a buzunare-
lor, cu costuri minime.

Firma lui Iancu este specializa-
tã în lucrãri de construcþie a dru-
murilor ºi autostrãzilor, aºa cã avea
nevoie de parteneri în domeniul
protecþiei mediului ºi s/au fãcut
degrabã mai multe asocieri, parte-
neriate cu  firme precum CECONI
SRL Bixad, judeþul Satu Mare,
ICLAM ECOLOGIC SRL din
Scorniceºti, judeþul Olt, VESPA
INVESTMENTS & CONSUL-
TING SRL Viiºoara, jud. Argeº
(care administreazã halda de de-

ºeuri industriale Braneþ, judeþul
Olt), SC VERD ECO CHRIS SERV
SRL Popeºti, judeþul Prahova ºi lis-
ta continuã. Potrivit site-ului
www.promptmedia.ro, acestea au
încheiat contracte tip „suveicã” cu
CITADIN PREST.

La Agenþia de Mediu, treaba
merge ca unsã…

Primul contract de asociere pe
care l-a fãcut CITADIN PREST a
fost cu SC CECONI SRL Bixad.
Apoi trebuia gãsit locul de depozi-

tare a deºeurilor, aºa cã a intrat în
business ºi Cornel Stanciu de la
ICLAM ECOLOGIC SRL din
Scorniceºti, care a venit cu spa-
þiul. Conform aceluiaºi site, când
vine vorba de avize de mediu se
apeleazã la directorul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Olt, Doreº
ªteomlega, care nu e deloc zgâr-
cit când vine vorba sã elibereze
certificate de mediu pentru socie-
tatea ICLAM ECOLOGIC SRL.

Ca totul sã parã legal, dar doar
sã parã, societatea ICLAM ECO-
LOGIC îºi ia ºi un consilier de si-
guranþã, dar ºi asta tot doar pe
hârtie, de la CITADIN PREST sau
CECONI, angajat cu program de
2 ore zilnic. Partea cu tratamente-
le  de înfrumuseþare asupra deºeu-
rilor, Cornel Stanciu i le transferã
bunului sãu prieten Mihai Marin de
la SC VERD ECO CHRIS SERV
SRL, si nu oricum, ci pe bazã de
proces verbal, asta ca toatã lumea
sã fie mulþumitã.

Circuitul banilor ºi al deºeurilor
Aºadar, ca sã înþelegem cum

stau lucrurile. Existã un circuit
al deºeurilor. Ajung la Scorni-
ceºti, apoi se trimit cãtre SC
VESPA INVESTMENTS and
CONSULTING, firmã adminis-
tratã de Adrian ªtefãnoiu, fostul
ºef de cabinet al parlamentaru-
lui C-tin Valeca, soþul unei jur-
naliste din Argeº. Numai cã
acestor deºeuri nu li se întâm-
plã nimic, adicã nu sunt deza-
fectate, dar la final societatea
VESPA INVESTMENTS CON-
SULTING îi elibereazã societã-
þii CITADIN PREST SA un cer-
tificat de eliminare finalã, cu
care CITADIN PREST SA se
duce la OMV Petrom ºi cea din
urmã societate face decontãri-
le. ªi încã ce decontãri?!

Adicã, ce sã ne codim, sã o
spun clar cu subiect ºi predicat,
lucrãrile de ecologizare prin de-
sorbþie termicã, bioremediere,
pe care ar trebui sã le facã, con-
form contractului SC VERD
ECO CHRIS SERV SRL - parte-
nerul  celor de la CITADIN
PREST SA ºi prietenilor aceste-
ia, sunt realizate doar pe hârtie.

Urmeazã alte tunuri…
Ceea ce v-am relatat mai sus,

modul în care se “sifoneazã” ba-

nii, a fost o acþiune spun ei, inte-
ligentã, dar care s-a derulat pe
2014, acum se anunþã alte tunuri,
doar prestatorii de servicii se pare
cã sunt aceiaºi.  ªi pentru cã ne
plac înþelegerile, acestea deja s-
au încheiat, s-au împãrþit sarcini
ºi s-a stabilit preþul per tona de
deºeuri. Pentru un succes de
100%, în colaborare au fost
atraºi, pe lângã cei de la A.P.M.
Olt, ºi reprezentanþi ºi con-
tractori ai OMV PETROM SA -
ASSET III MUNTENIA VEST.

Cândva la începutul carierei
mele de jurnalist, primul reportaj
l-am fãcut la marele Combinat
Doljchim, acum o ruinã, ani la
rând am scris despre ceea ce ar
fi putut însemna Doljchim pen-
tru economia româneascã. Din
pãcate, am rãmas cu scrisul. Iar
pentru cã tot se plâng bãieþii ãº-
tia cã sunt faultaþi de procurorii
DNA, cã DNA nu îi lasã sã con-
ducã þara aºa cum tiu ei mai bine
ºi cum v-am arãtat noi mai sus
cã o fac, vreau sã vã mãrturisesc
cã lucrurile nu rãmân doar la ni-
vel de înþelegere. Aºa e în Ro-
mânia, naºii dau la fini, directo-
rul de la Agenþia de Mediu Olt
face demersuri disperate ca
ceva-ceva sã ajungã ºi în buzu-
narul unor foºti fotbaliºti din Cra-
iova, rudele de ale domniei sale...
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Senatorul doljean ºi-a susþinut
discursul în faþa colegilor parla-
mentari, la sfârºitul lunii mai.
„Aceºti copii sunt evaluaþi sub aus-
piciile unui sistem de educaþie care
încã testeazã. Elevi, pãrinþi, cadre
didactice sunt cobaii unui sistem
încã neperformant, care scoate pe
bandã rulantã absolvenþi de studii
medii ºi/sau superioare, fãrã posi-
bilitatea de a intra pe piaþa muncii.
Subiecte unice, rezultate confiden-
þiale, care nu se trec în catalog, dar
cu rol de informare pentru pãrinþi
ºi pentru profesori privind dificul-

Senatorul Mihai FiforSenatorul Mihai FiforSenatorul Mihai FiforSenatorul Mihai FiforSenatorul Mihai Fifor
trage un semnal de alarmãtrage un semnal de alarmãtrage un semnal de alarmãtrage un semnal de alarmãtrage un semnal de alarmã

în direcþia educaþieiîn direcþia educaþieiîn direcþia educaþieiîn direcþia educaþieiîn direcþia educaþiei
Senatorul PSD de Dolj, Mihai Fifor, trage un semnal

de alarmã în ceea ce priveºte învãþãmântul ºi educaþia
naþionale. Parlamentarul se referã la examenele la care
sunt supuºi elevii din clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a, ceea
ce le poate crea copiilor dificultãþi ºi deficienþe în pro-
cesul educaþional.

tãþile copiilor, care este nivelul ºi
unde trebuie sã se lucreze mai mult
– acestea sunt câteva repere ale
evaluãrii naþionale. O posibilã ex-
plicaþie a testãrii pentru ciclul pri-
mar, pe care, adesea, reprezentanþi
ai Ministerului Educaþiei o dau, ar
fi rezultatele dezastruoase înregis-
trate la Bacalaureat, în ultimii ani.
Sub acest aspect, aº putea fi de
acord cu logica evaluãrilor naþio-
nale. În timp, aceastã practicã se
va putea dovedi viabilã pentru exa-
menul de bacalaureat ºi România
nu ar mai avea o ratã a promova-

bilitãþii scãzute. Amintesc faptul cã,
anul trecut, procentul de promo-
vabilitate, în sesiunea iunie-iulie, a
fost de 59,25%, iar, aºa cum se
prezintã lucrurile acum, anul acesta
procentul va fi mai scãzut”, a spus,
în deschiderea cuvântãrii, senato-
rul  Mihai Fifor.

Sacrificãm viitorul?
Dar, problema cea mai importan-

tã, atinsã de senator, a venit în cea
de-a doua parte a discursului sãu –
pregãtirea copiilor din clase mici
pentru a susþine astfel de examene:
„Câþi dintre elevii din clasele a II-a,
a IV-a sau a VI-a sunt pregãtiþi pen-
tru aceastã evaluare naþionalã? Câþi
dintre pãrinþi cunosc reglementãri-
le ºi cum trebuie sã fie pregãtiþi co-
piii lor pentru aceste testãri? Câtã
pregãtire se face în clasã, pentru
testare, numai cadrul didactic ºtie.

Câtã pregãtire se face acasã, numai
pãrinþii ºtiu. Cert este cã elevul nu
va avea niciodatã pregãtirea nece-
sarã pentru a da o testare naþionalã.
Nu vreau sã ajungem în situaþia de
a pune un mare accent pe evalua-
rea naþionalã. Evaluarea trebuie sã
fie fireascã, pe tot parcursul anu-
lui, în fiecare orã, iar acest lucru
orice cadru didactic îl ºtie.(...) Îi
solicit public domnului Ministru sã
ne spunã ce se întâmplã post-eva-
luare naþionalã ºi cum se foloseºte
rezultatul în anul urmãtor. Mai mult,

este inadmisibil sã existe discrepanþe
majore între modul în care se des-
fãºoarã o evaluare în urban ºi rural.
Dacã nu ºtiu, îi informez pe domnii
de la Minister cã mulþi elevi de la
sate sau comune nu au beneficiat,
de exemplu, de teste color, pentru
cã logistica ºcolilor nu a permis. La
urma urmei, toþi ar trebui sã ne în-
trebãm pe ce oameni s-ar putea baza
România în viitor? Nu cumva, de
grija evaluãrilor moare sistemul de
educaþie ºi, implicit, generaþiile vii-
toare sunt sacrificate?”.

Învãþãmântul tehnologic ºi
profesional din Dolj dã semne
de renaºtere. La fazele naþio-
nale ale Olimpiadelor de diver-
se specializãri, mai mulþi elevi
din Dolj au obþinut premii, în
primãvara acestui an. Astfel,
Ovidiu Andrei Popescu,elev
în clasa a VIII-a a ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova, a obþinut atât menþi-
une, cât ºi premiul special la
Olimpiada Tehnologicã. Theo-
dora Ecobici  (clasaa XI-a) ºi
Andreea Cioroianu (clasaa
XII-a), ambele de la Colegiul Tehnic „Cos-
tin D. Neniþescu” au obþinut menþiuni la
Olimpiada de Tehnologii profil resurse na-
turale ºi protecþia mediului. Elev în clasa a
XI-a a Liceului Tehnologic „Ing. Ionete Au-
relian” Malu Mare, Mihai Vlãduþu, a obþi-
nut menþiune la Olimpiada din domeniul agri-
culturii ºi creºterii animalelor, de la acelaºi
liceu, dar din clasa a XII-a, la acelaºi profil,
Marinela Boruz, ocupând primul loc. Dem-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Dupã primele douã zile ale examenu-
lui de Bacalaureat, la nivelul judeþului
Dolj nu s-au semnalat evenimente majo-
re, astfel cã examinarea oralã la proba
de comunicare în limba românã a decurs
în cele mai bune condiþii. „Nu am avut
nicio situaþie neplãcutã. Toþi elevii s-au
comportat foarte bine. Vreau sã amin-
tesc faptul cã aceºtia vor primi certifi-
cate de competenþã lingvisticã, pe dife-
rite niveluri – mediu, avansat, experimen-
tat – ºi, indiferent de calificativul primit,
pot merge mai departe cu examinãrile.
Notarea primitã nu poate fi contestatã

Opera Românã Craiova a
gãzduit un spectacol, cu ºi
despre copii, organizat de
Grãdiniþa cu Program Pre-
lungit „Cãsuþa cu poveºti”. A
fost o sãrbãtoare, atât pen-
tru pãrinþi cât ºi pentru mi-
cuþi, 305 preºcolari, din cele
12 grupe ale unitãþii de învã-
þãmânt, fiind implicaþi, apor-
tul celor 24 de educatoare, al
celor 12 îngrijitoare ºi al per-
sonalului administrativ fiind
hotãrâtor. Pe durata întregu-
lui spectacol, copiii au fost
în grija educatoarelor, pãrin-
þii fiind spectatori ºi atât.

În cadrul manifestãrii, a avut loc ºi o ex-
poziþie cu vânzare, în scop umanitar.
Preºcolarii au confecþionat, ajutaþi de pãrinþi
ºi educatoare, diverse obiecte decorative sau
de utilitate, pe care le-au prezentat în cadrul
expoziþiei „Suntem prietenii lui Sebi”.

„În grãdiniþa noastrã, avem un micuþ,
Sebastian Tapi, în vârstã de patru ani ºi

Opt elevi premianþi
la Olimpiadele naþionale tehnologice

O „Cãsuþa cu poveºti”O „Cãsuþa cu poveºti”O „Cãsuþa cu poveºti”O „Cãsuþa cu poveºti”O „Cãsuþa cu poveºti”
pentru ajutorarea unui copilpentru ajutorarea unui copilpentru ajutorarea unui copilpentru ajutorarea unui copilpentru ajutorarea unui copil

nã de remarcat este ºi performanþa lui  Flo-
rin Curcã, de la Colegiul Tehnic de Indus-
trie Alimentarã (clasa a XII-a), care a luat
menþiune la Olimpiada de Industrie Alimen-
tarã.  Ionuþ Avram  (clasa a XII-a, Colegiul
„ªtefan Odobleja”) a ocupat locul al II-lea la
specializarea „mecanicã”, iar  Florin Popa(-
clasa a XII-a), dela Liceul Tehnologic „ªte-
fan Anghel” Bãileºti, a obþinut menþiune la
„electric-electrotehnicã-electromecanicã”.

jumãtate, diagnosticat cu autism infantil.
Prin aceastã acþiune, s-a dorit sã se ofere
sprijin familiei, dar ºi o informare cu privire
la ceea ce înseamnã autismul. S-a strâns o
sumã de 2.500 de lei, puþin pentru lungul
drum pe care îl are de parcurs familia cu
terapia pentru recuperarea lui Sebi”,a preci-
zat prof.  Claudia IlinaTîrziu, director al
Grãdiniþei „Cãsuþa cu poveºti”.

Douã zile fãrã problemeDouã zile fãrã problemeDouã zile fãrã problemeDouã zile fãrã problemeDouã zile fãrã probleme
de candidat”, a spus prof.  Matilda Bla-
gu, secretar al Comisiei Judeþene de Ba-
calaureat.

Altfel, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a pus la dispoziþie un numãr de
telefon gratuit – 0800816251, la care
pot fi semnalate neregulile din timpul
susþinerii „maturitãþii”, persoana care
este desemnatã pentru soluþionarea se-
sizãrilor fiind inspectorOpricã Puiu,
tel. 0737.019966. La acesta se adau-
gã º i  Tel .Verde naþ ional  –
0800801100, precum ºi www.educa-
þiepentruviitor.edu.ro.
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Purtãtorul de cuvânt al Înaltului Comisariat pentru Refugiaþi al
Naþiunilor Unite (UNHCR), Adrian Edwards , a afirmat ieri cã peste
100.000 de imigranþi ºi refugiaþi au ajuns în Europa traversând Marea
Mediteranã. Numãrul total de 103.000 de persoane a fost atins în
acest weekend, odatã cu sosirea a 6.000 de imigranþi ºi refugiaþi în
sudul Italiei, salvaþi în cadrul operaþiunii europene Triton, coordona-
tã de paza de coastã italianã, a precizat Adrian Edwards. Majoritatea
imigranþilor vin din Africa subsaharianã, printre ei fiind copii ºi femei
însãrcinate, a subliniat acesta. De la începutul anului, 54.000 de
persoane au ajuns în Italia, 48.000 în Grecia, 91 în Malta ºi 920 în
Spania, a precizat purtãtorul de cuvânt al UNHCR. Operaþiunea
Triton este derulatã de Frontex, agenþia europeanã pentru gestiona-
rea cooperãrii operaþionale la frontierele externe ale statelor membre
ale UE, ºi se bazeazã pe participarea a 26 de þãri europene. Duminicã,
în condiþiile în care numãrul de imigranþi care au debarcat pe coasta
italianã a depãºit 50.000 de la începutul anului, trei importante regiuni
din Italia de Nord - Liguria, Lombardia, Veneþia - au avertizat cã vor
refuza sã mai primeascã alþi imigranþi. Potrivit Organizaþiei Internaþio-
nale pentru Migraþie (OIM), circa 1.770 de bãrbaþi, femei ºi copii au
murit sau au fost daþi dispãruþi în încercarea de a traversa Marea
Mediteranã, din nordul Africii ºi Orientul Mijlociu.

Exerciþii de reacþie rapidã

ale NATO, în Polonia
2.100 de militari din nouã þãri vor

ajunge în Polonia în zilele urmãtoare
pentru a participa la un exerciþiu de
reacþie rapidã care vizeazã pregãtirea
trupelor NATO pentru o potenþialã
ameninþare din partea unor þãri precum
Rusia. Liderii NATO au convenit în luna
septembrie crearea unei forþe de reacþie
ultra-rapidã având drept scop descuraja-
rea potenþialilor agresori ºi liniºtirea
aliaþilor sãi din est, ca rãspuns la criza din
estul Ucrainei, în care Moscova este
acuzatã cã îi sprijinã pe separatiºtii
proruºi. La exerciþiul care se va desfãºura
timp de 10 zile, având numele de cod
Noble Jump, vor participa trupe, tancuri ºi
alte vehicule din Belgia, Cehia, Germania,
Lituania, Olanda, Polonia, Ungaria ºi
Statele Unite ale Americii, precum ºi
Norvegia, care nu este membru al Alianþei.
Noble Jump are loc împreunã cu alte
exerciþii aeriene ºi navale NATO din
regiune. Toate aceste exerciþii au drept
scop sã reafirme angajamentul NATO
pentru consolidarea prezenþei sale pe
flancul estic. Circa 6.000 de militari din 13
þãri participã la exerciþiul Saber Strike din
acest an condus de SUA în Estonia,
Letonia, Lituania ºi Polonia, care a
început luni. Statele baltice ºi-au exprimat
în trecut temerile legate de acþiunile Rusiei
în Ucraina, noteazã sursa citatã. „Menþi-
nerea unei prezenþe gata de acþiune în
Europa este esenþialã pentru a ne liniºti
aliaþii noºtri ºi pentru a descuraja adversa-
rii reali ºi pe cei potenþiali”, a declarat
comandantul Forþelor Aeriene americane
Frank Gorenc. NATO desfãºoarã de
asemenea o operaþiune anualã navalã în
Marea Balticã, la care participã 49 de
nave ºi peste 60 de aeronave, precum ºi un
submarin ºi forþe terestre, a precizat
Alianþa. În total, 700 de militari din
Suedia, Finlanda ºi SUA iau parte la acest
exerciþiu.

Explozie ºi incendiu

de amploare la un

depozit de carburanþi

lângã o bazã aerianã

în apropiere de Kiev
Echipe de intervenþie luptau ieri cu

focul lângã o bazã aerianã, în apropiere
de capitala ucraineanã Kiev, în urma unei
explozii la un depozit de carburanþi.
Potrivit unor oficiali, cel puþin opt
rezervoare de combustibil, cu o capacitate
de pânã la 900 de metri cubi fiecare,
ardeau. “A avut loc o explozie la depozi-
tul de carburanþi de lângã Vasîlkiv.
Uriaºã”, a scris ministrul de Interne Arsen
Avakov într-un mesaj postat pe Twitter.
Trei pompieri au fost daþi dispãruþi, iar
alþi ºase au fost spitalizaþi, potrivit unor
oficiali. La spital, victimele au primit
îngrijiri pentru arsuri ºi intoxicãri. Focul
de la depozit, situat în apropiere de baza
aerianã de la Hlevaha ºi de satul Vasîlkiv,
a provocat un nor de fum uriaº în zonã.
Incendiul a izbucnit luni seara la un
rezervor ºi s-a extins la containere aflate
în vecinãtate, a anunþat Ministerul
ucrainean pentru Situaþii de Urgenþã.
Potrivit Interfax Ucraina, Ministerul
pentru Situaþii de Urgenþã a anunþat ieri
cã alte opt rezervoare, cu o capacitate de
50 de metri cubi au luat foc. Incendiul a
fost stins la unul dintre cele opt rezervoa-
re cu capacitatea de 900 de metri cubi,
potrivit aceleiaºi surse. Pompierii
utilizeazã spumã pentru a stinge incen-
diile ºi stropesc cu apã rezervoarele din
apropiere pentru a împiedica extinderea
flãcãrilor. În total, 308 pompieri ºi 62 de
unitãþi de echipament sunt implicate în
efortul de controlare a sisnistrului,
potrivit agenþiei ucrainene.

Alexis TAlexis TAlexis TAlexis TAlexis Tsipras: „Dacã Grecia cade ar fisipras: „Dacã Grecia cade ar fisipras: „Dacã Grecia cade ar fisipras: „Dacã Grecia cade ar fisipras: „Dacã Grecia cade ar fi
începutul sfârºitului pentru zona euro”începutul sfârºitului pentru zona euro”începutul sfârºitului pentru zona euro”începutul sfârºitului pentru zona euro”începutul sfârºitului pentru zona euro”

Premierul elen Alexis Tsipras afir-
mã cã Grecia ar putea ajunge la un
acord cu creditorii sãi internaþionali
dacã aceºtia vor renunþa la solicitãri
cum ar fi reducerea pensiilor. Acesta
atrage însã atenþia cã absenþa unei
înþelegeri în negocieri ar însemna „în-
ceputul sfârºitului” pentru zona
euro. Tsipras a spus totuºi cã cele
douã pãrþi ar putea gãsi un compro-
mis asupra elementelor-cheie în ori-
ce acord, inclusiv în ceea ce priveº-
te excedentul bugetar primar. Dar nu
a dat semnale cã ar accepta solicitã-
rile creditorilor de reducere a pensii-
lor sau a altor cheltuieli sociale, rei-
terând comentariile fãcute în ultime-
le zile. „Cred cã suntem foarte aproa-
pe de un acord asupra excedentului
primar pentru urmãtorii ani”, a declarat el. „Tre-
buie doar sã existe o atitudine pozitivã privind
propunerile alternative la reducerea pensiilor
sau la impunerea mãsurilor de austeritate”, a
adãugat premierul grec. Comentariile sale sur-
vin în contextul în care partenerii internaþionali
ai Greciei, printre care cancelarul german An-

gela Merkel ºi oficiali ai Bãncii Centrale Euro-
pene, au atras atenþia cã timpul pentru obþine-
rea unui acord se scurge repede. Tsipras ur-
meazã sã se întâlneascã astãzi cu Angela Mer-
kel ºi cu preºedintele francez Francois Hollan-
de în încercarea de a depãºi impasul care a stâr-
nit temeri cã Grecia ar putea fi nevoitã sã pãrã-

seascã zona euro, ceea ce ar avea con-
secinþe imposibil de prevãzut pentru mo-
neda unicã ºi pentru economia globalã.
Dupã ce sãptãmâna trecutã a calificat ca
„absurdã” ultima propunere a Uniunii
Europene ºi a Fondului Monetar Inter-
naþional, guvernul de stânga de la Ate-
na a semnalat cã este dispus la compro-
mis, dar continuã sã respingã ceea ce
considerã a fi mãsurile severe de auste-
ritate. „Nu putem continua cu un pro-
gram care e clar cã a eºuat”, a spus Tsi-
pras. Blocajul în negocieri, care dureazã
de câteva luni, a dus la apariþia unor
speculaþii conform cãrora partenerii eu-
ropeni ai Greciei ar putea fi dispuºi sã
permitã ieºirea acesteia din zona euro,
bazându-se pe o serie de mãsuri de pro-
tecþie luate în ultimii ani pentru a limita o

prãbuºire generalã. Tsipras ºi-a exprimat însã
încrederea cã partenerii europeni vor renunþa
la o astfel de idee. „Ar fi începutul sfârºitului
pentru zona euro. Dacã Grecia cade, pieþele vor
cãuta imediat urmãtoarea þarã. Dacã negocieri-
le vor eºua, costurile pentru contribuabilii eu-
ropeni vor fi enorme”, a spus el.

Partidul Laburist britanic (de opoziþie) va
purta o campanie separatã în favoarea rã-
mânerii þãrii în Uniunea Europeanã, în per-
spectiva referendumului pe aceastã temã.
Premierul Cameron s-a declarat pentru men-

Preºedintele rus, Vladimir Putin, face astãzi o vizitã la Vatican ºi
se va întâlni cu Papa Francisc pentru a discuta despre situaþia din
Ucraina ºi din Orientul Mijlociu. Pãrþile urmeazã sã discute despre
„o întreagã gamã de relaþii bilaterale ºi despre probleme internaþio-
nale actuale, în special, situaþia din Ucraina cu accent pe relaþiile
interreligioase ºi activitatea catolicilor ucraineni”, a declarat
consilierul prezidenþial Iuri Uºakov. „Vor vorbi, bineînþeles, despre
situaþia creºtinilor din Orientul Mijlociu ºi despre necesitatea de a
le proteja interesele”, a adãugat el. Consilierul prezidenþial le-a
spus reporterilor cã problemele particulare ce vor fi discutate „vor
depinde de cursul conversaþiei”. Uºakov a afirmat cã preºedintele
rus ºi Papa Francisc nu vor discuta despre o eventualã vizitã a
Suveranului Pontif în Rusia. „Cred cã vor discuta despre posibile
contacte ulterioare”, a afirmat el. „Nu ºtiu dacã vor discuta în mod
deosebit despre vizita Papei (în Rusia) pentru cã este o problemã
care þine nu numai de (relaþiile) statale, ci ºi de bisericã”, le-a spus
el jurnaliºtilor, adãugând cã acest subiect este prerogativa Patriar-
hului Kirill al Moscovei ºi Întregii Rusii. Uºakov a reamintit cã
aceasta va fi a doua întâlnire dintre Putin ºi Papa Francisc, prima
având loc în noimebrie 2013.

Peste 100.000 de imigranþi ºi refugiaþi
au ajuns în Europa, în 2015

Întrevedere la Vatican între
Papa Francisc ºi Vladimir Putin

Marea Britanie: Laburiºtii vor duce
o campanie pentru rãmânerea þãrii în UE

þinerea Marii Britanii în interiorul unei Uni-
uni reformate, însã nu a exclus sã susþinã
ieºirea din blocul comunitar dacã renego-
cierea cu UE nu va duce la rezultatele dori-
te. Purtãtorul de cuvânt pentru afaceri ex-

terne al laburiºtilor, Hilary Ben, a declarat
cã, indiferent de ce parte se va decide pre-
mierul Cameron sã lupte, el personal nu va
face campanie alãturi de prim-ministru. „Ceea
ce toatã lumea este de acord este cã va exis-
ta o campanie laburistã distinctã pentru
DA”, a declarat Benn pentru Daily Mirror.
Decizia nu exclude participarea la o viitoare
campanie oficialã pro-UE, care nu a fost încã
lansatã. „Nu ºtim deocamdatã ce va fi cam-
pania (oficialã) DA. Aceastã decizie este
pentru mai târziu, nu este pentru acum. Dar
nu voi sta pe o platformã cu David Came-
ron”, a declarat Hilary Ben. Poziþia sa reflec-
tã dorinþa Partidului Laburist de a învãþa din
lecþiile referendumului din 2014 asupra inde-
pendenþei Scoþiei, când ºi-a unit forþele cu
conservatorii ºi liberal-democraþii într-o cam-
panie împotriva separãrii acestei provincii de
Marea Britanie. Decizia de atunci a laburiºti-
lor i-a îndepãrtat pe unii din votanþii lor tra-
diþionali din Scoþia ºi este consideratã una
din explicaþiile ascensiunii Partidului Naþio-
nal Scoþian la alegerile legislative din luna
mai, când acesta a obþinut 40% din mandate-
le deþinute anterior de Partidul Laburist, con-
tribuind la înfrângerea lui severã.
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Cum sã îþi dresezi
dragonul 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Au trecut cinci ani de când vikingii
ºi dragonii trãiesc în bunã pace pe
insula Berk. În timp ce prietenii lor
se întrec în curse pe dragoni, Sughiþ
ºi ªtirbul sfârtecã cerurile, cãlãtorind
unde nimeni din neamul lor n-a mai
ajuns. Una din aventurile lor îi aduce
la o peºterã plinã de dragoni sãlba-
tici conduºi de un lider misterios, iar
pacea este din nou pusã în pericol.
Sughiþ ºi ªtirbul trebuie iarãºi sã
lupte pentru ceea ce cred...

Vacanþã cu familia
Johnson

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Cunoscutul comic Cedric the
Entertainer se aflã în fruntea unei
distribuþii plinã de staruri, în aceastã
comedie plinã de aventuri despre o
familie în care neînþelegerile sunt la
loc de cinste care trebuie sã supra-
vieþuiascã celor mai aiurite obstacole
(aici se include ºi membrii familiei)
în timpul unei excursii cu maºina de-
a lungul þãrii. Pe drum, se vor
confrunta cu un sofer de camion
psihopat, vor lua un autostopist
amator de voodoo, ºi vor avea de
furcã cu pericolele unei bãi calde
într-un hotel dubios...

Clona ucigaºã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Clona ucigaºã ne povesteste
despre un criminal în serie,
psihopat, pe nume Garrotte,
cunoscut si sub porecla de «
Torþa » (Jean-Claude Van Damme),
ºi despre Jack Riley (Michael
Rooker), un poliþist care investi-
gheazã crimele acestuia. Cândva
idealist ºi visãtor cu ochii des-
chiºi, Jake a vãzut prea multe
fapte oribile în decursul anilor
pentru a nu deveni un cinic,
ascunzându-ºi însã tristeþea ºi
deziluzia sub o aparenþã ironicã.

MIERCURI - 10 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Hoaþa (R)
2010, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Clinchetul cuburilor de

gheaþã
2010, Franþa, Comedie, Dramã
01:24 Andografia zilei
01:25 Tezaur folcloric
02:15 Sport
02:30 Telejurnal
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 Monsieur
1964
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011

TVR 2

07:15 Ea
09:20 Ofertã irezistibilã
11:30 Uriaºul de fier
13:00 Marele Gatsby
15:20 Eroii monumentelor
17:20 Rio 2
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
21:40 Urzeala tronurilor
22:45 Þeapã în stil american
01:00 Zulu
02:45 Fiecare se crede normal
04:30 La ananghie
06:00 Marele Gatsby

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Cãlãtoriile lui Gordon
2010, Marea Britanie, Docu-

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vacanþã cu familia

Johnson
2004, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Vacanþã cu familia

Johnson (R)
2004, SUA, Comedie
02:45 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
13:59 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Casa Ibacka
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Casa Ibacka
05:00 Inger salbatic

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:30 Fluierul de final (R)
14:30 Ziua cârtiþei (R)
16:30 Cântec de leagan (R)
18:30 Sirocco
20:30 Bãrbatul ideal
22:45 Etajul 13
01:00 Bãrbatul ideal (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Clona ucigaºã
2001, SUA, Aventuri, SF
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Propriul meu duºman (R)
2008, SUA, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Playtech (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi

(R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi

(R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Boxbuster "Meciul

secolelor": Floyd Mayweather -
Manny Pacquiao

23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În general senin,
Izolat furtunã

cu descarcãri electrice
miercuri, 10 iunie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4677 ............. 44677
1 lirã sterlinã................................6,0583..................60583

1 dolar SUA.......................3,9644........39644
1 g AUR (preþ în lei)........150,3556.....1503556

Cursul pieþei valutare din 10 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifunctþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare sub-
sol, spaþiu expoziþional Etaj 1; spa-
þii birouri - etaj 2). Documentaþia
necesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova, str. Tãrgu-
lui nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor
este în fiecarezi de luni, miercuri ºi
vineri pânã la orele11.00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifuncþi-
onal Craiova,  str. Târgului nr.26,
saptãmânal – în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00, Re-
laþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

La sediul Primãriei Comunei
Amãrãºtii de Jos, situat în strada
Principalã, nr. 1000, judeþul Dolj, va
avea loc pe data de 10.07.2015, ora
10.00, licitaþia publicã deschisã în
vederea atribuirii prin concesiune
pe o duratã de 49 ani a unui teren
intravilan cu suprafaþa de 5 ha, si-
tuat în zona fostului C.A.P. VICTO-
RIA, aparþinând domeniului privat
al Comunei Amãrãºtii de Jos în
vederea construirii unui depozit de
cereale, conform Hotãrârii Consi-
liului Local Amãrãºtii de Jos nr. 11/
23.03.2015. Documentaþia de atri-
buire se poate obþine de la sediul
Primãriei comunei Amãrãºtii de
Jos, judeþul Dolj. Data limitã de so-
licitare a clarificãrilor: 23.06.2015;
Data limitã de depunere a oferte-
lor: 29.06.2015, ora 12.00; Alte in-
formaþii la telefon: 0251/ 374.020
sau la sediul Primãriei comunei
Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj.

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

= CN TRANSELECTRICA
SA, ST Craiova, cu sediul în
Craiova, str. Brestei, nr. 5, Te-
lefon 0251/307100, ce intentio-
neazã sã solicite de la A.N.
Apele Romane – ABA Jiu,
reactualizarea avizului de gos-
podãrire a apelor pentru reali-
zarea lucrãrii de investiþie:
,,LEA 220kV dc Ostrovu Mare
– RET (LEA 220kV Porþile de
Fier I – Cetate)”, ce se realizea-
zã în judeþul Mehedinþi, pe tra-
seul UAT Gogoºu, Gruia, Jia-
na, Vanjulet ºi Vânju Mare.
Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al procesului de
producþie nu vor rezulta ape
uzate. Aceastã solicitare de
reactualizare a avizului este
conformã cu prevederile Le-
gii apelor nr. 107/1996, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului sau A.N.
Apele Romane – A.B.A. Jiu
Craiova, strada N.Romanescu,
nr. 54, telefon 0251/426655,
dupã data de 08.06.2015.
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„OPERA ROMÂNÃ CRAIOVA” organizeazã,  în data de
01 iulie 2015, începând cu orele 10,00, (probele scrise ºi prac-
tice), respectiv 3 iulie  2015, orele 10,00 (probele de inter-
viu),  la sediul din strada Mihai Viteazul nr. 7,  concurs pentru
ocuparea posturilor vacante  de:

- Inginer – studii superioare în mecanicã, vechime mini-
mum 1 an

- ªef formaþie PSI - studii superioare, atestat ºef serviciu
privat pentru situaþii de urgenþã

- ªef serviciu tehnic-scenã-producþie – studii superioare,
vechime minimum 10 ani

- Artist plastic – studii superioare în specialitate, vechime
minimum 5 ani

- Muncitor calificat (costumier)
- Economist – studii superioare în specialitate, vechime

minimum 7 ani
- Secretar P.R. - studii superioare, experienþã în mass-

media
- ªef birou organizare-spectacole-marketing – studii supe-

rioare de specialitate, vechime minimum 10 ani
- ªef birou resurse-umane-salarizare-colaboratori – studii

superioare economice, master, vechime minimum 10 ani

Data limitã de depunere a dosarelor de concurs,  22 iunie
2015, orele 15,00. Relaþii suplimentare la biroul resurse umane
de la sediu, sau la tel. 0251418426.

ANUNÞ

Spitalul Clinic de Boli Infectioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº ” Craio-
va organizeazã concurs/examen   în data de 06.07.2015 , ora  10.00 proba scrisã ºi în
data de 10.07.2015 proba interviu,  la sediul unitãþii din str.Calea Bucureºti nr.126,
pentru  ocuparea urmãtoarelor  posturi  vacante de asistent medical ºef (S,SSD)
astfel  :

- 1 post  vacant de asistent medical ºef (S) în cadrul Clinicii de  Pneumoftizio-
logie  Adulþi II ;

- 1 post  vacant de asistent medical ºef (S) în cadrul Secþiei de zi HIV-SIDA  ;
- 1 post  vacant de asistent medical ºef (S) în cadrul Clinicii de  Boli Infecþioase

Adulti I ;
- 1 post  vacant de asistent medical ºef (SSD) în cadrul Clinicii de  Boli Infec-

þioase Copii ;
Condiþiile solicitate privind  pregatirea profesionalã vor fi urmãtoarele: - Condiþii

specifice :
- 1 post  vacant de asistent medical ºef (S) în cadrul Clinicii de  Pneumoftizio-

logie  Adulþi II : Diplomã de licenþã Studii Superioare, grad principal,vechime în
specialitate 5 ani , certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din
fiºa postului – anexa la anunþ ;

- 1 post  vacant de asistent medical ºef (S) în cadrul Sectiei de zi HIV-SIDA :
Diplomã de licenþã Studii Superioare, grad principal,vechime în specialitate 5 ani,
certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii specifice din fiºa postului –
anexa la anunþ ;

- 1 post  vacant de asistent medical ºef   (S) în cadrul Clinicii de  Boli Infecþioa-
se  Adulþi I : Diplomã de licenþã Studii Superioare, grad principal,vechime în specia-
litate 5 ani, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, conditii specifice din fiºa
postului – anexã la anunt ;

- 1 post  vacant de asistent medical ºef (SSD) în cadrul Clinicii de  Boli Infec-
þioase Copii : Diplomã de licenþã Studii Superioare Scurtã Duratã , grad principal,
vechime în specialitate 5 ani, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, condiþii
specifice din fiºa postului – anexã la anunþ ;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura(secretariatul) spi-
talului pânã la data de 25.06.2015, ora 15.00

 Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, asigurat de  Bi-
roul Resurse Umane al unitãþii, telefon 0351/185819 , la avizierul unitãþii(clãdirea
TESA) , pe site-ul unitãþii : www.vbabes-cv.ro ( secþiunea Concursuri) sau pe portalul
posturi.gov.ro.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi maga-
zin second-hand.
Telefon: 0747/
072.570.
Absolventã a Fa-
cultãþii de Econo-
mie ºi Administra-
rea Afacerilor din
Craiova (secþia In-
formaticã economi-
cã), promoþia 2015,
solicit angajare.
Telefon: 0755/
996.001.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

VÂND APARTA-
MENT 4 CAMERE
CENTRU. Telefon:
0766/ 553.144.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.

Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,
bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã
+ 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giube-
ga - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490
dupã ora 18.00.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.

Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F (în spa-
tele Liceului),  13
m la stradã, cadas-
tru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Consiliul Local Filiaºi, titular proiect, anunþa pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul „Reali-
zare staþie de epurare ºi reþea de canalizare in ora-
ºul Filiaºi, satul Rãcarii de Sus, judeþul Dolj propus
a fi amplasat în oraºul Filiaºi, satul Rãcarii de Sus,
pe DN 6 respectiv incinta satului Rãcarii de Sus.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Pri-
mãriei oraº Filiaºi, B-dul Racoþeanu, nr. 160, came-
ra 25, în zilele de luni pânã joi între

orele 8-16 ºi vineri 8-14.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr 1, fax 0251/419035, e-mail:
Office@apmdj.anpm.ro.

Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de
culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000
km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþio-
nare. Telefon:
0765/789.181.
 Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 benzi-
nã, unic proprietar,
proprietar, particu-
lar. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730-
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0744/ 125.779.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând canapea 3 lo-
curi, extensibilã,
imitaþie piele albas-
trã, stare foarte
bunã, preþ 450 lei
negociabil ºi masã
de bucãtãrie, 4 lo-
curi, 120 lei nego-
ciabil. Telefon:
0729/033.903

Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând cazan þuicã
din cupru 110 litri
complet, ºpalieri
pentru. viþã de vie,
cisternã apã 3600
litri. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Tele-
fon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

Vând 2 gropi bol-
tite cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama
200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5
lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.

Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant cu douã
sonde diferite. Tele-
fon. 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
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Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele
bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã ste-
reo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefãcu-
te. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonie-
rã Brazda lui No-
vac, zona Simplon.
Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona
Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã,
cãreia sã-i placã la
þarã 55 / 60 ani.
Telefon: 0764/
635.126.

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

Primãria comunei
Bucovãþ ºi Consi-
liul Local Bucovãþ
anunþã scoaterea
la licitaþie pentru
concesionare a
spaþiului în supra-
faþã de 18,90 mp
ºi a spaþiului în su-
prafaþã de 13,53
mp situate în clã-
direa Primãriei.
Licitaþia va avea
loc în data de
26.06.2015 ora
10,00 la sediul
Primãriei Buco-
vãþ. Caietul de
sarcini poate fi
achiziþionat de la
sediul Primãriei
Bucovãþ unde vor
fi depuse ºi ofer-
tele pânã pe data
de 24.06.2015
ora 10.00. Relaþii
suplimentare se
pot afla la numã-
rul de telefon:
0251/ 360.285.

Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tuberoze)
+ 5000 gladiole
Olanda + facturã +
consultaþie la plan-
tare. Telefon: 0786/
391.745.

PIERDERI
Pierdut douã certi-
ficate constatatoa-
re Nr. 33717 pen-
tru firma GETRA-
TEX SRL – J16/
1015/ 1994. Se
declarã nule.
SC PANIJOR SRL
declarã nulã întrea-
ga arhivã contabi-
lã a societãþii con-
stând în chitanþe,
facturi, contracte,
autorizaþii, etc, în-
trucât în data de
08.04.2015 a fost
distrusã în totalita-
te ca urmare a in-
cendiului produs la
punctul de lucru din
Comuna Giubega.

COMEMORÃRI
Se împlinesc as-
tãzi 5 ani de când
TATIANA BRATU
(Cuchi), buna
noastrã prietenã,
mamã ºi soþie, ne-
a pãrãsit, ducân-
du-se într-o altã
lume. Plecarea ei

ne-a îndurerat
pentru totdeauna.
Rãmâne în sufle-
tul nostru, mereu
gândindu-ne la
ea. Odihneascã-
se în pace!
Preþuire ºi multe
amintiri frumoase
pentru TATIANA
BRATU (Cuchi)  la
comemorare.
Jeni ºi Mioara.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala masculinã de handbal a Româ-
niei întâlneºte în aceastã searã, în deplasare,
Italia, într-un meci contând pentru grupa C
din primul tur al calificãrilor la Campionatul
European din 2018 (Croaþia).

Înaintea disputei, gãzduite de Sala “Pala
San Giacomo” din Conversano-Bari, cele
douã se aflã la egalitate de puncte, câte 4,
cu “tricolorii” însã în postura de lideri, gra-
þie golaverajului. Punctele au venit pentru
fiecare din “dubla” cu cealaltã echipã a gru-

HANDBAL (M) – CE 2018 – CALIFICÃRI RUNDA I

“T“T“T“T“Tricolorii” înfruntã Italia,ricolorii” înfruntã Italia,ricolorii” înfruntã Italia,ricolorii” înfruntã Italia,ricolorii” înfruntã Italia,
în deplasareîn deplasareîn deplasareîn deplasareîn deplasare

Partida va fi azi, de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 2

Dupã ce, recent, Dragoº Andrei a
parafat o înþelegere cu Energia Târgu-
Jiu, SCM U Craiova l-a pierdut în
detrimentul formaþiei gorjene ºi pe
Szabolcz Santa.

În vârstã de 29 de ani, pivotul de
2.09 a bifat 21 de prezenþe în ultima
ediþie a Ligii Naþionale, strângând medii
de 5,1 puncte ºi 3,4 recupãrãri, în 14,3
minute per joc. Dacã vine vorba ºi de
Liga Balcanicã, Santa a înregistrat 7

pei, reprezentativa statului Kosovo. Contra
ex-iugoslavilor, selecþionata noastrã, pregã-
titã de Aihan Omer, ºi-a trecut în cont un
36-24 (a) ºi un 30-16 (d), iar Italia un 29-
22 (d) ºi un 35-26 (a).

Duminicã va avea loc ºi returul din Ro-
mânia, acesta fiind programat de la ora
18:00, în Sala Sporturilor din Reºiþa.

Va avansa mai departe, mai exact în play-
off-ul pentru accederea în faza a doua a
preliminariilor, prima clasatã.

România, care anul tre-
cut a ratat calificarea la
turneele finale ale Cam-
pionatului Mondial din
2015, respectiv Campio-
natului European din
2016, nu a fost prezentã
decât la primele douã edi-
þii ale balului continental,
din cele 11 disputate pânã
în prezent, în 1994 (a în-
cheiat pe locul 11) ºi în
1996 (s-a clasat pe poziþia
a noua). La ambele ediþii,
tricolorii nu au izbutit de-
cât câte o victorie.

Szabolcz Santa lasã ºi el
Craiova pentru Tg. Jiu

puncte ºi 5,1 recuperãri,
în 19 minute jucate în
medie, în 14 partide.

Înainte de a ajunge în
Bãnie, Santa mai jucase
pentru BC Mureº, U-BT
Cluj-Napoca ºi Steaua
CSM EximBank.

S-a bãtut palma
cu Adi Tudor, Cãpuºan
ºi Drãguºin?

Unele zvonuri indicã
faptul cã SCM U ºi-ar fi
asigurat serviciile lui Adi
Tudor, Andrei Cãpuºan
(ambii de la vicecam-

pioana BC Mureº) ºi Ionuþ Drãguºin
(Steaua CSM). Dacã acestea se vor fi
dovedit reale, Cãpuºan ºi Drãguºin vor
apãra pentru a doua oarã culorile
clubului.

Totodarã, la nivelul bãncii tehnice,
rãmasã liberã dupã plecartea lui Andjel-
ko Mandic, umblã vorba cã ar urma fi
numit Milos Pejic, care a pregãtit-o în
sezonul 2014/2015 pe KK Kozuv
Gevgelija, din Macedonia.

Super-transfer reuºit de echi-
pa de volei masculin. SCM U
Craiova a ajuns la un acord vala-
bil pentru urmãtoarele douã se-
zoane cu un jucãtor de lot naþio-
nal – Andrei Nicuºor Georgescu,
venit de la vicecampioana Muni-
cipal Zalãu.

Originar din Craiova, Georges-
cu este un produs al Colegiului
Naþional “Nicolae Titulescu”. El
are 24 de ani, 1,96 m ºi evoluea-
zã pe postul de ridicãtor.

Georgescu a fost omul deci-
siv al primului meci din semifi-
nalele recent încheiatei Divizii A1,

dintre VM Zalãu ºi SCM U,
meci încheiat cu un succes cu

VOLEI

Andrei Georgescu va îmbrãca
tricoul SCM-ului

3-2 al sãlãjenilor (3-1 la general).
În afarã de echipa din Zalãu,

Georgescu a mai jucat pentru Uni-
versitatea Cluj, în perioada 2010-
2013.

Altfel, trupa alb-albastrã a în-
cheiat pe treapta a treia preceden-
tul campionat ºi va evolua în CEV
Cup, competiþie în al cãrei prim
tur va da peste cehii de la Fatra
Zlin.

Bãieþii lui Dan Pascu au fost
prezenþi în respectiva întrecere
continentalã ºi în sezonul trecut,
când au ajuns pânã în faza sfer-
turilor de finalã, unde au fost eli-
minaþi de galonata formaþie ita-
lianã Trentino.

DIGI SPORT 2
21:30 – HANDBAL (M) – Runda I a preliminariilor

Campionatul European 2018: Italia – România.

DIGI SPORT 3
19:20 – ATLETISM – EAA Premium Meeting, la

Huelva, în Spania.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Meci amical, la Koln: Germa-

nia – SUA.

EUROSPORT
10:15 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20, în

Dupã rateul de la Roland Garros,

Halep prefaþeazã Wimbledon-ul:
“Am încredere cã o sã fie bine”

Eliminatã prematur de la Roland
Garros (a pierdut în turul secund,
la Lucic Baroni), Simona Help (nr.
3 WTA) munceºte acum din greu
în pregãtirea celui de-al treilea tur-
neu de Grand Slam al anului, cel
de la Wimbledon, dorind sã îºi ia
revanºa pentru perioada mai pu-
þin bunã din ultimul timp. Halep a
sãrit peste Hertogenbosch, turneu
câºtigat în 2013, þinând sã exer-
seze cât mai mult la antrenament
jocul tipic de iarbã ºi îºi va face
din nou simþitã prezenþa în circuit
la turneul de la Birmingham, care
va debuta în data de 15 iunie.

“Cred cã am un joc bun pentru
iarbã, stilul meu este sã fiu mai
rapidã ºi sã joc mai mult pe bloca-
rea adversarelor. Eu am încredere
cã o sã fie bine”, a spus Halep la
Dolce Sport, prefaþând în câteva
cuvinte turneul de la Wimbledon.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Noua Zeelandã, optimi de finalã: Ucraina – Senegal
/ 14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Stuttgart, în
Germania: ziua a 3-a / 17:00 – CICLISM – Crite-
riul Dauphine, în Franþa / 22:30 – CURSE DE
MAªINI – 24 de minute la Le Mans (Franþa) / 23:00
– CURSE DE MAªINI – Cursa 24 de ore la Le
Mans.

EUROSPORT 2
7:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20, în

Noua Zeelandã, optimi de finalã: Serbia – Ungaria /
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Stuttgart, în
Germania: ziua a 3-a / 17:00 – CURSE DE MA-
ªINI – Cursa 24 de ore la Le Mans (Franþa).

Competiþia de la All England
Lawn Tennis and Croquet Club
se va desfãºura în perioada 29
iunie – 12 iulie. Anul trecut, Si-

mona a ajuns pânã în semifinale-
le turneului londonez, unde a fost
eliminatã de canadianca Eugenie
Bouchard.

BASCHET
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Ultimul act al fazei judeþene a Cupei României a devenit
deja un eveniment în peisajul fotbalistic doljean. Dacã acum
doi ani finala a avut loc pe „Extensiv”, acolo unde alb-albaº-
trii îºi desfãºoarã acum meciurile de acasã, iar anul trecut s-
a organizat chiar pe „Ion Oblemenco”, de aceastã datã par-
tida care va decide câºtigãtoarea Cupei, faza pe Dolj, se va
decide pe arena de la Cârcea, una modernizatã, peste stan-
dardele Ligii a IV-a. În finalã s-au calificat Universitatea II,
echipa-satelit a ªtiinþei, ºi Dunãrea Bistreþ. Meciul va începe
la ora 19.30, fiind devansat din cauza partidei de la Belfast,
dintre Irlanda de Nord ºi România, dar totuºi sunt ºanse ca
finalul jocului ºi eventualele prelungiri sã se dispute la lumina
reflectoarelor, arena fiind dotatã cu instalaþie de nocturnã.
„Se anunþã o adevãratã sãrbãtoare. Primãria din Cârcea a
avut amabilitatea de a ne pune la dispoziþie baza sportivã,
care reprezintã una dintre cele mai importante investiþii în
infrastructurã din ultimii 15 ani în judeþ. În anii urmãtori
sperãm sã organizãm finala la Calafat, la Ostroveni ºi în alte

Universitatea Craiova are buget redus de transferuri pentru aceastã pa-
uzã competiþionalã, urmând a se orienta aproape exclusiv cãtre jucãtori
liberi de contract. Felix Grigore a anunþat cã vor mai fi aduºi doar 1 sau 2
jucãtori, alãturi de bulgarul Popov, deja achiziþionat. Oficialii sperã ca ex-
perimentatul fundaº sã facã un cuplu solid cu ivorianul Acka. „Am luat un
jucãtor, fundaºul central Popov de la ÞSKA Sofia, lângã care sperãm sã
creascã mult Acka. Avem un lot unit, aºa cã nu o sã facem multe transfe-
ruri: 2 maxim 3 ºi în varã poate iarãºi 2 sau 3 transferuri”, a declarat Felix
Grigore. Acesta a adãugat cã echipa nu s-a implicat în jocuri de culise pe
acest final de sezon: „Nu am fãcut jocurile nimãnui pe finalul de campio-
nat, pe noi ne apãrã rezultatele negative pe care le-am avut. Se aºtepta
cineva sã ne batã Ceahlãul? Dupã meciul cu FC Braºov mai supãrat ca noi
n-a fost nimeni. Se mai întâmplã”, a declarat Felix Grigore.

Printre cluburile care au refuzat micºorarea contractului pentru dreptu-
rile TV se numãrã ºi Universitatea Craiova, iar Felix Grigore afirmã cã
Gino Iorgulescu a fost mandatat sã poarte o nouã rundã de negocieri pen-
tru a putea pãstra suma negociatã iniþial. Grigore pretinde cã fotbalul ro-
mânesc este un „produs foarte bun”, nivelul fiind mult peste cel din anii
trecuþi. „Nu ºtim ce se va întâmpla cu drepturile TV, cert e cã e un con-
tract în derulare ºi l-am mandatat pe Gino Iorgulescu sã poarte discuþii cu
firma deþinãtoare de drepturi astfel încãt sã rãmânã aceeaºi sumã. Nu pu-
tem fi de acord cu micºorarea sumei. LPF are în acest moment cel mai
bun produs pe care l-a avut fotbalul românesc în ultimii 20 de ani” a spus
oficialul Craiovei.
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localitãþi unde sunt baze sportive în care s-a in-
vestit ºi unde se poate juca fotbal de calitate” a
spus preºedintele AJF Dolj, Silviu Bogdan.

Gãman va arbitra finala
Pentru meciul de sâmbãtã vor fi împãrþite pes-

te 600 de invitaþii pe scaune, 200 pentru grupa-
rea din Bãnie, 200 pentru galeria care se anunþã
de la Bistreþ, iar alte 220 pentru AJF Dolj ºi ofi-
cialitãþile locale. Brigada de arbitri va fi una de
Liga I, cu Cãtãlin Gãman la centru, asistenþii
Mihai Iliescu ºi Daniel Mitruþi, adiþionalii Viorel
Flueran ºi Omar Dumitricã ºi arbitru de rezervã

Adrian Popescu.  Lovitura de
start va fi datã de primarul
din Cârcea, Valericã Pupãzã,
iar 28 de copii din Cârcea vor
însoþi cele douã echipe ºi bri-
gada de arbitri la centru în
deschiderea jocului, purtând
mesajul consacrat al AJF
Dolj, „Împreunã pentru fot-
balul doljean”. „Ca reprezen-
tant al echipelor din Liga a
IV-a doresc sã-l felicit pe Sil-
viu Bogdan pentru modul
cum s-a desfãºurat campio-
natul, nu a fost unul uºor, dar
a fost unul frumos, disputat
pe teren. Cred cã va fi ºi o
finalã spectaculoasã, noi sun-
tem echipa mai micã, dar
avem ºansa noastrã ºi nu as-
cundem ambiþia de a câºtiga
Cupa. Celor de la Universita-
tea le urez sã câºtige barajul
de promovare în Liga a III-

a” a spus preºedintele Dunãrii Bistreþ, Dan Naicu. Fratele
lui Victor Naicu a prezentat ºi noua siglã a clubului, care
face trimitere la zona Bistreþului, una recunoscutã pentru
pescuit. Logo-ul a nãscut ºi un nume de alint pentru for-
maþia din Bistreþ, „cãrãºeii”.

Din partea puºtilor din Bãnie a fost prezent cãpitanul echi-
pei, portarul Laurenþiu Popescu, internaþional de juniori. „În-
tâlnim o echipã bunã, cu care am avut meciuri frumoase,
dar vrem sã câºtigãm finala” a spus goal-keeper-ul de 17
ani. Pentru satelitul ªtiinþei ar putea juca ºi componenþii pri-
mei echipe, Andrei Ivan ºi Adrian Cârstea.

Ilie Balaci ºi Sorin Cârþu,
invitaþi sã joace la cele douã echipe

Organizatorii le-au lansat invitaþii lui Ilie Balaci ºi Sorin
Cârþu pentru a evolua la cele douã adversare de sâmbãtã, Ilie
Balaci urmând sã îmbrace tricoul echipei din localitatea sa
natalã, iar Sorin Cârþu sã joace câteva minute alãturi de puº-
tii Universitãþii Craiova. Urmeazã ca în funcþie de programul
celor douã glorii ale ªtiinþei sã se ºi confirme prezenþa lor la
finalã. „Nu ar fi o problemã legitimarea ºi oricum nu face
nimeni vreo contestaþie, am fi onoraþi sã avem alãturi de noi
cele douã glorii” a spus Silviu Bogdan.

Ultimul act al
competiþiei este
programat
sâmbãtã, la
Cârcea, între
Universitatea II ºi
Dunãrea Bistreþ
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