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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- C.F.R.-ul, Popescule, repede-
repede scumpeºte biletele, dar pe zi
ce trece trenurile ajung din ce în ce
mai încet. actualitate / 3

educaþie  / 6

Profesorii de la UMF
Craiova le cereau studen-
þilor 50 ºi 100 de euro ca
sã îi promoveze la exame-
ne, potrivit procurorilor
Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Aceºtia au des-
cins ieri dimineaþã la in-
stituþia de învãþãmânt su-
perior din Craiova, fãcând
percheziþii în sãlile de
curs, dar ºi la domiciliul
unor profesori. 44444 EV
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Un „NU”Un „NU”Un „NU”Un „NU”Un „NU”
care înspãimântãcare înspãimântãcare înspãimântãcare înspãimântãcare înspãimântã
Europa!Europa!Europa!Europa!Europa!

Grecia nu este doar atracþia tu-
riºtilor în sezonul estival, pentru
marea sa de cristal ºi soarele ei
fierbinte, ci ºi problema imensã a
Europei. Una pentru care Uniu-
nea Europeanã are respiraþia sus-
pendatã, cum titra, ieri, „La
Stampa”. Mai singurã ca nicio-
datã în istoria ei, Grecia, prin
„Nu”-ul covârºitor de la referen-
dumul de duminicã, a ºocat Eu-
ropa ºi nimeni nu ºtie ce se va
întâmpla în zilele urmãtoare. Ale-
xis Tsipras a tot repetat pânã la
obstinaþie cã „Nu” la referendum
nu este „Nu” faþã de Europa, ci
faþã de ultimatumuri ºi ºantaje.
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Preºedintele
Klaus Iohannis
se întâlneºte marþi,
la Suceava,
cu omologul sãu
moldovean

Preºedintele Klaus Iohannis se va
întâlni, astãzi, la Suceava, cu omo-
logul sãu moldovean, Nicolae Ti-
mofti, cei doi oficiali urmând sã
susþinã o declaraþie de presã comu-
nã la “Universitatea ªtefan cel
Mare”, anunþã Administraþia Pre-
zidenþialã. Potrivit unui comunicat
de presã al Administraþiei Preziden-
þiale, Klaus Iohannis va avea con-
vorbiri cu preºedintele Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, la sediul
Universitãþii “ªtefan cel Mare” din
Suceava. Programul include ºi acor-
darea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii “ªtefan cel
Mare” din Suceava preºedintelui
Nicolae Timofti, dupã care cei doi
ºefi de stat vor susþine o conferinþã
de presã comunã. De asemenea, pre-
ºedintele Klaus Iohannis ºi omolo-
gul sãu moldovean vor vizita îm-
preunã Cetatea de Scaun a Suce-
vei. Senatul Universitãþii “ªtefan cel
Mare” din Suceava a decis, în 2013,
sã acorde titlul de Doctor Honoris
Causa preºedintelui Republicii Mol-
dova, la propunerea Facultãþii de
ªtiinþe Economice ºi Administraþie
Publicã din cadrul universitãþii su-
cevene. Rectorul Universitãþii ”ªte-
fan cel Mare” din Suceava, Valen-
tin Popa, declara pentru MEDIA-
FAX cã Senatul Universitãþii “ªte-
fan cel Mare” din Suceava a decis,
în 2013, sã acorde titlul de Doctor
Honoris Causa preºedintelui Repu-
blicii Moldova, la propunerea Fa-
cultãþii de ªtiinþe Economice ºi Ad-
ministraþie Publicã din cadrul uni-
versitãþii sucevene. Aceasta va fi cea
de-a doua întrevedere dintre cei doi
ºefi de stat, dupã vizita oficialã pe
care Klaus Iohannis a fãcut-o la
Chiºinãu, la scurt timp de la pre-
luarea mandatului de preºedinte, în
25 februarie.

Premierul Victor Ponta a
spus, ieri, cã îi “detestã pe tali-
banii ºi mãcelarii sociali care de-
monizeazã un popor doar pen-
tru cã îndrãzneºte acel popor
sã aibã altã pãrere decât ei”, el
comentând astfel reacþiile la re-
ferendumul prin care grecii au
respins mãsurile de austeritate.

Victor Ponta a scris, pe con-
tul sãu de Facebook, cã grecii
“sunt o democraþie funcþionalã
ºi asta trebuie respectat ºi chiar
admirat”, iar România nu se
poate compara cu situaþia de la
Atena, pentru cã are o istorie
diferitã, dar ºi condiþii politice
ºi economice diferite, orice
comparaþie dintre cele douã
state fiind forþatã. Premierul mai spune cã, in-
diferent de rezultatul referendumlui din Grecia,
va fi nevoie de reforme structurale ºi de sacri-
ficii, el adãugând cã atunci când România a fost
în crizã nimãnui nu i-a pãsat. “Îi detest pe tali-
banii sau mãcelarii sociali care demonizeazã un
popor doar pentru cã uneori îndrãzneºte acel
popor sã aibã altã pãrere decât ei. Grecia este
parte esenþialã a Europei. Grecii au nevoie de
UE, dar ºi UE are nevoie de greci. Soluþia este
doar împreunã ºi doar prin dialog ºi respect, nu
prin decizii unilaterale. Indiferent de calea alea-
sã de Grecia vor fi necesari ani lungi de refor-
me care implicã sacrificii ºi suferinþe. Când
România a fost în crizã nimãnui nu i-a pãsat.
Aº vrea de datã asta sã fim toþi mai solidari”, a

Întrebatã care vor fi nivelurile
salariale pentru cele mai înalte
funcþii în stat, Rovana Plumb a
spus doar cã cele trei puteri în
stat, executivã, legislativã ºi ju-
decãtoreascã, vor beneficia de un
nivel egal. Ministrul Muncii a adã-
ugat cã noua viziune asupra sa-
larizãrii funcþionarilor din admi-
nistraþie urmãreºte echitatea în
întregul sistem bugetar ºi, toto-
datã, combaterea corupþiei.La
sfârºitul lunii iunie, ministrul
Muncii declara cã a discutat cu
reprezentanþii instituþiilor finan-
ciare internaþionale criteriile care
vor sta la baza noi legi a salarizã-
rii. Rovana Plumb spunea atunci
cã ºi-a propus sã finalizeze con-
sultãrile pânã în 15 septembrie,
apoi proiectul de lege sã fie tri-
mis Parlamentului, arãtând cã
vrea implementarea actului nor-
mativ începând din 2016.

Potrivit ministrului Muncii, o
propunere este ca cel mai mic sa-
lariu sã fie de 1.200 de lei, sala-

scris Victor Ponta pe contul sãu de Facebook.
ªeful Exectivului susþine cã România se aflã

pe creºtere economicã, iar a compara situaþia
de aici cu cea din Grecia este ca ºi cum ai com-
para “mere cu pere”. “România nu seamãnã
deloc cu Grecia - nici în bune, nici în rele. Avem
o istorie diferitã, mentalitate diferitã, condiþii
naturale, sociale, politice ºi economice diferi-
te. Trebuie cã cineva sã fie foarte ignorant sau
foarte manipulator cã sã facã niºte comparaþii
forþate acolo unde logica spune cã nu poþi com-
parã mere cu pere. Independent de situaþia de
mai sus, România a trecut cu bine de o crizã
cumplitã (2009-2011), se aflã în al patrulea an
consecutiv de creºtere economicã sustenabilã
(locul 1 în Europa pe ultimul trimestru), ºomaj

sub media europeanã, pace so-
cialã ºi stabilitate guvernamen-
talã, o Agenþie fiscalã în mo-
dernizare ºi eficientã, sistem
bancar puternic ºi bine supra-
vegheat de BNR, potenþial eco-
nomic de creºtere ºi dezvolta-
re care se pune în valoare prin
ultimele mãsuri adoptate (în
special Codul Fiscal)”, mai spu-
ne premierul.

Premierul mai scrie cã evo-
luþiile de pe scena politicã eu-
ropeanã nu pot schimba direc-
þia pozitivã pe care se aflã Ro-
mânia, singurul pericol fiind lip-
sa de solidaritate internã. “Nici
situaþia din Grecia, nici cea din
Ucraina, nici rãzboiul din Siria

sau alte evenimente externe nu pot perturbã di-
recþia noastrã pozitivã. Existã însã ºi un pericol
uriaº care poate stricã tot, în bunã tradiþie a
Meºterului nostru naþional Manole: bãtãlia hao-
ticã ºi iraþionalã a unor români contra altor ro-
mâni, foamea oarbã de “ciolan” a celor care au
mai fost la putere ºi au folosit-o rãu sau a celor
care au primit deja mult pe degeaba ºi vor ºi
mai mult neavând habar ce sã facã cu acea
putere! O sã vedem în curând dacã ºi de data
asta vom strica tot când este bine sau putem sã
rupem acest blestem naþional”, a comentat Pon-
ta. Peste jumãtate din electoratul elen (61,31%)
care a participat la referendumul de duminicã a
respins condiþii puse de creditorii internaþionali
pentru un plan de “salvare” al Greciei.

Ministrul Muncii începe discuþiile cu partenerii
sociali privind noua lege a salarizãrii

Ministrul Muncii Rovana Plumb, preºedintele
interimar al PSD, a anunþat cã în aceastã sãptã-
mânã vor începe discuþiile cu partenerii sociali
privind noua lege a salarizãrii în sistemul buge-
tar, astfel încât proiectul de act normativ sã fie

finalizat pânã la sfârºitul lunii septembrie.

riul minim pe economie începând
din ianuarie 2016, ºi cel mai mare
sã fie cel al preºedintelui, egal cu
cel al preºedintelui Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, cu al pre-
mierului ºi cu ale preºedinþilor
Camerei Deputaþilor ºi Senatu-
lui.Salariul de bazã minim brut pe
þarã garantat în platã este, din 1
iulie, de 1.050 de lei. La sfârºitul
lunii ianuarie, Guvernul a decis
înfiinþarea unui grup de lucru
care sã revizuiascã Legea salari-
zãrii unitare, astfel încât noile
prevederi sã fie aplicate începând
sin 2016.

Guvernul propune ca în noua
lege a salarizãrii sã fie cinci clase
de salarizare, care sã includã, per-
soanele necalificate, cu un salariu
minim brut de 1.200 lei, persoa-
nele cu studii medii sau care au
absolvit ºcoli profesionale, fãrã ba-
calaureat, persoanele cu studii
medii cu bacalaureat, persoanele
cu studii superioare de scurtã du-
ratã (precum asistent medical, ar-

hivar, grefier) ºi persoanele cu
studii superioare de lungã duratã
(precum medicul, profesorul, dar
ºi preºedintele þãrii, parlamenta-
rul ºi ministrul), pentru aceastã ul-
timã categorie fiind propus sala-
riul maxim de 22.000 de lei brut.
Legea-cadru a salarizãrii persona-
lului plãtit din fonduri publice a
fost aprobatã în 2010, cu un eºan-
tion reprezentativ de 260 posturi
din toate domeniile de activitate,
iar pe baza evaluãrii acestui eºan-

tion a fost creatã o nouã ierarhie
a posturilor, atât între domeniile
de activitate, cât ºi în cadrul ace-
luiaºi domeniu. Raportul dintre sa-
lariul minim ºi cel maxim în sec-
torul bugetar a fost stabilit de la
1 la 15, numãrul claselor de sala-
rizare a fost limitat la 110, iar spo-
rurile, compensaþiile, primele ºi
indemnizaþiile au fost plafonate
astfel încât salariul de bazã sã
constituie partea majoritarã a
câºtigului.
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Grecia nu este doar atracþia tu-
riºtilor în sezonul estival, pentru
marea sa de cristal ºi soarele ei fier-
binte, ci ºi problema imensã a Eu-
ropei. Una pentru care Uniunea
Europeanã are respiraþia suspen-
datã, cum titra, ieri, „La Stam-
pa”. Mai singurã ca niciodatã în
istoria ei, Grecia, prin „Nu”-ul
covârºitor de la referendumul de
duminicã, a ºocat Europa ºi nimeni
nu ºtie ce se va întâmpla în zilele
urmãtoare. Alexis Tsipras a tot re-
petat pânã la obstinaþie cã „Nu” la
referendum nu este „Nu” faþã de
Europa, ci faþã de ultimatumuri ºi
ºantaje. „ªi acum Grexit?”, se
întreabã, în editorialul sãu, cotidia-
nul berlinez „Tagesspiegel”, lãsând,
din prudenþã, pe liderul SPD, vice-
cancelarul Sigmad Gabriel sã se
confeseze: „Tsipras ºi guvernul
sãu au condus poporul sãu pe
un drum de renunþãri amare ºi
disperare”. „Bild”, partizan al ie-
ºirii din zona euro, fãrã sã îºi far-
deze poziþiile, se adreseazã direct

MIRCEA CANÞÃR

Un „NU” care înspãimântã Europa!Un „NU” care înspãimântã Europa!Un „NU” care înspãimântã Europa!Un „NU” care înspãimântã Europa!Un „NU” care înspãimântã Europa!
Angelei Merkel: „ªi acum, can-
celare?”. „Grecii au votat pen-
tru Grexit”, continuã cotidianul
cel mai citit din Germania. Sever
cu Angela Merkel, „Bild” estimea-
zã cã „Nu” este cel mai mare eºec
al sãu. Pentru cotidianul „Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, „Nu”-
ul grec este o victorie a la Pyr-
rhus, Alexis Tsipras poate trium-
fa, dar rezultatul referendumului nu
corespunde intereselor pe termen
lung ale grecilor. Este clar cã An-
gela Merkel se aflã într-o poziþie
inconfortabilã. Fiindcã dacã Euro-
pa eºueazã, Mekel eºueazã. Pe de
altã parte, „Grexit” ar putea fi la
originea unei catastrofe umanitare
în Grecia. Dar mai este ceva: pro-
blema Uniunii Europene. Dacã ne
ducem în urmã, sunt multe de dis-
cutat. Încã de la admiterea Gre-
ciei în UE, în 1981, filozofia gu-
vernelor care au condus þara nu a
fost alta decât cã banii europeni,
împrumutaþi la nesfârºit, nu vor fi
returnaþi niciodatã. Statul grec a

trãit pe banii Europei, pe credite
în special, ºi întotdeauna a chel-
tuit mai mult decât a încasat din
taxe ºi impozite, pe care nu le-a
colectat niciodatã cu rigoare. Mai
mult, sistemul de pensii, scanda-
los de-a dreptul, a ajuns la 18%
din PIB. Toate acestea au mers
vreme de peste 30 de ani. Acum
Grecia s-a trezit cu nota de platã
în faþã. Asta este tot. În 2007, da-
toria depãºea deja 100% din PIB.
Grecia plãteºte, de fapt, pentru
ideologia nepãsãrii totale, o ideo-
logie a vieþii pe credite. Nu este
vina Angelei Merkel. Nu este vina
lui Jean Claude Junker, preºedin-
tele Comisiei Europene. Dar nici a
lui Alexis Tsipras. Miza crizei nu
este doar Grecia. Ci, mai degrabã,
unitatea europeanã ºi întreg pro-
iectul european. Un tratament pre-
ferenþial, dincolo de simpatie ºi
compasiune, rãmâne riscant, fiind-
cã înseamnã cã, mâine sau poimâi-
ne, cu aceleaºi pretenþii vor veni
alte ºi alte þãri. Existã unele pro-

iecþii aparþinând economiºtilor Jo-
seph E. Stiglitz, Paul Krugman,
Thomas Pikkely, dar au nevoie de
voinþã politicã, armonizare fiscalã,
armonizarea schimburilor interna-
þionale. Deocamdatã, creditorii au
cerut ºi au obþinut capul lui Yanis
Varoufakis, care, ieri dimineaþã, a
demisionat din funcþia de ministru
al Finanþelor. Pozeazã acum în erou
ºi victimã a maºinii europene, pen-
tru cã a cerut imperativ stoparea
austeritãþii. Succesorul sãu ar pu-
tea fi Euclide Tsakalatos (55  de
ani, nãscut la Roterdam, ministru
al Afacerilor economice internaþi-
onale, studii politice, de folosofie
ºi economie la Oxford), actualul
ºef al echipei de negociatori cu Bru-
xelles. Grecia, fragilizatã ºi strivi-
tã, este parte a Europei ºi nimeni
nu ºtie cum se va rezolva drama ei.
Ieri, Alexis Tsipras s-a întreþinut cu
Mario Draghi, preºedintele BCE ºi
preºedintele rus, Vladimir Putin,
potrivit surselor guvernamentale
greceºti. Purtãtorul de cuvânt al

Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de
Tass, a reieterat cã Grecia se aflã
într-o situaþia financiarã criticã, dar
cã nu a cerut ajutor Rusiei. Care
este viitorul Greciei? Care este rãs-
punsul Europei? Deciziile se amâ-
nã. „Grexit” s-a aflat pe agenda
ºefilor de trezorerii din 19 þãri ale
Euro, reuniþi pentru a discuta o even-
tualã ieºire a Greciei din zona euro.
Angela Merkel este „cheia”, spune
toatã lumea, nervii sãi sunt de fier ºi
asearã a avut o întâlnire de lucru cu
Francois Hollande. Între compromis
ºi inflexibilitate se cautã o medianã,
care nu se ºtie dacã existã. Trei sce-
narii posibile dupã masivul „Oxi” al
poporului grec : primul – renego-
cierea unui nou acord; al doilea – o
despãrþire amiabilã „Grexit” ºi al trei-
lea – o ieºire dezordonatã „Grexi-
dent”. Fiindcã dupã 20 iulie, data la
care Atena trebuie sã ramburseze 3,5
miliarde euro, BCR ar putea suspen-
da lichiditãþile sale de urgenþã bãn-
cilor greceºti, ceea ce ar conduce la
un haos total.

Ieri, prim-ministrul interimar
Gabriel Oprea, a convocat o vi-
deoconferinþã cu prefecþii în ca-
drul cãreia  au fost evaluate mã-
surile necesare a fi aplicate la ni-
velul unitãþilor administrativ-teri-
toriale vizând fenomenele de ca-
niculã ºi disconfort termic pro-
gnozate pentru aceastã perioadã
de cãtre Administraþia Naþionalã

TTTTTrei zile de focrei zile de focrei zile de focrei zile de focrei zile de foc
pentru Craiovapentru Craiovapentru Craiovapentru Craiovapentru Craiova

Craiovenii au de înfruntat trei zile de foc, cu temperaturi ce vor atinge în vârful de
caniculã ºi 39 de grade Celsius. Judeþul Dolj se aflã, de astãzi, sub atenþionare cod
galben, iar valul de cãldurã se va intensifica în urmãtorul interval de timp. Meteoro-
logii nu exclud posibilitatea, ca pentru un interval scurt de timp, sã fie emisã o aten-
þionare cod portocaliu sau chiar cod roºu de caniculã. Temperaturile maxime vor
atinge frecvent 35-37 de grade, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi. În aceste condiþii, în cadrul unei videoconferinþe cu
prefecþii, prim-ministrul interimar Gabriel Oprea a avertizat cã trebuie luate toate
mãsurile necesare pentru limitarea efectelor caniculei.

de Meteorologie. În cadrul aces-
tei videoconferinþe meteorologii au
anunþat cã judeþele Timiº, Arad,
Bihor ºi Satu Mare sunt de astãzi
sub avertizare cod portocaliu de
caniculã, în aceastã parte a þãrii
urmând sã se înregistreze tempe-
raturi de 38-39 de grade Celsius.
Doljul ºi alte 31 de judeþe au fost
atenþionate cu cod galben, fiind

anunþate tempe-
raturi de 35-37
de grade Celsius
ºi disconfort termic accentuat.

În aceastã perioadã autoritãþile
sunt în alertã, în toatã þara fiind
mobilizate 770 de ambulanþe, 300
de echipaje SMURD, douã avioa-
ne militare ºi ºapte elicoptere
SMURD. În plus, Gabriel Oprea a
dat asigurãri cã spitalele sunt pre-
gãtite pentru preluarea urgenþelor
provocate de vremea canicularã.

Sfaturi din partea medicilor
Pentru ca populaþia sã suporte

mai uºor temperaturile caniculare
ºi pentru a evita apariþia unor inci-
dente, specialiºtii din cadrul Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj au lan-
sat ºi ei o serie de recomandãri. În
primul rând, zilnic trebuie consu-
mate lichide, între 1,5 ºi 2 litri, fãrã
a aºtepta sã aparã senzaþia de sete.
În perioada de caniculã se reco-
mandã consumul unui pahar de apã
la fiecare 20 de minute. Sfatul este
însã acela de a evita bãuturile al-
coolice – inclusiv berea sau vinul
–, care favorizeazã deshidratarea
ºi diminueazã capacitatea de luptã
a organismului împotriva cãldurii.

Nu sunt recomandate nici bãuturi-
le cu conþinut ridicat de cofeinã –
cafea ºi cola – sau de zahãr, aºa
cum ar fi bãuturile rãcoritoare car-
bogazoase, care sunt diuretice.

În schimb, trebuie consumate
cât mai multe fructe ºi legume
proaspete, întrucât conþin o canti-
tate mare de apã. De asemenea,
este de evitat expunerea prelungitã
la soare între orele 11.00 ºi 18.00.
În situaþia în care locuinþa este pre-
vãzutã cu aparat de aer condiþio-
nat, acesta trebuie reglat astfel în-
cât temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura am-
bientalã. Ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeºte 32 de grade Celsius.

Avertisment pentru bolnavi
La fel de importante sunt ºi in-

dicaþiile pentru persoanele vârstni-
ce ºi cele cu afecþiuni cronice.
Pentru acestea medicii recomandã
evitarea, pe cât posibil, a plimbãri-
lor în perioadele de vârf ale cani-
culei sau, dacã este absolut nece-
sar, sã foloseascã îmbrãcãminte

uºoarã din materiale vegetale ºi o
pãlãrie de protecþie împotriva soa-
relui. De asemenea, persoanele
care suferã de anumite afecþiuni
trebuie sã continue tratamentul,
conform indicaþiilor medicului.
Este foarte important ca în aces-
te perioade, persoanele cu afecþi-
uni cronice, cardio-vasculare, he-
patice, renale, pulmonare, de cir-
culaþie, mentale sau cu hiperten-
siune sã consulte medicul în ve-
derea adaptãrii schemei terapeuti-
ce la condiþiile existente. Potrivit
specialiºtilor DSP Dolj, ºi angaja-
torii ar trebui ca, în perioadele de
caniculã, sã asigure condiþii pen-
tru menþinerea stãrii de sãnãtate a
angajaþilor.

De asemenea, pentru ameliora-
rea condiþiilor de muncã se reco-
mandã reducerea intensitãþii ºi rit-
mului activitãþilor fizice, asigura-
rea ventilaþiei la locurile de muncã,
alternarea efortului dinamic cu cel
static ºi alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de repaus în
locuri umbrite.

RADU ILICEANU
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Un numãr de 34 de studenþi
ai Academiei de Poliþie „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Bucu-
reºti, din care 19 în anul I, 12
în anul al II-lea ºi 3 în anul al
III-lea de studiu. Aceºtia  au
fost primiþi la sediul Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Dolj
de cãtre adjunctul ºefului de
inspectorat, comisar ºef de
poliþie Badea Nicuºor Nico-
lescu, care le-a urat bun venit
viitorilor poliþiºti ºi le-a trans-
mis câteva informaþii cu
privire la activitãþile pe care le
vor desfãºura în perioada de
practicã. Stagiul de practicã al
studenþilor va fi cuprins între
6 ºi 31 iulie, urmând a se
desfãºura la serviciile ºi
subunitãþile I.P.J. Dolj.

Mai mulþi profesori de la UMF Craiova,Mai mulþi profesori de la UMF Craiova,Mai mulþi profesori de la UMF Craiova,Mai mulþi profesori de la UMF Craiova,Mai mulþi profesori de la UMF Craiova,
acuzaþi cã au luat mitã de la studenþiacuzaþi cã au luat mitã de la studenþiacuzaþi cã au luat mitã de la studenþiacuzaþi cã au luat mitã de la studenþiacuzaþi cã au luat mitã de la studenþi
Profesorii de la UMF Craiova le cereau studenþilor

50 ºi 100 de euro ca sã îi promoveze la examene,
potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Aceºtia au descins ieri
dimineaþã la instituþia de învãþãmânt superior din
Craiova, fãcând percheziþii în sãlile de curs, dar ºi
la domiciliul unor profesori.

Ieri, încã de la primele ore ale
dimineþii, procurorii Secþiei de ur-
mãrire penalã ºi criminalisticã din
cadrul Parchetului de pe lângã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie au
descins la Universitatea de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova. A
fost o adevãratã desfãºurare de
forþã, pe baza autorizaþiilor emise
de Tribunalul Bucureºti acþionând
poliþiºti din cadrul Direcþiei Gene-
rale Anticorupþie, dar ºi lucrãtori
ai Brigãzii Speciale de Intervenþie
”Vlad Þepeº” a Jandarmeriei. S-au
efectuat percheziþii în nu mai puþin
de 15 locaþii din Dolj, fiind vizate
atât instituþiile publice de învãþã-
mânt, cât ºi mai multe spitale.

80 de persoane au primit
mandate de aducere

 Suspiciunile au plecat de la fap-
tul cã în interiorul instituþiei de în-
vãþãmânt superior – una de presti-
giu din þarã – s-au sãvârºit infrac-
þiuni de luare de mitã ºi dare de
mitã de cãtre cadre didactice uni-
versitare ºi studenþi. La ora prân-
zului, informaþia a fost confirma-
tã în mod oficial, pe site-ul Par-
chetului de pe lângã ÎCCJ preci-
zându-se faptul cã profesorii de
la UMF Craiova le cereau studen-
þilor sume de bani cuprinse între
50 ºi 100 de euro pentru a-i pro-
mova la examene. Procurorii au

extins percheziþiile ºi în locuinþe-
le unora dintre profesorii de la
UMF Craiova. Totodatã, 80 de
persoane au primit mandate de
aducere.

Rectorul UMF Craiova: „Am” pus
la dispoziþia procurorilor toate
documentele solicitate

Rectorul UMF Craiova, prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu a confir-
mat cã au avut loc percheziþii care
au vizat profesorii ºi studenþii acu-
zaþi cã ar fi dat ºi luat mitã. De
asemenea, acesta a precizat ºi fap-
tul cã, ieri, conducerea facultãþii
a pus la dispoziþia organelor de an-
chetã toate documentele care au
fost solicitate de cãtre procurori.
”Conducerea Universitãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova vã
informeazã cã, în cursul zilei de
6 iulie, procurori ai Secþiei de ur-
mãrire penalã din cadrul Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie au efectuat cer-

cetãri într-o cauzã penalã având
ca obiect suspiciuni de infracþi-
uni de luare de mitã ºi dare de mitã
care vizeazã câteva cadre didac-
tice ºi studenþi ai universitãþii
noastre, referitoare la condiþiona-
rea promovãrii unor examene”, se
aratã într-un  comunicat de presã

care a fost trimis, ieri la prânz, de
conducerea UMF Craiova.

În documentarea activitãþii in-
fracþionale procurorii au benefi-
ciat de suportul tehnic ºi infor-
mativ al Serviciului Român de In-
formaþii — Direcþia Judeþeanã de
Informaþii Dolj.

În acest sfârºit de sãptãmânã, în centrul
municipiului Craiova, s-a desfãºurat un cam-
pionat de fotbal sau, mai bine zis, „Cupa prie-
teniei Bergenbier”. La acest turneu de fotbal
, echipa poliþiei doljene a „recidi-
vat”, câºtigând din un nou trofeu.
Finala competiþiei a fost disputatã
între echipa de fotbal a IPJ Dolj ºi
Phoenix Craiova, iar la finalul me-
ciului, unul de altfel tensionat, cu
multe ºanse de gol de ambele pãrþi,
poliþiºtii doljeni au reuºit sã ridice
„Cupa Prieteniei Bergenbier”, câº-
tigând finala cu scorul de 4 – 1.
Din echipa câºtigãtoare au fãcut
parte: agent ºef adjunct Ilie Mir-
cea, agent ºef adjunct Popescu Vic-
toraº, agent principal Nicolin Alin,
agent principal ªtoiu Bogdan,

Echipa poliþiei doljene
a câºtigat „Cupa prieteniei”

Luni dupã prânz, în jurul
orei 14.30, un bãtrân de 73 de
ani din Craiova a sunat la 112
ºi a anunþat cã douã minore i-
au furat soþiei sale lãnþiºorul de
aur de la gât, în timp ce se afla
pe strada „Înfrãþirii”. La faþa
locului a fost dirijatã o patrulã
de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 1 Poliþie care, la scurt
timp, a reuºit sã o prindã, în
imediata apropiere a locului comiterii faptei,
o fatã de14 ani, care a fost recunoscutã cã
una din autoare de cãtre partea vãtãmatã.

Studenþi ai Academiei de PoliþieStudenþi ai Academiei de PoliþieStudenþi ai Academiei de PoliþieStudenþi ai Academiei de PoliþieStudenþi ai Academiei de Poliþie
A.I.Cuza, în practicã la IPJ DoljA.I.Cuza, în practicã la IPJ DoljA.I.Cuza, în practicã la IPJ DoljA.I.Cuza, în practicã la IPJ DoljA.I.Cuza, în practicã la IPJ Dolj

agent principal Dinuicã Laurenþiu, agent
ºef adjunct Prunã Radu, agent Pãtru Alin,
agent ºef Surcel Doru, subcomisar Cãlã-
rãºanu Cãtãlin, agent Sãlcianu Ionuþ.

O bãtrânã a fost jefuitã pe stradaO bãtrânã a fost jefuitã pe stradaO bãtrânã a fost jefuitã pe stradaO bãtrânã a fost jefuitã pe stradaO bãtrânã a fost jefuitã pe strada
„Înfrãþirii”„Înfrãþirii”„Înfrãþirii”„Înfrãþirii”„Înfrãþirii”

Se continuã cãutãrile pentru prinderea ce-
leilalte minore care a reuºit sã fugã având
asupra sa ºi bunul sustras.
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GEORGE POPESCU TTTTTeama de grecieama de grecieama de grecieama de grecieama de greci
ºi profeþia întoarsã a lui Laokoonºi profeþia întoarsã a lui Laokoonºi profeþia întoarsã a lui Laokoonºi profeþia întoarsã a lui Laokoonºi profeþia întoarsã a lui Laokoon

Timeo Danaos et dona ferentes, ce-
lebrele vorbe ale lui Virgiliu, din cartea a
doua a „Eneidei”, sunã, la o distanþã de
douã milenii, ca un aviz contrapunctic
pentru responsabilii de la Bruxelles, ca
ºi pentru liderii Troikãi. Fiindcã teama
lor, justificatã ori nu, însã disipatã în sus-
piciuni mai mult ori mai puþin deschise,
ba mai degrabã subsumate unui discurs
economist nelipsit de un dram de ipocri-
zie, nu este pentru niºte „daruri” minci-
noase ale grecilor, ci, din contrã, pentru
propriile „daruri”.

Cã nu poate fi vorba de… daruri în în-
þelesul elementar al cuvântului e deja o altã
chestiune: singura care întreþinutã pe toa-
tã perioada confruntãrii între executivul de
la Atena ºi liderii Troikãi, secondaþi de cei
ai unor state occidentale.

Cum se ºtie, enunþul virgilian invocat
mai sus, mã tem de greci (de Danai)
chiar ºi când fac daruri”, e unul dintre
cele mai faimoase din istoria culturii uni-
versale, devenit apodictic ºi, ca multe
altele, invocat în contexte nu totdeauna
apte sã-i respecte intenþia ºi finalitatea
primare. Pusã în gura legendarului preot
troian, Laokoon, ca avertisment al con-
citadinilor sãi faþã de miºcarea perfidã
ieºitã din inventivitatea malignã a lui Uli-
se, apoftegma virgilianã denunþa prostia

troienilor victime ale unei înºelãtorii a ele-
nilor identificând în Calul de lemn un dar
ca semn al înfrângerii inamicilor contro-
pitori ºi, deci, simbol al unei victorii, a
lor, ce nu fusese, pânã în acel moment,
decât o prelungitã ºi agonicã rezistenþã.

Schimbând ceea ce e de schimbat în
ecuaþia crizei greco-europene, pare cã
de data asta parabola virgilianã capãtã
o formã parodicã: rolul lui Ulise e atri-
buibil lui… Tzipras, cãci el, în numele
„troienilor” sãi asediaþi de creditorii re-
prezentanþi de Troika, ar fi pe cale de a
transborda, simbolic, un alt Cal Troian
în inima Europei unde prin contaminare
s-ar radicaliza insurecþional opoziþia faþã
de sistemul politico-financiar în act, ges-
tionat imperativ, prin comenzi coordo-
nate, de niºte jucãtori adepþi ai unei de-
mocraþii cu drepturi inegale.

Rezultatul referendumului din Grecia a
depãºit toate aºteptãrile, surclasând sce-
nariile avansate de cei mai vocali ºi mai
eurofoni dintre liderii occidentali, de la Jun-
ker la Donald Tusk, preºedintele în exer-
ciþiu al UE, de la preºedintele Parlamen-
tului european, Martin Schultz. ªi, mai

ales, o totalã descumpãnire pentru Hol-
lande ºi Merkel, cei doi „arbitri” ai uneia
dintre cele mai dificile partide pe care le
are de jucat UE în întreaga sa istorie de la
constituire pânã în prezent.

Asigurãrile tonifiante ale mai marilor
zilei, de la Bruxelle, Berlin ori de nu mai
ºtiu unde, cãuzaºi ai respectãrii unor re-
guli, n-au avut impactul scontat. Iar ca-
zul Greciei nu e nici atât de singular pe
cât se crede ºi nici reductibil la ecuaþia,
simplist prezentatã, a unui pacient rãpus
de nechibzuinþã ºi ostil al unei terapii cu
risc mortal, cum o pleiadã de specialiºti,
inclusiv din intimitatea instanþelor acuza-
toare, o definesc.

Aºa cum se contureazã, dupã aflarea
rezulatului, ieºirea Greciei din zona euro
continuã sã rãmânã o necunoscutã. Ce va
fi decis Merkel ºi Hollande la cina de tai-
nã de la Palatul Elisee în seara trecutã va
indica probabil linia de principiu a deci-
ziilor ce se vor lua astãzi în ambianþa mai
largã – ºi mai instituþionalã – a eurogru-
pului. E tot mai clar însã cã miza s-a mu-
tat spre originea conflictului, disimulat, pe
parcurs, sub faldurile unei cauze raþiona-

le. Media internaþionale au etalat, imediat
dupã aflarea rezultatului, aceeaºi gamã
contradictorie de opinii ºi sentinþe, pe o
axã dualã: de o parte, politicieni ºi eco-
nomiºti de marcã, din Europa ºi de peste
ocean, acreditând opþiunea guvernului lui
Tzipras, de cealaltã, adversarii, de ace-
laºi calibru, dezavuând-o fãrã rezerve.
Sâmbãtã seara dintr-o relatare, pe surse,
New York Times releva cã negociatorii
FMI ar fi pregãtit deja o înþelegere cu grecii
în termenii condiþiilor avansate de Tzipras
ºi de guvernul sãu, recunoscând chiar va-
labilitatea poziþiei acestora din urmã. ªi
n-ar fi deloc exclusã o astfel de finalitate.

Revenind la insidioasa invenþie a legen-
darului Ulise, e limpede cã simbologia unui
Cal… Elen prin pieþele din marile ºi mân-
drele capitale ale Europei capãtã consis-
tenþa unei realitãþi, oricât de negate ar fi
fost ºi mai este încã de cancelariile occi-
dentale: riscul adicã al unui exemplu con-
taminant, potenþând ºansele, ºi aºa în creº-
tere, partidelor anti-europene de a cuceri
mai mult spaþiu în drumul lor spre puteri
absolute mai ales în þãrile de pe flancul
sudist.

„Prin intermediul acestui servi-
ciu se asigurã organizarea activi-
tãþii de primire a contribuabililor
prin intermediul unui panou de afi-
ºaj electronic care gestioneazã au-
tomat solicitãrile ºi prin care se
poate permite selectarea problema-
ticii solicitate ºi eliberarea automa-
tã a unui bon de ordine prin care
se atribuie un numãr ordine ºi ghi-
ºeul la care trebuuie sã se prezinte
contribuabilul. Contribuabilii care
nu sunt mulþumiþi de modul de so-
luþionare a problematicii prin inter-
mediul „Ghiºeului Unic pot solici-
ta audienþe, pe bazã de programa-
re, la conducerea unitãþii fiscale sau
pot utiliza adresa de e-mail desti-
natã sesizãrilor, ce este publicatã
pe site-ul ANAF”, a precizat Silviu
Mircea Pîrvuleþu, directorul gene-
ral al DGRFP Craiova, într-un co-
municat de presã.

Demersurile necesare schimbã-
rii domiciliului fiscal

Printre activitãþile ce se des-
fãºoarã în cadrul „Ghiºeului

În relaþia administraþia fiscalã-contribuabil

Implementarea „GhiºeuluiImplementarea „GhiºeuluiImplementarea „GhiºeuluiImplementarea „GhiºeuluiImplementarea „Ghiºeului
Unic”,  un pas înainteUnic”,  un pas înainteUnic”,  un pas înainteUnic”,  un pas înainteUnic”,  un pas înainte

S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A. anunþã întreruperea furni-
zãrii apei potabile în zona centralã a Craiovei, în ziua de 8 iulie,
între orele 09:00-20:00, în vederea cuplãrii conductei nou construitã
pe str. „Nerva”, legatã cu cea existentã pe str.”Recunoºtinþei”. În-
treruperea furnizãrii apei potabile se face la cererea Asocierii SC
MITLIV EXIM S.R.L. – SC TMUCB S.A., care efectueazã lucrãri de
reabilitare a reþelelor de apã din cadrul CL1 – Extinderea ºi reabili-
tarea reþelelor de alimentare cu apã ºi de canalizare în Craiova. Se
va întrerupe furnizarea apei potabile în zona amintitã, iar Compa-
nia de Apã „Oltenia”, prin laboratoarele de analizã a apei potabile,
va monitoriza permanent calitatea apei, dupã repunerea în funcþiu-
ne a sistemului de distribuþie. Conducerea Companiei îºi cere scuze
pentru disconfortul creat ºi mulþumeºte pentru înþelegere.

CRISTI PÃTRU

Mâine, restricþii la
alimentarea cu apã potabilã

Contribuabilii din Oltenia sunt informaþi cã a fost implemen-
tatã în cadrul tuturor Administraþiilor Judeþene ale Finanþelor
Publice Craiova (Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea), funcþio-
narea de „Ghiºee Unice”. Este o strategie a Agenþiei Naþiona-
le de Administrare Fiscalã prin care contribuabilii pot sã bene-
ficieze în relaþia cu administraþia fiscalã.

Unic” amintim : primirea ºi înre-
gistrarea cererilor în vederea eli-
berãrii unor documente, a decla-
raþiilor fiscale completate; elibe-
rarea certificatele de atestare fis-
calã, formulare, declaraþii, ghi-
duri, pliante ºi alte materiale in-

formative; acordarea de asisten-
þã contribuabilor, persoane fizice
ºi juridice, în domeniul fiscal, re-
feritoare la problematica fiscalã
simplã, cu caracter general, care
se regãseºte în mod explicit în
reglementãrile cu caracter fiscal,
respectiv obligaþii declarative,
declaraþii fiscale utilizate în ca-
zul solicitãrii respectiev, modali-
tãþi de platã, calcul timbru de me-
diu,etc. Tot prin „Ghiºeul Unic”
se pot obþine informaþii persona-
lizate privind situaþia fiscalã a con-

tribuabilului : valoarea impozite-
lor datorate, clarificãri asupra
bazei de impozitare, fiºa pe plãti-
tor, stadiul soluþionãrii petiþiilor
dar ºi demersurile necesare
schimbãrii domiciliului fiscal; pre-

lucrarea schimbãrilor solicitate de
contribuabil privind datele perso-
nale de identificare, plãþi ºi obli-
gaþii bugetare la ghiºeul de tre-
zorerie.

MARGA BULUGEAN



6 / cuvântul libertãþii marþi, 7 iulie 2015educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Centrul de examen pentru sus-
þinerea „definitivatului” este con-
stituit la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova, care a do-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

 Au terminat, deocamdatã, elevii cu
examenele de sfârºit de an, dar de
început de ciclu de învãþãmânt, indi-
ferent de categorie (admitere la liceu
sau pasul spre studii superioare) ºi

intrã în „focuri” cadrele didactice. Pe
9 iulie, profesorii ºi educatorii, care
au îndeplinit condiþiile legale, vor sus-
þine examenul scris pentru obþinerea
„definitivatului”.

tat sãlile de examen cu aparaturã
de supraveghere video, iar con-
diþiile de susþinere a probei scri-
se sunt asemãnãtoare cu cele

pentru elevi, diferenþa fiind cã
profesorii sau educatorii care vor
fi surprinºi cã fraudeazã sau au
o tentativã în acest sens îºi vor
pierde dreptul de înscriere pen-
tru sesiunea urmãtoare de exa-
men, faþã de douã câte sunt sti-
pulate pentru elevi. Pânã la sus-
þinerea examenului scris, cadre-
le didactice au trecut prin douã
inspecþii generale la clasã, absol-
vite cu nota minimã 8, iar pentru
înscriere era obligatorie vechimea
de cel puþin un an, pânã la data
de 31 august 2015. La prob de
pe 9 iulie, nota minimã este ace-
eaºi cu cea de la inspecþii.

Educatorii, cei mai
numeroºi

Iniþial, ºi-au depus dosarele 245
de cadre didaactice, însã, dupã
validarea documentelor, au rãmas

214 competitori.”Sunt 29 de spe-
cializãri, pentru care cadrele di-
dactice vor susþine examenul.
Dintre acestea, 41 sunt destinate
educatorilor, 33 învãþãtorilor, 28
profesorilor de educaþie fizicã, 19
celor de Limba englezã, 16 celor
de Limba românã”, a declarat
prof. Mihãiþã Stoica, purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Cele mai puþine
dosare, câte unul, au fost depuse
la urmãtoarele specializãri: Asis-
tenþã socialã, Construcþii, Forma-
re, Finanþe-Bãnci, Geografie, Agri-
culturã, Medicinã generalã, cu
câte douã opþiuni fiind Educaþia
muzicalã specializatã, Filosofie,
Sociologie ºi ªtiinþe politice –
Culturã civicã. Cu trei dosare pe

specializare sunt Fizica, Artele
plastice, Psihologia ºi Religia or-
todoxã, Biologia ºi Educaþia mu-
zicalã având câte cinci, Istoria –
ºase, iar Psihopedagogia specialã
– patru.

Pe 14 iulie se vor afiºa rezulta-
tele, din aceeaºi ºi pânã pe 15 iu-
lie se vor depune contestaþiile,
acestea din urmã fiind soluþionate
pânã pe 17 iulie, pe 18 urmând sã
fie cunoscute rezultatele finale.
Între 20-31 iulie, vor fi transmi-
se, Ministerului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, tabelele nomina-
le cu candidaþii admiºi, urmând,
pânã la 1 septembrie, eliberarea,
de cãtre inspectoratele ºcolare
judeþene, a certificatelor de acor-
dare a definitivãrii în învãþãmânt.

Dupã examenul de Evaluare Naþionalã,
care are o pondere de 75% din media
necesarã admiterii în învãþãmântul liceal
de stat, ºi afiºarea mediilor din ciclul
gimnazial, cu „greutate” de 25%, au fost
afiºate rezultatele finale ale mediilor
obþinute de cãtre elevii clasei a VIII-a.
În judeþul Dolj sunt 11 medii de „zece
absolut”, provenite din calculul procen-
tajelor prevãzute de lege. Colegiul
Naþional „Carol I” ºi Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” au câte trei „maxime”,
urmate, îndeaproape, de ªcoala Gimna-
zialã „Mircea Eliade” Craiova (douã note
de „10”), iar cu câte o notã de excelenþã
se pot mândri ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Romanescu”, ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago” ºi ªcoala Gimnazialã
„Traian”, toate din Craiova.

Conform planului de ºcolarizare pentru
2015/2016, în învãþãmântul profesional de
stat, cu durata de trei ani, au fost prevãzu-
te, în judeþul Dolj, 1.344 de locuri. Dupã
perioada de înscriere în aceste unitãþi de
profil, au fost ocupate 754 dintre acestea.
În trei instituþii – Colegiul Naþional Econo-
mic „Gheorghe Chiþu” Craiova, Liceul Teh-
nologic „Constantin Nicolescu Plopºor”
Pleniþa ºi Liceul Tehnologic „Horia Vintilã”
Segarcea – a fost nevoie de susþinerea unui
examen, deoarece numãrul candidaþilor de-
pãºea numãrul locurilor disponibile. Dupã
susþinerea departajãrii, la Pleniþa a mai rã-

S-a încheiat admiterea în învãþãmântul profe-
sional de stat, cu durata de trei ani, urmând

înscrierea la unitãþile de profil. Din cele 1.344
de locuri disponibile, au fost ocupate aproxima-
tiv jumãtate (754), dar niciun elev nu va rãmâ-

ne în afara procesului de învãþãmânt.

mas un loc, iar la „Gheorghe
Chiþu” – patru. „Putem spu-
ne cã, dupã prima sesiune,
avem aproape jumãtate din
locuri ocupate. Cu procentaj
maxim sunt Colegiul Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constan-
tin Brâncuºi” Craiova (56 de
locuri – 28 pentru „mecanic
auto” ºi 28 pentru „bucãtar”)
ºi ªcoala Profesionalã din Valea Stanciului
(28 de posturi disponibile, pentru „meca-
nic agricol”). De asemenea, în învãþãmân-
tul particular – Liceul Tehnologic UCECOM

„Spiru Haret”, din 84 de locuri au fost ocu-
pate 36”, a declarat prof. Simona Ciulu,
inspector pentru învãþãmânt tehnologic ºi
profesional în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Nimeni nu pierde
 Practic, niciun elev, absolvent al clasei a

VIII-a nu va rãmâne fãrã un loc într-o insti-
tuþie de învãþãmânt post-gimnazial. Cei care
s-au înscris la ºcolile profesionale îºi pot
retrage dosarul ºi ºi-l pot depune, la un li-
ceu, unde sunt locuri rãmase libere, chiar
dacã nu au susþinut evaluarea naþionalã. Se
pot duce la ºcoala gimnazialã unde au urmat
cursurile V-VIII, îºi iau fiºa de absolvire ºi
merg la instituþia pre-universitarã pe care do-
resc s-o urmeze, obþin nota „1” la evaluare
ºi, cu media claselor gimnaziale, opteazã.  Pe
13 iulie, la sediul unitãþilor de învãþãmânt
profesional se vor afiºa listele cu candidaþii
înmatriculaþi ºi a locurilor rãmase libere.
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Evenimentul pare a fi un real
succes, pe care ºi-l revendicã pre-
ºedintele interimar al  Asociaþiei
Partidei Rromilor „Pro Europa”,

Dupã 25 de ani....

Comunitatea rromã din BârcaComunitatea rromã din BârcaComunitatea rromã din BârcaComunitatea rromã din BârcaComunitatea rromã din Bârca
ºi-a ales liderulºi-a ales liderulºi-a ales liderulºi-a ales liderulºi-a ales liderul

La aceastã activitatea au parti-
cipat 50 elevi din mai multe uni-
tãþi de învãþãmânt din municipiul
Craiova, fiind desfãºuratã la se-
diul Parohiei “Harºu”. Poliþiºtii au

Poliþiºtii doljeni alãturi de copii ºi în vacanþa de varã
Ieri, poliþiºti ai Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a

Criminalitãþii ºi Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Dolj, împreu-
nã cu reprezentanþi ai Asociaþiei „Edulife”, au desfãºurat
activitãþi de prevenire a victimizãrii copiilor în vacanþa de varã.

Duminicã, 5 iulie, odatã cu Referen-
dumul din Grecia, au avut loc alegeri
ºi la Bârca. Dar nu orice fel de ale-
geri, alegeri în sânul comunitãþii rro-
me, o comunitate care timp de 25 de
ani nu a reuºit sã lase orgolile deo-

parte ºi sã-ºi poatã stabili prioritãþi-
le ºi interesele. Grinea Florel este
alesul. Acesta a câºtigat cu 47 de vo-
turi, adicã, cu 3 voturi peste contra-
candidatul sãu. Meciul a fost strâns
iar comunitatea a votat democratic.

sucursala Dolj, Romeo Tiberiade,
cel are se ocupã acum de refor-
marea acestei formaþiuni, care sã
aibã la bazã alegeri libere ºi de-

mocratice. „Este un succes, pen-
tru cã aºa cum bine se ºtie la Bâr-
ca au fost mereu probleme, de
ordin social, acum eu m-am im-
pus ca lider ºi am reuºit sã-i con-
ving pe rromi cã ar fi bine sã fie
conduºi de un lider cu vederi eu-
ropene. Consiliul fondat din cei
mai importanþi bãtrâni ai comuni-
tãþii au decis ca aceas-
tã comunitate, pentru
prima oarã în 25 de ani,
sã voteze liber ºi sã-ºi
exprime opþiunea între
doi lideri importanþi. Ca
sã-i conving cã doar
aºa se vor rezolva lu-
crurie, le-am vorbit oa-
menilor de la Bârca de-
spre ce înseamnã inte-
grare, inclusiune socia-
lã, programe de educa-
þie. Rromii din Bârca au
spus clar cã vor mai
multe informaþii, vor ºi
ei sã nu mai fie izolaþi,
sã li se spunã ºi lor ceea
ce ar putea sã-i ajute în
traiul de zi cu zi, ce i-
ar putea ajuta pe copiii
lor”, a precizat Romeo
Tiberiade.

prestanþã, maturitate ºi se va pu-

tea impune foarte uºor în faþa co-
munitãþii. „Sunt mari aºteptãri de
la el. A fost o concurenþã între cei
doi. La Bârca trãiesc 400 de fami-
lii de rromi. Acestea au fost repre-
zentate la scrutinul de duminicã de
91 de membri. Aceºtia ºi-au îm-
pãrþit voturile, dar în pãrþi egale.
Unul a obþinut 47 de voturi, câºti-
gãtorul, iar celãlalt, 44 de voturi.
Nu s-a supãrat nimeni. Cel care a
pierdut îl va ajuta pe actualul pre-
ºedinte al filialei Bârca pentru cã
aºa se face într-o competiþie. Toþi
vor munci pentru comunitate. Vo-
turile au fost numãrate corect de
cãtre comisia formatã din bãtrânii
comunitãþii. Am organizat alegeri
ca la carte. Cu secþie de votare,
pãzitã de poliþiºti, cu urne, cu bu-
letine de vot, ºtampilate. Numãra-
rea s-a fãcut în mod transparent.
A fost cred eu un început bun, spre
normalitate...”, a mai spus Romeo
Tiberiade. Liderul Asociaþiei Parti-
dei Rromilor, sucursala Dolj a mai
precizat cã în perioadã urmãtoare
vor urma alegeri la Lipovu, Cerãt,
Calafat, Giubega, peste tot unde
existã comunitate rromã.

MARGA BULUGEAN

urmãrit prevenirea victimizãrii co-
piilor prin prezentarea unor situa-
þii concrete ºi a unor modalitãþi de
acþiune ºi gestionare a situaþiilor
în care ei se rãtãcesc atunci când

frecventeazã locuri aglomerate,
spre exemplu în staþiuni turistice,
plaje, concerte, etc.

De asemenea, poliþiºtii au adre-
sat recomandãri în vederea redu-
cerii riscului de victimizare în ca-
zul sãvârºirii unor infracþiuni de
tâlhãrie, furturi din genþi ºi buzu-
nare. Poliþiºtii din cadrul compar-
timentului Analiza ºi Prevenirea
Criminalitãþii au subliniat impor-
tanþa respectãrii de cãtre copii a
normelor rutiere în vederea redu-
cerii riscului de victimizare în ca-
zul accidentelor de circulaþie, ex-
plicându-le cã strada nu este spa-
þiu pentru joacã.

Elevii au înþeles cã trebuie sã se
deplaseze numai pe partea dreaptã
a drumului ºi sã se asigure temei-
nic atunci când vor sã traverseze,
totodatã poliþiºtii atrãgându-le aten-
þia cã nu au voie sã mânuiascã ate-
laje hipo ºi, dacã nu au împlinit
vârsta de 14 ani, sã nu circule cu
bicicleta pe drumurile publice.
Copiii trebuie sã-ºi anunþe
pãrinþii când pleacã de acasã

Totodatã, poliþiºtii le-au atras
atenþia ºi cu privire la modalitãþile
de petrecere a timpului liber, mai

ales în compania prietenilor, cu
care trebuie sã fie foarte selec-
tivi. Limita dintre un comporta-
ment teribilist ºi unul infracþional
este fragilã ºi, de aceea, poliþiºtii
le-au explicat copiilor ce trebuie
sã facã pentru a nu încãlca legile
ºi, în egalã mãsurã, pentru a nu
deveni victime ale persoanelor rãu
intenþionate.

Poliþiºtii le-au explicat elevilor
prezenþi faptul cã, ori de câte ori
pleacã de acasã la joacã, trebuie
sã-ºi anunþe pãrinþii cu cine ºi
unde merg ºi la ce orã se vor în-
toarce. Chiar dacã este varã ºi tem-
peraturile sunt ridicate, aceºtia ar
trebui sã evite scãldatul în canale

de irigaþii sau în alte locuri nea-
menajate, pentru a evita pericolul
de accidentare.

Aceste activitãþi informativ-pre-
ventive vor continua pe tot parcur-
sul vacanþei de varã ºi în toate lo-
caþiile recreative pentru copii din
judeþul Dolj, ele încadrându-se în
Programul de prevenire a delin-
cvenþei juvenile ºi victimizãrii mi-
norilor - prioritate de prevenire a
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj în anul 2015. Aceasta este
a treia ediþie a  “ªcolii de Varã” a
organizaþii nonguvernamentale, iar
o serie de astfel de activitãþi vor
continua ºi în perioada urmãtoare.
(L. Moþîrliche)

400 de familii de rromi au fost
reprezentate de 91 de membri

Preºedintele sucursalei Dolj a
Partidei Rromilor a vorbit în câte-
va cuvinte de cel ales de poporul
de la Bârca. Spune cã tânãrul are
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„Activitãþile au în vedere
petrecerea într-un mod creativ-
educativ a timpului liber”

Vara este, în mod sigur, anotim-
pul copilãriei. Cei mici au
la dispoziþie trei luni de
vacanþã ºi voie bunã, iar
pãrinþii ºi bunicii îi pot
încuraja sã desfãºoare
activitãþi educativ-creati-
ve, unele pe care poate
nu le-au mai încercat
niciodatã pânã acum. O
alternativã este progra-
mul „Biblioteca din Va-
canþã” derulat de Biblio-
teca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, prin
care a fost planificatã o
listã de activitãþi pentru
copiii din învãþãmântul
primar ºi dimnazial, pe
parcursul lunilor iulie ºi august.

«Activitãþile cuprinse în cadrul
proiectului au în vedere petrecerea
într-un mod creativ-educativ a tim-
pului liber, lãrgirea orizontului de
cunoaºtere, dezvoltarea abilitãþilor ºi
a înclinaþiilor artistice ale copiilor,
formarea deprinderii de a comunica
într-o limbã strãinã. Ne bucurãm ºi
anul acesta de un numãr mare de
participanþi ce au ales sã frecvente-
ze cursurile „Bibliotecii din Vacan-
þã” ºi ne propunem, ºi de aceastã
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” continuã ºi în acest an derularea proiec-
tului „Biblioteca din Vacanþã”, ajuns la cea de-a
VII-a ediþie. Adresat copiilor din clasele I – a VIII-
a, acesta se desfãºoarã în perioada 1 iulie – 28
august ºi este structurat pe mai multe ateliere:
englezã, desen, dans sportiv, jurnalism, lucru

manual, origami, teatru, oratorie, ilustraþii bas-
me româneºti ºi cusãturi tradiþionale. Peste 400
de copii au ales sã frecventeze cursurile gratuite
din cadrul acestui program educativ, în derularea
cãruia sunt implicate douã secþii ale bibliotecii –
cea pentru Copii ºi Tineret, respectiv Mediatecã
ºi American Corner.

Festivalul Naþi-
onal de Teatru este
unul dintre cele
mai vizibile ºi de
impact evenimente
culturale din Ro-
mânia – statut câº-
tigat în timp, prin
tradiþia celor 24 de
ediþii anterioare –,
datoritã reflectãrii
pertinente a feno-
menului teatral ro-
mânesc, cât ºi în-
tâlnirii între crea-
tori, producãtori, artiºti, directori
de festivaluri.

Creaþii ale unor regizori
importanþi, din diverse generaþii

ªi în acest an, festivalul aduce
la Bucureºti creaþii ale unor regi-
zori importanþi, din diverse gene-
raþii, de la Andrei ªerban, Silviu
Purcãrete, Victor Ioan Frunzã,
Mihai Mãniuþiu, Tompa Gabor, Ale-

Douã spectacole craiovene în selecþia oficialã aDouã spectacole craiovene în selecþia oficialã aDouã spectacole craiovene în selecþia oficialã aDouã spectacole craiovene în selecþia oficialã aDouã spectacole craiovene în selecþia oficialã a
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datã, ca aceºtia sã descopere cum
îºi pot petrece timpul liber într-un
mod interactiv ºi benefic lor», a de-
clarat Mãdãlina Florescu, purtãtor
de cuvânt al bibliotecii doljene.

Ludoteca, primitoare pentru
participanþii la atelierele Micul

jurnalist sau de oratorie
Ludoteca Secþiei pentru Copii ºi

Tineret este unul dintre cele mai
primitoare locuri în general ºi în
aceastã perioadã în mod special:
aproape 300 de copii vor frecventa
cele 7 ateliere organizate aici. Des-
chise copiilor din clasele I – a IV-a
sunt cele de englezã (lunea, orele
10.00-11.00, coordonator Adriana-

Cristina Gãmãlan) – 40 participanþi;
desen (lunea, orele 11.30-12.30,
coord. Adriana-Cristina Gãmãlan) –
41 participanþi; origami (miercu-
rea, orele 1.00-11.00) – 43 partici-

panþi; lucru manual (mier-
curea, orele 11.30-12.30) –
37 participanþi; dans spor-
tiv (joia, orele 10.00-11.00,
coord. Diana Rãducu) – 52
participanþi. Copiii de gim-
naziu participã la atelierele
Micul jurnalist (marþea,
orele 10.00-11.00, coord.
Laura Pumnea) – 37 parti-
cipanþi; dans sportiv (joia,
orele 11.00-12.00, coord.
Diana Rãducu) – 12 par-
ticipanþi; oratorie / Public
Speaking (vinerea, orele
10.00-11.00, coord. Mi-
haela Mocanu) – 30 par-
ticipanþi.

Cursurile de limba englezã sunt
susþinute de elevi ºi liceeni

voluntari
Alþi 140 de copii ºi tineri au ales

sã frecventeze cursurile de varã ale
Secþiei Mediatecã ºi American Cor-
ner Craiova din cadrul bibliotecii
doljene. Cele de teatru sunt coor-
donate de voluntara Anca Badea,
studentã în anul al II-lea la master
la Departamentul de Arte al Uni-
versitãþii din Craiova. Nu mai pu-

þin de 25 de copii le vor frecventa,
în fiecare zi de luni (orele 10.00-
12.00 – grupa I, orele 14.00-16.00
– grupa a II-a).

Cei mai mulþi elevi, 75 la numãr,
au optat pentru cursurile de limba
englezã, care se desfãºoarã mar-
þea ºi miercurea, între orele 9.00
ºi 12.30, pentru nivelurile începã-
tor ºi intermediar. Cinci voluntari
sunt implicaþi în susþinerea aces-
tora: Mãdãlina Bãileºteanu – biblio-
tecar Secþia Mediatecã ºi Ameri-
can Corner Craiova; Teodora Gre-
ºiþã – elevã în clasa a X-a la Cole-
giul Naþional „Elena Cuza”, câºti-
gãtoare a Premiului I la Olimpiada
Naþionalã de Limba Germanã; Ma-
ria Dincã – elevã în clasa a VIII-a
la ªcoala Gimnazialã „Mircea Elia-
de”, câºtigãtoarea Premiului I la
Concursul judeþean de creaþie în
limba englezã „O Poveste pentru
Tine”, ediþia 2015; Andrei Vlad Plã-
cintescu – elev în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Carol I”, volun-

tar al Secþiei American Corner Cra-
iova încã de anul trecut; Teodora
Epîngeac – elevã în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Carol I”.

Învaþã cusãturi tradiþionale
româneºti

Tot la Secþia Mediatecã ºi Ame-
rican Corner Craiova se va desfã-
ºura atelierul Ilustraþii de basme
româneºti (miercurea, orele
16.00-19.00), voluntari fiind artistul
plastic dr. Cristina Oprea ºi biblio-
tecar Carmen Ticã. 20 de copii, cu
vârsta de peste 10 ani, au ales sã îl
frecventeze. Potrivit Biroului de
Presã al Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, alþi 20
învaþã în aceastã varã Cusãturi
tradiþionale româneºti, sub co-
ordonarea voluntarilor Carmen
Ticã ºi Adriana Stoica – elevã în
clasa a X-a la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”. Cursurile au loc joia,
între orele 16.00 ºi 19.00.

Criticul Marina Constantinescu, directorul
artistic ºi selecþionerul Festivalului Naþional de
Teatru (FNT), a anunþat, ieri, selecþia oficialã a
celei de-a 25-a ediþii, care se va desfãºura între
23 octombrie ºi 1 noiembrie, la Bucureºti. Eve-
nimentul este organizat de UNITER, Ministerul
Culturii, Primãria municipiului Bucureºti ºi

ARCUB. Douã spectacole craiovene sunt cuprin-
se în lista celor 44 de producþii din întreaga þarã
care vor fi prezentate, cu acest prilej, în capita-
lã: „Iluzii”, de Ivan Vyryrpaev, pus în scenã de
regizorul Bobi Pricop, ºi „Spargerea”, în regia
lui Dragoº Alexandru Muºoiu, dupã nuvela „Jaf
armat” a scriitorului Rãzvan Petrescu.

xandru Dabija, Alexandru Darie la
Felix Alexa, Laszlo Bocsardi, Radu
Afrim, Claudiu Goga, Cristi Juncu
ºi pânã la foarte tinerii Vlad Crista-
che sau Tudor Lucanu.

Printre spectacolele selectate se
numãrã producþii nominalizate sau
premiate atât la Gala UNITER, cât
ºi la festivaluri importante din þarã
– „Mobilã ºi durere” de Teodor
Mazilu, în direcþia de scenã a lui
Victor Ioan Frunzã, producþie a

Centrului Cultural pentru UNESCO
„Nicolae Bãlcescu” Bucureºti;
„N(AUM)” dupã Gellu Naum, re-

gia Mariana Cãmãrãºan, un proiect
al Teatrului UNTEATRU, preluat
de Teatrul Metropolis, cu sprijinul
Fundaþiei „Gellu Naum”; „Omul cel
bun din Seciuan” de Bertolt
Brecht, regia Andrei ªerban, pro-
ducþie a Teatrului „Lucia Sturdza
Bulandra”. Între spectacolele selec-

tate de criticul Marina Constanti-
nescu se regãseºte ºi „Adunarea
pãsãrilor” de Farid Uddin Attar,
scenariul (dupã o idee de Michaela
Tonitza Iordache), regia ºi sceno-
grafia Cristian Pepino, producþie a
Teatrului de Animaþie „Þãndãricã”.

„Spargerea” a participat deja
la douã festivaluri naþionale

ªi Teatrul
Naþional „Marin
Sorescu” din
Craiova va par-
ticipa la FNT cu
douã spectaco-
le. Unul este
„Iluzii”, dupã
scrierea drama-
turgului rus
Ivan Vyryrpaev,
cu premiera re-
centã, în 29 mai
a.c. Spectacolul
este pus în sce-
nã de regizorul

Bobi Pricop ºi scenografa Andreea
Simona Negrilã ºi îi are în distri-
buþie pe actorii Romaniþa Ionescu,
Ioana Manciu, Cãtãlin Bãicuº ºi
Vlad Udrescu.

Cel de-al doilea este „Sparge-
rea”, în regia lui Dragoº Alexan-
dru Muºoiu, scenografia arh. An-

dreea Simona Negrilã, dupã pro-
za „Jaf armat” semnatã de scri-
itorul Rãzvan Petrescu, cu pre-
miera în 18 ianuarie 2015. „Spar-
gerea” a fost proiectul câºtigã-
tor al celei de-a IV-a ediþii (2014)
a concursului de proiecte pentru
tineri regizori ºi scenografi români
organizat de Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” ºi îi are în dis-
tribuþie pe Claudiu Bleonþ, Iulia
Lazãr, Angel Rababoc, Adrian An-
done, Cãtãlin Vieru, Iulia Colan,
Gabriela Baciu, Anca Dinu ºi Eu-
gen Titu. Spectacolul a partici-
pat deja la festCO – Festivalul
Comediei Româneºti, organizat de
Teatrul de Comedie Bucureºti
(23-31 mai 2015), ºi la Festiva-
lul de Teatru „Toma Caragiu” de
la Ploieºti (12-17 mai 2015).
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Miniºtrii þãrilor din Grupul 5+1
(SUA, China, Rusia, Marea Britanie,
Franþa, plus Germania) ºi din Iran,
reuniþi din nou la Viena, trebuie sã
rezolve ultimele „chestiuni dificile”
pentru a permite ajungerea la un acord
privind dosarul nuclear al Teheranu-
lui în aceastã sãptãmânã. La finalul
unei noi întrevederi cu omologul sãu
iranian Mohammad Javad Zarif, se-
cretarul de stat american John Kerry
a apreciat cã negocierile asupra pro-
gramului nuclear al Teheranului sunt
la „rãscruce de drumuri”. Aceastã
întâlnire a avut loc cu douã zile înain-
te de data-limitã fixatã de marile pu-
teri ºi regimul de la Teheran în vede-
rea ajungerii la un acord final. „Am
fãcut progrese reale, dar (...) în problemele cele
mai dificile nu am ajuns acolo unde ar fi tre-
buit”, a declarat ºeful diplomaþiei americane
pentru presã. „Dacã nu ajungem la un acord ºi
dacã (Iranul) aratã o intransigenþã totalã ºi abþi-
nere de la voinþa de a avansa în chestiuni care
conteazã pentru noi, suntem pregãtiþi sã ne re-
tragem de la negocieri, aºa cum a spus mereu

Forþele ucrainene
acuzate de rebelii
separatiºti
cã au folosit bombe
chimice

Serghei ªamberin, adjunc-
tul ministrului Apãrãrii din
republica separatistã ucrai-
neanã Doneþk, a acuzat
forþele de securitate ucrainene
cã au folosit bombe chimice
când au bombardat satul
Semenovka din Donbas.
Potrivit lui ªamberin, dupã
bombardarea satului cu
bombe chimice, mai mulþi
locuitori au fost otrãviþi, fiind
trataþi în spitale. “În unele
cazuri, când aceste bombe
chimice au fost lansate spre
obiectivele noastre, au ars
asfaltul ºi au format gropi de
1,5 metri adâncime (...). De
asemenea, numeroase persoa-
ne au fost otrãvite”, a precizat
el. Ministrul rus de Externe,
Serghei Lavrov, a declarat
recent cã Moscova este îngri-
joratã de afirmaþiile potrivit
cãrora forþele ucrainene au
folosit bombe incendiare. Cel
puþin 6.500 de persoane au
murit în conflictul armat din
estul Ucrainei, de la începu-
tul anului trecut ºi pânã în
prezent, potrivit estimãrilor
ONU.

Statul Islamic
a recucerit oraºul
sirian Ain Issa,
la 50 km de Raqqa

Luptãtori jihadiºti ai
Statului Islamic au recucerit
de la forþele kurde oraºul Ain
Issa, situat la 50 km nord de
Raqqa, bastion al grupãrii
jihadiste, supus în ultimele
zile unor intense lovituri
aeriene ale armatei america-
ne. Statul Islamic pare sã fi
declanºat o ofensivã majorã
în regiune, preluând contro-
lul total asupra oraºului Ain
Issa ºi zonei înconjurãtoare, a
declarat Rami Abdel Rahman,
ºeful Observatorului Sirian
pentru Drepturile Omului. În
urmã cu douã sãptãmâni, la
23 iunie, zona fusese cuceritã
de miliþiile kurde YPG
(Unitãþile de protecþie a
poporului), în cadrul ofensi-
vei în care a mai fost capturat
Tel Abyad, la graniþa cu
Turcia. Potrivit unor oficiali
americani, loviturile aeriene
de la sfârºitul sãptãmânii
trecute asupra oraºului Raqqa
au fost printre cele mai
intense de pânã acum împo-
triva Statului Islamic în Siria.
Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului a semnalat
cã au fost distruse ºapte
poduri peste Eufrat, în
încercarea de a reduce capaci-
tatea jihadiºtilor de a-ºi
deplasa luptãtorii ºi echipa-
mentul. Ain Issa se aflã pe
ºoseaua importantã care
leagã oraºul sirian Alep de
Mosul, în Irak.

Parlamentul ungar a votat ieri o nouã lege
care înãspreºte condiþiile de acordare a azilu-
lui, oferind cadrul juridic pentru ridicarea unui
gard la graniþa cu Serbia pentru a stopa aflu-
xul de imigranþi ilegali. Legea, prezentatã sãp-
tãmâna trecutã de ministrul de interne ungar
Sandor Pinter, a fost adoptatã cu 151 voturi
pentru ºi 42 contra. Noul act normativ scur-
teazã intervalul în care sunt verificate cererile
de azil ºi respinse imediat acelea venind din
partea unor imigranþi care au tranzitat anterior
aºa-numite state terþe sigure, unde însã nu au
solicitat azil. De asemenea, potrivit noii legi
procesarea cererilor de azil va
fi simplificatã prin faptul cã
douã etape consacrate cercetã-
rii identitãþii solicitantului de azil
vor fi comasate. Procedurile vor
dura pânã la luarea unei decizii
finale asupra cererii de azil, ceea
ce înseamnã cã solicitantul de
azil va fi în detenþie pe întreaga
duratã a procesului. În plus, o
nouã reglementare ce permite
solicitanþilor de azil sã fie ches-

Ministrul spaniol de Interne,
Jorge Fernandez Diaz a declarant
cã þara sa se confruntã în pre-

preºedintele Obama)”, a avertizat John Kerry.
În opinia ministrului francez de Externe, Lau-
rent Fabius, a venit momentul ca Iranul sã de-
cidã dacã îºi asumã angajamente în puncte care
încã nu au fost soluþionate. “Mai avem încã 72
de ore pânã când (negocierile) ar trebui în mod
normal sã se încheie. Este important sã ºtim
dacã iranienii îºi vor asuma angajamente clare

în ceea ce încã nu am clarificat. Noi
vrem un acord, dar trebuie sã clari-
ficãm totul. Franþa va avea aceeaºi
poziþie pe care a adoptat-o mereu, ºi
anume fermitatea constructive”, a
spus el. Grupul P5+1 (China, Fran-
þa, Marea Britanie, Rusia, Statele
Unite, plus Germania) ºi Teheranul
au intensificat în ultimele zile nego-
cierile asupra programului nuclear
iranian. Teheranul ºi Grupul P5+1 au
încheiat un acord cadru pe 2 aprilie,
la Lausanne, care prevede limitarea
ºi încadrarea activitãþilor nucleare ale
Iranului în schimbul anulãrii sancþi-
unilor internaþionale impuse regimu-
lui iranian. Acest acord trebuie con-
firmat printr-un text definitiv. Însã

discuþiile stagneazã din cauza unor puncte teh-
nice, marile puteri inistând pe stabilirea unor
mecanisme de control care le-ar permite sã se
asigure cã Teheranul nu se va dota cu arma
atomicã. Totodatã, Teheranul solicitã anularea
sancþiunilor internaþionale odatã cu semnarea
acordului final, însã Congresul american, do-
minat de republicani, se opune acestui punct.

zent cu cel mai ridicat nivel al
alertei teroriste dupã 2004, din
cauza pericolului reprezentat de

jihadiºti. “Suntem la nivelul ma-
xim al alertei teroriste dupã aten-
tatele din 11 martie 2004, din
Madrid”, a afirmat Fernandez
Diaz, referindu-se la atacurile
care s-au soldat cu 191 de morþi
ºi aproape 2.000 de rãniþi. Mi-
nistrul a precizat cã nu vrea sã
genereze panicã, dar “alerta de
nivel 4 (dintr-un maxim de 5) co-
respunde realitãþii”. Riscul este ri-
dicat în special din cauzã cã li-
derul grupãrii jihadiste Stat Isla-
mic, Abu Bakr al-Baghdadi, le-a
cerut recent combatanþilor sã
comitã atacuri în þãrile lor pen-
tru a marca un an de la înfiinþa-
rea organizaþiei, a mai spus mi-

nistrul. De atunci s-a înregistrat
o activitate intensã pe reþelele de
socializare, a adãugat el, fãrã a
oferi alte detalii. Aproximativ 116
persoane au pãrãsit Spania pen-
tru a lupta alãturi de jihadiºtii din
gruparea Stat Islamic, iar între
timp cel puþin 16 persoane s-au
întors în þarã. Deºi acesta este
un numãr relativ redus în com-
paraþie cu alte þãri, precum Fran-
þa, de unde sute de cetãþeni au
plecat la jihad în Irak ºi Siria,
ministrul a subliniat ameninþarea
reprezentatã de “teroristul frus-
trat care a finalizat procesul de
radicalizare, dar nu a putut pleca
la luptã într-o zonã de rãzboi”.

tionaþi la locul detenþiei vizeazã de asemenea
accelerarea procedurilor de azil. Noua lege le
va limita celor care au prezentat cereri de azil
de mai multe ori dreptul de a sta în Ungaria în
timpul procesãrii cererilor respective. UNHCR
i-a cerut joi Ungariei sã nu adopte proiectul de
lege care înãspreºte reglementãrile privind
acordarea azilului. Referitor la gardul de pro-
tecþie pe care autoritãþile ungare intenþioneazã
sã-l ridice la graniþa cu Serbia, UNHCR apre-
ciase cã acesta “nu va face decât sã-i împingã
pe oameni în mâinile traficanþilor”. Circa 80%
dintre solicitanþii de azil aflaþi în Ungaria pro-

vin din zone de conflict (Siria, Afganistan ºi
Irak), ceea ce înseamnã cã mulþi dintre ei au
probabil nevoie de protecþie internaþionalã,
conform UNHCR. Tot joi, ministrul ungar de
externe Peter Szijjarto a declarat cã lucrãrile
de construcþie a gardului temporar la graniþa
ungaro-sârbã se vor încheia în câteva luni. Po-
trivit ºefului diplomaþiei ungare, construcþia gar-
dului va începe în 8-10 locuri simultan, în spe-
cial în zonele care sunt în prezent cele mai expu-
se valului de imigranþi “cu scopul de a face clar
pentru toatã lumea cã Ungaria va pune capãt unor
astfel de practici ilegale”.
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Am spus destul

Se difuzeazã la HBO, ora 15:50

Albert ºi Eva se cunosc la o
petrecere ºi, dupã câteva întâl-
niri, decid sã formeze un cu-
plu, iar relaþia lor pare sã
meargã pe drumul cel bun. Ea,
maseuzã, divorþatã ºi mama
unei fete care se pregãteºte
pentru primul ei an de faculta-
te. El, de asemenea divorþat ºi
cu o fatã care locuieºte cu
mama ei. Printre clientele Evei
se numãrã ºi Marianne, o poetã
care gãseºte compania Evei
plãcutã, astfel cã cele douã
devin treptat prietene.

Commando

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Commando vine sã arate o altã
faþã a super-eroului Schwarzeneg-
ger: cea comicã, mai puþin sau
deloc folositã în filmele lui ante-
rioare. Colonelul Matrix (Schwarze-
negger) s-a retras din fortele
armate ºi trãieºte liniºtit împreunã
cu fiica sa în vârsta de 10 ani.
Atmosfera idilicã se destramã
brutal când fetiþa este rãpitã de
oamenii unui dictator din America
Latinã care trãieste în exil ºi planu-
ieºte sã revinã la putere printr-o
loviturã de forþã prin eliminarea
preºedintelui þãrii.

Lucy ºi Joe

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Lucy (Sarah Jessica Parker) ºi Joe
(Eric Schaeffer) sunt colegi de
apartament ºi buni prieteni. Amân-
doi au probleme sentimentale –
Lucy s-a despãrþit recent de priete-
nul ei, Dick, iar Joe a spionat-o ani
la rând pe vecina de peste drum,
dar niciodatã nu a avut curaj sã-ºi
mãrturiseascã sentimentele – ºi au
convenit sã se sinucidã aruncându-
se de pe Podul Brooklyn, dacã nici
unul dintre ei nu va fi implicat într-
o relaþie serioasã pânã la aniversa-
rea vârstei de 30 de ani.

MARÞI - 7 iulie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
09:55 Starea naþiei
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Careul cu 5 aºi
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naþiei
23:10 Cãlugãriþa
1966, Franþa, Dramã
01:30 25 de ani de la stabilirea

relaþiilor diplomatice între România
ºi Coreea de Sud (R)

02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Adevãruri despre trecut
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Dupã 25 de ani. Dreptul la

memorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Baroana de la miezul

nopþii
1939, SUA, Comedie, Romantic
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Arta fericirii
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Muzica e viaþa mea
21:10 Burlacii
2005, România, Comedie
21:50 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
01:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:15 Gigolo de ocazie
08:45 Jocul preºedinþilor
10:25 Nebunie în Las Vegas
12:10 Jucãtorii
12:40 În pragul dezastrului
13:15 Þinutul din nord
15:25 Scooby Doo ºi sperietoa-

rea de ciori
15:50 Am spus destul
17:25 Sex Tape
19:00 Urzeala tronurilor
20:00 În cãutarea nefericirii
21:30 Knick
22:10 Knick
23:00 Chef
00:55 Nimfomana Vol. I

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Case cu personalitate
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Inimã de frate (R)
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Commando
1985, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Commando (R)
1985, SUA, Acþiune
04:00 Case cu personalitate (R)
04:45 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 Inimã de frate (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Trandafirul negru
19:00 Inimã de frate
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 Doctorul casei

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Roxanne (R)
14:30 Playlist pentru Nick ºi

Norah (R)
16:30 Un tãtic grozav (R)
18:30 Vieþi furate
20:30 Anchetã la limitã
22:15 Lucy ºi Joe
00:15 Anchetã la limitã (R)
02:00 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 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 ªcoalã în derivã
2008, SUA, Comedie
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

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 Secretele mentaliºtilor (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor
20:30 Aventurã periculoasã
2006, Canada, Dramã, Mister,

Thriller
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 Aventurã periculoasã (R)
2006, Canada, Dramã, Mister,

Thriller
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (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 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - Petrolul
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 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 7 iulie - max: 36°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,4854 ............. 44854
1 lirã sterlinã................................6,3144....................64144

1 dolar SUA.......................4,0566........40566
1 g AUR (preþ în lei)........151,9138.....1519138

Cursul pieþei valutare din 7 iulie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþ de Vânzare prin Licitaþie Publicã

a) Denumirea ºi adresa instituþiei publice, precum ºi locul unde pot fi vãzute bunurile
materialele  care fac obiectul licitaþiei;

Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/
416235 fax.40251/411561, organizeazã în data de 01.06.2015 ora 10,00 la se-
diul sãu din Municipiul Craiova, str. A.I.Cuza nr.7,  Judeþul Dolj, licitaþie  pu-
blicã  pentru vânzarea unor deºeuri reciclabile, rezultate în urma lucrãrilor de
demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craiova,
situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. Materialele se vor ridica de la adresa Bdul.
ªtirbei Vodã, nr. 34.

Obiectul licitaþiei:  Vânzarea la pachet pentru întreaga cantitate de  materiale
respectiv:

       a) Fier vechi, oþel  = 726.840 kg (cantitate estimatã)
       b) Cabluri aluminiu = 10.260 kg (cantitate estimatã)
       c) Cabluri cupru = 3.180 kg (cantitate estimatã)
        Procedura aplicatã pentru încheierea contractului

În conformitate cu H.G. nr. 841/1995 anexa 2 modificatã ºi completatã prin H.G.
nr. 966/1998, se aplicã licitaþia publicã cu strigare. Licitaþia, respectiv adjudecarea,
se va face la pachet pentru întreaga cantitate ºi pentru toate de materiale ( Fier vechi,
oþel, Cabluri)

b) Adresa, data ºi ora þinerii licitaþiei pentru vânzarea bunurilor, precum ºi datele de
desfãºurare a urmãtoarelor licitaþii, în caz de neadjudecare;

Licitaþia se organizeazã în data de 01.06.2015 ora 10,00 la sediul sãu din
Municipiul Craiova str.A.I.Cuza nr.7 ,  Judeþul Dolj.

Data limitã pentru depunerea documentelor de participare la licitaþie: 01.06.2015
ora 9,30, la registratura Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul
Centrul de Informare pentru Cetãþeni ºi Audienþe.

Persoanele care vor participa la licitaþie trebuie sã prezinte împuternicire scrisã, în
cazul în care nu este reprezentantul legal al ofertantului.

În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în condiþiile H.G. nr. 841/1995
anexa 2 modificatã ºi completatã, Anexa 2, cap.5, subcapitolul 5.5-5.6, în zilele de
08.06.2015, ora 10,00 ºi dacã este cazul, 15.06.2015, ora 10,00.

Datele limitã pentru depunerea  documentelor de participare la licitaþie în aceste
cazuri este 08.06..2015, ora 9,30 ºi respectiv 15.06.2015 ora 9,30.

c) Preþul de pornire a licitaþiei;
Pentru licitaþia din data de  01.06.2015  ora 10,00 preþul  minim de vânzare de la

care porneºte licitaþia va fi precizat pentru fiecare sortiment în parte în lei/kg fãrã
TVA, dar nu mai puþin de:

- 0,97 lei/kg pentru fier vechi, oþel;
- 1,94 lei/kg pentru cabluri aluminiu;
- 7,77 lei/kg pentru cabluri cupru.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câºtigãtoare
Ofertele vor fi analizate ºi evaluate dupã criteriul: preþul cel mai mare/pachet

(calculat prin însumarea preþurilor fiecãrui sortiment ce se va calcula prin în-
mulþirea cantitãþii estimate cu preþul ofertat al fiecãrui sortiment: fier vechi ºi
oþel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

Salturile de supralicitare sunt anunþate în cadrul sedinþei de licitaþie de cãtre preºe-
dintele comisiei de licitaþie.

Dupã deschiderea ofertelor ºi evaluarea acestora, dacã sunt conforme cerinþelor
privind preþul minim, se va trece la salturile de supralicitare la care vor participa numai
ofertanþii care au depus ofertele conforme.

Ofertanþii care nu au avut oferte conforme (respectiv nu au oferit preþul minim de
vânzare pentru fiecare sortiment în parte) nu vor putea sã participe la salturile de su-
pralicitare.

d) Condiþiile de participare la procedura de licitaþie
Fiecare ofertã va trebui sã conþinã:
Taxa de participare la licitaþie: este de 100 lei ºi poate fi achitat cu numerar la

casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin de platã.
Taxa de participare la licitatie nu se returneazã participanþilor.
Garanþia de participare: este de 10% din preþul de vânzare calculat pentru canti-

tãþile estimate, respectiv de 75.000,00 lei fãrã TVA ºi poate fi achitatã prin virament
bancar confirmat de cãtre trezorerie sau de banca emitentã la care ofertantul are cont.

Garanþia de participare poate fi restituitã numai dupã încheierea procedurii de licita-
þie pentru cei declaraþi necâºtigãtori, aceºtia având obligaþia de a depune solicitarea
scrisã ºi înregistratã la Registratura Primãriei Municipiului Craiova.

Ofertantul declarat câºtigãtor va primi garanþia de participare numai dupã finalizarea
contractului de vânzare-cumpãrare ºi achitarea integralã a preþului adjudecat în cadrul
licitaþiei pentru pachetul final, ce va rezulta în urma lucrãrilor de demolare a imobi-
lelor aparþinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul.

ªtirbei Vodã, nr. 34. Ofertantul declarat câºtigãtor are obligaþia de a depune solicita-
rea scrisã ºi înregistratã la Registratura Primãriei Municipiului Craiova privind returna-
rea garanþiei de participare.

e) Numãrul de telefon sau de fax unde se pot obþine relaþii despre materialele  rezul-
tate în urma demolãrii sau dezmembrãrii bunurilor, scoase la vânzare ºi condiþiile pe
care trebuie sã le îndeplineascã potenþialii achizitori spre a fi admiºi la licitaþie.

Pentru obþinerea de relaþii suplimentare oricare ofertant interesat se va  adresa Di-
recþiei Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, sau la telefon/fax 0251/
411008. Solicitãrile de clarificãri se pot obþine pânã la data de 29.06.2015 ora 10.00
la  telefon/fax 0251/411008, persoanã de contact dl.Cristian Ionuþ Gâlea.

Condiþii pentru participarea la licitaþie :
La licitaþile de vânzare a materialelor, poate participa orice persoanã fizicã sau juri-

dicã, potenþial cumpãrãtoare, care depune oferta la registratura Primãriei Municipiului
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, pânã la data prevãzutã în anunþ.

Oferta va conþine urmãtoarele documente:
- 1) dovada achitãrii taxei de participare la procedura de licitaþie publicã (chitanþa

eliberatã de casieria Primãriei Municipiului Craiova sau ordin de platã confirmat de
cãtre bancã - în original).

- 2) dovada achitãrii garanþiei de participare la procedura de licitaþie publicã (vira-
ment bancar confirmat de cãtre bancã sau trezorerie - în original).

- 3) copie legalizatã sau originalul certificatului de înmatriculare la Registrul co-
merþului ºi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pen-
tru persoanele fizice.

- 4) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaþiilor exigible de platã a
impozitelor ºi taxelor de stat precum ºi cele cãtre autoritãþile publice locale.

- 5) împuternicire scrisã, în cazul în care participã altã persoanã decât reprezentantul
legal al ofertantului.

- 6) copie C.I. sau B.I. al participantului la deschiderea ofertelor, care va avea
asupra sa ºi legitimaþia de identificare în original.

- 6) oferta finaciarã ce va conþine oferta de preþ pentru fiecare sortiment (în lei/kg
fãrã TVA), care trebuie sã fie mai mare sau egalã cu preþul minim de vânzare menþionat
mai sus. Aceastã ofertã va fi ºtampilatã ºi semnatã de cãtre reprezentantul legal al
ofertantului.

Toate aceste documente vor fi în interiorul plicului depus de fiecare ofertant, pânã la
data 01.06.2015 ora 10,00, plic închis ºi sigilat de cãtre ofertant. Plicul trebuie sã fie
marcat cu denumirea ofertantului, cu adresa ºi telefonul acestuia. Pe plic se va scrie de
cãtre ofertant „ Ofertã la licitaþia  publicã  pentru vânzarea unor deºeuri recicla-
bile, rezultate în urma lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând dome-
niului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34.

A nu se deschide înainte de data de 01.06.2015 , ora 10.00
Neîndeplinirea condiþiilor minime de participare duce la descalificarea ofertei.
Nu vor fi acceptaþi la procedurã potenþialii ofertanþi care au avut relaþii contractuale

cu Primãria  Municipiului Craiova în ultimele 24  luni (2 ani) ºi nu ºi-au îndeplinit obli-
gaþiile de orice naturã faþã  de aceasta.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face în prezenþa
tuturor ofertantilor, la  sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

Oferta stabilitã câºtigãtoare va fi cea care satisface toate condiþiile de eligibilitate,
cerinþele impuse prin prezentul anunþ ºi întruneºte condiþia preþ minim de vânzare
pentru fiecare sortiment ºi criteriul de atribuire  preþul cel mai mare/pachet (fier
vechi ºi oþel, cabluri aluminiu, cabluri cupru).

Participanþii la licitaþie pot formula contestaþii în cazul în care considerã cã nu s-au
respectat dispoziþiile legale referitoare la organizarea ºi desfãºurarea licitaþiei.Conte-
staþiile se depun la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 în termen
de 24 de ore de la încheierea procedurii de licitaþie publicã.Instituþia publicã este obli-
gatã sã soluþioneze contestaþia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia. f) Informa-
þii referitoare la clauzele contractuale

Cumpãrãtorul este obligat sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare ºi sã achite
integral preþul adjudecat prin acestã procedurã al pachetului final, ce va rezulta în urma
lucrãrilor de demolare a imobilelor aparþinând domeniului privat al Municipiu-
lui Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã, nr. 34. Preþul se va plãti eºalonat pe
toatã perioada derulãrii lucrãrilor de demolare.

Cumpãrãtorul este obligat de a presta toate serviciile aferente (cântarire, transport)
fãrã a modifica preþul contractului.

Cumpãrãtorul este obligat sã transporte deºeurile reciclabile, ce fac obiectul acestei
proceduri de licitaþie publicã, pe parcursul lucrãrilor de demolare a imobilelor apar-
þinând domeniului privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. ªtirbei Vodã,
nr. 34, dupã data intrãrii în vigoare a contractului.

Cumpãrãtorul este pe deplin rãspunzãtor în cazul în care nu reuºeºte sã îºi îndepli-
neascã obligaþiile.

Soluþionarea litigiilor: orice neînþelegere sau disputã care se poate ivi între ei sau în
legãturã cu îndeplinirea contractului se va soluþiona  pe cale amiabilã, prin tratative
directe

Dacã dupã 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, vânzãtorul ºi cumpã-
rãtorul nu reuºesc sã rezolve în mod amiabil o divergenþã contractualã, fiecare poate
solicita ca disputa sã se soluþioneze de cãtre instanþele judecãtoreºti din România.

Legea aplicabilã contractului va fi conform legilor din România.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare (titular).DUMI-
TRU LENUTA LORENA anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj – nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate – în ca-
drul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul
„CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE
AUTO ªI ÎMPREJMUIRE TEREN”
propus a fi amplasat în comuna
Ghindeni, satul Ghindeni, T 64, P
460, judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii /observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la
data de 12.07.2015.

Cojocaru Vasile anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
„CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIN-
ÞE COLECTIVE P+4-5 RETRAS
ªI DEMISOL TEHNIC CU GARA-
JE”, propus a fi amplasat în stra-
da Fãgãraº, nr.4A. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul Cojocaru Vasile, strada
Fãgãraº, nr. 4 A, în zilele de luni
pânã joi, orele 8,00-16,00 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1.

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

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare sub-
sol, spaþiu expoziþional Etaj 1). Do-
cumentaþia necesarã se procurã
de la Centrul Multifuncþional Cra-
iova, strada Târgului, nr. 26, et. 2,
camera 211. Data limitã pentru de-
punerea ofertelor este în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri pânã
la orele 11,00. Licitaþia va avea loc
în Centrul Multifuncþional Craio-
va, strada Târgului, nr. 26, sãptã-
mânal- în fiecare zi de luni, mier-
curi ºi vineri, orele 12,00. Relaþii
suplimentare la telefon:0765/
577.711;0769/268.690.

Informare. Aceastã informa-
re este efectuatã de:S.C. AGRI
MEAT SOLUTIONS SRL, având
sediul social în Seaca de Pãdu-
re, comuna Seaca de Pãdure,
T84, P16, judeþul Dolj, ce intenþi-
oneazã sã solicite la ABA Jiu, aviz
de gospodãrire a apelor pentru
proiectul „Execuþie foraje de
monitorizare ºi alimentare cu
apã”, Ferma de reproducþie sui-
ne Bãileºti, strada Eroilor, nr. 163,
judeþul Dolj. Aceastã investiþie
este nouã. Ca rezultat al investi-
þiei nu vor rezulta (temporar/ per-
manent) ape uzate. Aceastã soli-
citare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii su-
plimentare cu privire la solicita-
rea avizului de gospodãrire a
apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi reco-
mandãri se pot adresa solicitan-
tului, dupã data de 06.07.2015.

BUªTEAN LAURENÞIU anun-
þã depunerea în data de 03.07.2015 a
propunerii preliminare privind pro-
iectul ELABORARE PLAN URBA-
NISTIC ZONAL ªI OBÞINERE AVI-
ZE PENTRU CONSTRUIRE LO-
CUINÞÃ S+P+2, situate la adresa din
Craiova, Bulevardul Tineretului, nr.
2 D. Publicul este invitat sã transmi-
tã observaþii pânã la data de 28 iulie
2015, la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, strada A.I.Cuza, nr. 7.

Informare. Aceastã informare
este efectuatã de:S.C. MC PORCKY
SRL, având sediul social în comu-
na Podari, strada Calafatului, nr.
117,  Construcþie C5, T 22, P1, ju-
deþul Dolj, ce intenþioneazã sã so-
licite la ABA Jiu, aviz de gospodã-
rire a apelor pentru proiectul „Exe-
cutare foraje de monitorizare ºi ali-
mentare cu apã”, Ferma creºtere
suine, Bãileºti , strada Eroilor, nr.
163, Corpul de proprietate , Lot nr.
1, judeþul Dolj. Aceastã investiþie
este nouã. Ca rezultat al investiþiei
nu vor rezulta (temporar/ perma-
nent) ape uzate.Aceastã solicitare
de aviz este conformã cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa men-
þionatã. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitan-
tului, dupã data de 06.07.2015.

TEAM IT FORCE  SRL declarã
pierdut Certificate Constatator
emis de ORC Dolj pentru punctul
de lucru . Se declarã nul.

MARADONA BEAUTY SRL de-
clarã pierdut Certificat Constatator
emis de ORC Dolj. Se declarã nul.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, covrigi, pro-
duse patiserie ºi magazin se-
cond-hand. Telefon: 0747/
072.570.
Proaspãt pensinatã, doresc sã
îngrijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, acoperiº tablã, ta-
blã cutatã, jgheaburi, burlane,
parazãpezi, Lindab, glafuri, tobo-
gane, dulgherie. Telefon: 0747/
109.594.
Reparaþii instalaþii sanitare ºi
canalizare. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã, zona Ciuper-
cã. Telefon: 0728/824.470.

Vând garsonierã cu îmbunãtã-
þiri Valea Roºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei.
Telefon: 0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ultracentral, ul-
tralux, A.C., internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 camere Fi-
liaºi. Telefon: 0765/ 732.972.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Cra-
ioviþa Nouã etaj 3 zonã bunã.
Telefon: 0730/068.568.
Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere de-
comandate Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comuna Lipovu
cu îmbunãtãþiri, teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând casã 5 camere, teren 2500
m, vie, pomi, apã ºi gaze la poar-
tã - Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din Dos, sat
Mihãiþa. Telefon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (varian-
te). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + ane-
xã cu 2 camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol, par-
ter + etaj 1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu bucãtã-
rie open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã (D+P+M) str.
Anul 1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/670.907.

Vând casã oraº Cãlimãneºti (ju-
deþul Vâlcea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie, hol, moder-
nizatã + 1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Particular vând casã Craiova 5
camere încãlzire centralã, izo-
latã termic sau schimb cu 2
apartamente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna Goieºti.
Preþ negociabil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã la Negoieºti cu vie,
fântânã, garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren arabil, cu
cadastru fãcut, în comuna Oro-
del - Dolj. Telefon: 0770/336.014.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/563.640.

OCAZIE! Vând teren 800 m, ide-
al pentru casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, curent, apã,
4000 Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren în T 49, P89, supra-
faþã 6000 mp, intravilan, curþi,
construcþii, Pieleºti. Telefon:
0766/286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez 1000 m
– 2000 m, Calea Bucureºti Km
9, ideal pentru Showroom, halã,
parc auto, benzinãrie, deschide-
re 35 m. Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona PIC – Stel-
dico, 15 Euro mp negociabil.
Telefon: 0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan 4200 mp
ºi o cãsuþã din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi, deschidere
22 m. Telefon: 0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon: 0723/692884
Vând teren între case în Popo-
veni 2500 sau 5000 mp. Tele-
fon: 0744/262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400 mp,
com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren intravilan în
Segarcea, str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/m.p. Te-
lefon: 0251/428.415; 0740/
510.255.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe ºosea-
ua Craiova - ªimnicul de Sus la
600 m de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în satul Ur-
zica Mare, la strada principalã,
ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan
la 7 km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan
în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã sau împrejurimi. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000 Km reali.
Telefon: 0766/300.974.
Vând Dacia 1310, fabricaþie
1998. Telefon: 0770/ 333.559.

Vând Dacia 1300. Telefon:
0752/234.638, 0351/446.066.
Vând pentru piese de schimb
autoturism DACIA anul fabrica-
þiei 1993. Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând Dacia 1300. Telefon:
0351/415.713.
Vând DACIA, stare de funcþionare.
Preþ mic. Telefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004, benzinã, cu-
loare alb, economicã - 90.000
km, 4000 RON negociabil, sta-
re excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour, mo-
del iulie 2009, 1,6 benzinã, unic
proprietar, proprietar, particular.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calitate,
preþ negociabil. Telefon: 0767/
453.030; 0764/779.702.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon:0767/116.092
Vând trei biciclete copii , aragaz
4 ochiuri, calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
VÂND COMBINÃ JOHN DEERE
730 - masa de 5,2. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0744/125.779.
Vând CERAGEM, aparat de pre-
sopuncturã ºi masaj. Telefon:
0764/432.767.
VÂND pat Pal 205-190, saltele
Relaxa noi ºi triploc industrial cu
5 aþe. Telefon: 0742/308.943.
Vând douã vaci cu lapte, una
gestantã ºi alta cu viþel (o sãptã-
mânã). Telefon: 0251/339.096.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã aluminiu
nouã 20 litri, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de artizanat ºi
populare (zãvelci, prosoape,
batiste) cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi pentru
pãstrat arma de vânãtoare. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500 RON,
dormitor - 800 RON, canapea –
300 RON. Telefon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în Ungu-
reni - zona Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmurã 120/40/10
scrisã – 80 lei, pompã de udat
grãdinã Cama 200 lei - sãpun
de casã 10 kg cu 5 lei/kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 7 iulie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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 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.

Vând plug Nr. 5 pentru arat cu
boi. Telefon: 0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã, nefolo-
sitã. Telefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã HONDA R.C.
33 N.T.V. 650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu kilogramul.
Telefon: 0766/676.238.
Vând ecograf foarte convenabil,
performant cu douã sonde dife-
rite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 fe-
restre cu geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80 - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat auditiv. Te-
lefon: 0770/363.703.

Vând albine, familii bine dezvol-
tate cu 5 rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã, calitate,
preþ negociabil. Telefon: 0767/
453.030; 0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, combinã frigorificã
Arctic nouã maºinã de cusut
Singer ºi Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex mare, frigi-
der, bocanci, ghete piele milita-
re, piele bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/73, com-
binã muzicalã stereo, calcula-
tor indstruire copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând douã locuri de veci cu ca-
pac, în ciment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri nefãcute.
Telefon: 0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giurgiu-
vele cu geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã capa-
citate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapu-
se, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc,
presã balotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, covoa-
re olteneºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon: 0770/
298.240.

Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cãrucior copil 50
Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Te-
lefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ
rezervã - 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 zin-
catã 2/1 m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de spãlat, dorme-
zã nouã ºi alte lucruri casnice.
Telefon: 0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã mobilatã
cu îmbunãtãþiri Lãpuº. Telefon:
0765/291.623.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat zonã bunã chirie avan-
tajoasã. Telefon: 0770/682.710.
Apartament ultracentral, ultralux,
mobilier nou, ultramodern, A.C.,
internet, toate dotãrile, posibil ºi
regim hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez garsonierã Brazda lui
Novac, zona Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2, camere
mobilat - zona Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comercial. Te-
lefon: 0744/391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonierã Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
336.047; 0762/117.160.

MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc cunoºtinþã
cu tânãrã pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteaptã la Olã-
neºti, central cu oferte la cere-
rea clientului, cazare – masã -
confort. Telefon: 0722/360.513;
0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe florifere
chiparoase (tuberoze) + 5000
gladiole Olanda + facturã + con-
sultaþie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
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Gheorghe Ciurea nu o va mai pregãti pe CSO
Filiaºi. Fostului fotbalist al Univeristãþii nu i-a fost
prelungitã înþelegerea scadentã la finele sezonului
trecut, iar de destinele echipei doljene de Liga a
III-a se va ocupa de aici înainte Viorel Cojocaru
(foto), care a semnat o înþelegere pe un sezon, cu
opþiune de prelungire.

Cojocaru, în vârstã de 42 de ani, a antrenat în
al treilea eºalon ºi în ultimele douã stagiuni, pe
ªtiinþa Turceni, formaþie care  în aceastã varã s-a
desfiinþat. De altfel, Filiaºul ºi Turceniul au fost
rivale în Seria 4, doljenii încheind pe 6, în timp ce
gorjenii pe 10.

Dupã vizita medicalã programatã în 10 iulie, Vio-
rel Cojocaru va conduce prima ºedinþã de antrena-
ment din postura de tehnician al formaþiei din Filiaºi
patru zile mai târziu, când este programatã reunirea
echipei. Pregãtirea va fi susþinutã în primã fazã, pânã
la începutul lunii august, pe plan local, la Filiaºi, dupã
care se va pleca într-un cantonament.

Filiaºul nu s-a despãrþit de niciun jucãtor în
aceastã pauzã competiþionalã ºi, conform oficiali-
lor clubului, se aflã în negocieri avansate cu mai

Gigi Ciurea, înlocuit cu VGigi Ciurea, înlocuit cu VGigi Ciurea, înlocuit cu VGigi Ciurea, înlocuit cu VGigi Ciurea, înlocuit cu Viorel Cojocaruiorel Cojocaruiorel Cojocaruiorel Cojocaruiorel Cojocaru
la cârma echipei din Filiaºila cârma echipei din Filiaºila cârma echipei din Filiaºila cârma echipei din Filiaºila cârma echipei din Filiaºi

mulþi fotbaliºti de calitate, unii dintre ei având în
CV ºi prezenþe în divizia secundã. Dacã transfe-
rurile se vor concretiza, gruparea îºi va propune
un obiectiv îndrãzneþ pentru noul sezon: clasarea
pe locurile 1-4.

Turceniul, noua casã
a filieºenilor

Aflat în ample lucrãriri de modernizare încã de
anul trecut, stadionul din Filiaºi nu va fi gata mai
devreme de primãvara lui 2015, astfel ce CSO va
trebui sã joace din nou în exil, mãcar în prima par-
te a sezonului viitor. Dacã campionatul trecut filie-
ºenii ºi-au disputat meciurile de acasã la Braloºtiþa,
de astã datã s-a ajuns la o înþelegere cu Primãria
din Turceni, care, rãmasã fãrã echipã, a acceptat
ca CSO sã se pregãteascã ºi sã evolueze la baza
sportivã din oraº în turul stagiunii ce urmeazã sã
înceapã.

În acest sezon al ultimului eºalon naþional, Dol-
jul va fi reprezentat de 4 echipe, CSU II Craiova
alãturându-li-se lui CS Podari, Viitorul Municipal
Craiova ºi, evident, celor de CSO Filiaºi.

Ultima româncã rãmasã pe tabloul prin-
cipal de la Wimbledon, Monica Niculescu
(nr. 48 WTA), a pãrãsit, la rându-i, galona-
ta competiþie londonezã, fiind învinsã ieri,
în faza optimilor de finalã, de elveþianca
Timea Bacsinszky (nr. 15 WTA). A fost 6-
1, 5-7, 2-6, la capãtul unui meci de douã
ore ºi 12 minute.

Monica Niculescu rateazã prezenþa
în sferturile turneului de la Wimbledon

Au atins aceastã performanþã, în schimb, Horia Tecãu
ºi Florin Mergea, pe tabloul de dublu masculin

Feminin
Olga Govortsova (Belarus; nr. 122) – Madison Keys (SUA; nr. 21) 6-3, 4-6, 1-6
Coco Vandeweghe (SUA; nr. 47) – Lucie Safarova (Cehia, nr. 6) 7-6, 7-6
Agnieszka Radwanska (Polonia; nr. 13) – Jelena Jankovic (Serbia; nr. 30) 7-5, 6-4
Maria ªarapova (Rusia; nr. 4) – Zarina Diyas (Kazahstan; nr. 34) 6-4, 6-4
Serena Williams (SUA; nr. 1) – Venus Williams (SUA, nr. 16) 6-4, 6-3
Viktoria Azarenka (Belarus; nr. 24) – Belinda Bencic (Elveþia; nr. 22) 6-2, 6-3
Dupã închiderea ediþiei: Caroline Wozniacki (Danemarca; nr. 5) – Garbine Muguruza

(Spania; nr. 20)

Dacã s-ar fi impus, slãti-
neanca ar fi ºi-ar fi depãºit cea
mai bunã performanþã a sa la
un turneul de Grand Slam, ea
mai ajungând în turul IV la US
Open 2011.Anul acesta, ro-

mânca pierduse în runda inauguralã atât la
Australian Open, cât ºi la Roland Garros.

Pentru parcursul de pe iarba londone-
zã, Monica Niculescu ºi-a asigurat un pre-
miu de 127.000 de lire sterline ºi 240 de
puncte WTA.

România a mai fost reprezentatã pe ta-

bloul de simplu feminin de la Wimbledon
de Simona Halep, Andreea Mitu ºi Alexan-
dra Dulgheru , care au pãrãsit competiþia
încã din primul tur, ºi de Irina-Camelia Begu,
eliminatã în turul III.

Trecând pe tabloul de dublu masculin,
tot ieri, ambii noºtri reprezentanþi au acces
în sferturile de finalã. Perechea Horia Te-
cãu/Jean-Julien Rojer (Olanda, favoriþi 5)
a dispus de cuplul australian Lleyton He-
witt/Thanasi Kokkinakis, scor 7-6 (9), 6-
3, 7-6 (1), iar Florin Mergea ºi Rohan Bo-
panna (India), favoriþi 9 de tandemul Lu-

kasz Kubot/Max Mirnîi (Polonia/Belarus),
într-un joc cu 4 tie-break-uri, scor 7-6 (4),
6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (8).

Horia Tecãu este triplu finalist la Wim-
bledon, în 2010, 2011 ºi 2012, de fiecare
datã în echipã cu suedezul Robert Lindstedt.

Dupã închiderea ediþiei, la dublu mixt,
de asemenea în optimi: Florin Mergea/Mi-
chaella Krajicek (Olanda), favoriþi 13 –
Robert Lindstedt/Anabel Medina Garrigues
(Suedia/Spania), Raluca Olaru/Michael Ve-
nus (Noua Zeelandã) – Henri Kontinen/Jie
Zheng (Finlanda/China).

Alte rezultate din optimile de finalã de pe tablourile de simplu
Masculin

Vasek Pospisil (Canada; nr. 56) – Viktor Troicki (Serbia; nr. 24) 4-6, 6-7, 6-4, 6-3, 6-3
Richard Gasquet (Franþa; nr. 20) – Nick Kyrgios (Australia, nr. 29) 7-5, 6-1, 6-7, 7-6
Dupã închiderea ediþiei: Marin Cilic (Croaþia; nr. 9) – Denis Kudla (SUA, nr. 105), Ivo Karlovic

(Croaþia; nr. 25) – Andy Murray (M. Britanie; nr. 3), Stanislas Wawrinka (Elveþia; nr. 4) – David
Goffin (Belgia; nr. 15), Tomas Berdych (Cehia; nr. 6) – Gilles Simon (Franþa; nr. 13), Roberto-
Bautista Agut (Spania; nr. 22) – Roger Federer (Elveþia; nr. 2), Novak Djokovic (Serbia; nr. 1) –
Kevin Anderson (Africa S.; nr. 14).

La un an dupã ce a pierdut finala
Cupei Mondiale, Argentina a cedat
în ultimul act ºi la Copa America,
scor 1-4, la lovituri de departajare
(0-0 la capãtul timpului regulamen-
tar ºi al prelungirilor), cu gazda Chile.

Trofeul ratat sâmbãtã noapte a
avut un efect devastator asupra lui
Leo Messi, geniul care a câºtigat tot
ce se putea cu echipa de club, FC
Barcelona, dar care n-a reuºit încã
sã aducã vreun titlu pentru naþiona-
la þãrii sale.

În urma prestaþiilor de la Copa
America, organizatorii au considerat
cã Messi meritã sã primeascã dis-
tincþia de cel mai bun jucãtor al tur-

DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în

Regatul Unit: ziua a 8-a.
DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, la Londra, în

Regatul Unit: ziua a 8-a.
EUROSPORT
10:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – Universiada, la

Gwangju, în Coreea de Sud: finala / 15:15 – CICLISM –
Turul Franþei: etapa a 4-a (Seraing – Cambrai) / 21:30 –
FOTBAL – Campionatul European UEFA U-19, în Grecia,
faza grupelor: Germania – Spania.

EUROSPORT 2
9:30, 13:00 – SÃRITURI ÎN APÃ (M), ÎNOT – Univer-

siada, în Coreea de Sud / 18:15 – FOTBAL – Campionatul
European UEFA U-19, în Grecia, faza grupelor: Olanda –
Rusia / 20:30 – MOTOCICLISM VITEZÃ - Liga Naþionalã,
în Suedia (Elit Vetlanda – Piraterna).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Messi a refuzat trofeul pentru cel mai bun jucãtor de la Copa America
neului ºi i-au pregãtit râvnitul trofeu
în cadrul festivitãþii de premiere.

În mod surprinzator, însã, Leo
Messi a refuzat sã-l primeascã, iar
organizatorii nu au vrut sã i-l acor-
de unui alt jucãtor. Astfel, Trofeul
Golden Ball a fost retras, pentru pri-
ma datã în istoria de 99 de ani ºi 44
de ediþii a Copei America.

Selecþionerul chilian, Jorge Sam-
paoli, a scris pe blog-ul sãu: “L-am
întrebat pe Messi de ce a refuzat
recompensa atribuitã celui mai bun
jucãtor ºi mi-a rãspuns cã a venit sã
câºtige un trofeu cu echipa sa ºi cã
titlurile individuale nu-l intereseazã.
El are tot respectul meu”.
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Craiova a câºtigat competiþia cu Iaºiul,
Bacãul ºi Târgu Mureºul, iar Sala Polivalen-
tã pe pe cel cu Centrul Multifuncþional pen-
tru gãzduirea celei de-a 40-a ediþii a Centurii
de Aur – Nicolae Linca. Cea mai importantã
competiþie pugilisticã a României, care poartã
de câþiva ani numele singurului campion
olimpic al þãrii, are la start boxeuri din 11
þãri, alãturi de România fiind reprezentanþii

De-a lungul lunii iulie, precum ºi la începu-
tul lui august, Universitatea Craiova va orga-
niza trialuri pentru toate categoriile de vârstã.
Cei mai buni juniori vor rãmâne în cadrul clu-
bului, urmând a se pregãti profesionist pen-
tru a face pasul la echipa mare a ªtiinþei. Pro-
gramul trialurilor este urmãtorul: În perioada
9-11 iulie, jucãtorii nãscuþi în anii 1995, 1996
ºi 1997 sunt aºteptaþi sã dea teste pentru a
evolua în alb-albastru. Joi, 9 iulie, la ora 17:30,
juniorii se vor întâlni cu antrenorul Daniel
Mogoºanu (tel. 0763311207), la Sala „Virgil
Bãlan“, situatã în spatele Complexului Spor-
tiv „Ion Oblemenco“. Sâmbãtã, de la ora 10,
se va disputa un meci amical în compania for-
maþiei Dunãrea Bistreþ. Juniorii nãscuþi în
anii 1998-1999 vor fi monitorizaþi în perioada
13-15 iulie. Prima întâlnire va avea loc luni, la
ora 17:00, la Sala Polivalentã din Craiova. Dupã
douã antrenamente se va disputa un meci test

VVVVVara se numãrã bobocii fotbaliºti la Craiovaara se numãrã bobocii fotbaliºti la Craiovaara se numãrã bobocii fotbaliºti la Craiovaara se numãrã bobocii fotbaliºti la Craiovaara se numãrã bobocii fotbaliºti la Craiova

A 40-a ediþie a turneului
internaþional de box se desfãºoarã
în premierã la Craiova, de astãzi
pânã duminicã

unor ºcoli cu tradiþie în box
precum cele ale Ucrainei,
Coreei de Sud (ai cãrei
pugiliºti au venit încã de vi-
neri în Bãnie),. Egiptului,
iar Marea Britanie ºi-a trimis în premierã o
delegaþie la Centura de Aur. Bãnia este re-
prezentatã la masculin de Ionuþ Popescu, iar
la feminin de Dora Mustãþea. Marþi, miecuri

ºi joi vor avea loc calificãrile, între
orele 15-21, vineri este zi liberã, în care
participanþii vor fi delectaþi cu un tur
al Craiovei, sâmbãtã, între orele 14.30
ºi 21 sunt semifinalele, iar duminicã,
între orele 17 ºi 21 se vor disputa cele
13 finale, 10 de bãrbaþi ºi 3 de femei.
Biletele costã 5 lei în zilele de calificãri
ºi 10 lei în week-end, la fazele finale
ºi se pot procura de la casele de bilete
ale Sãlii Polivalente. Meciurile bãrba-
þilor se desfãºoarã în 3 reprize de câte
3 minute, iar pugiliºtii nu vor purta cas-
cã, în timp ce la feminin reprizele sunt
4 de câte 2 minute, fetele fiind prote-
jate de cascã.

„Sãptãmâna aceasta, Craiova
este capitala mondialã a boxului”

Principalul artizan al organizãrii
Centurii de Aur 2015 la Craiova este
preºedintele Asociaþiei Judeþene de Box
Dolj, Liviu Stan, care s-a luptat de-a
dreptul pentru ca renumita competiþie
sã se desfãºoare în premierã în Bãnie.
„Este un eveniment istoric pentru Cra-
iova, oraºul nostru este sãptãmâna
aceasta capitala mondialã a boxului.
Am luptat cu Iaºiul, Bacãul ºi Târgu

Mureºul pentru organizarea acestui turneu
ºi l-am obþinut, deºi costurile sunt de 5 ori
mai mici decât în alte pãrþi. A contat mult ºi
prietenia mea cu Leonard Doroftei, suntem
doi oameni care nu vrem sã facem bani din
box, ba chiar cheltuim pentru aceastã pasi-
une” a spus Liviu Stan, care a fãcut apel ºi
la contestatarii lui Leonard Doroftei, nu pu-
þini de altfel, sã lase orgoliile deoparte ºi sã
vinã în Bãnie pentru a asista la o competiþie
de un nivel înalt: „Pânã la urmã, toþi suntem
de partea boxului ºi la Craiova încercãm sã
facem ceva frumos, o sãrbãtoare a acestui
sport deosebit”.

„Probabil au contat enorm în decizia Fe-
deraþiei Române de Box ºi antecedentele Sãlii
Polivalente, faptul cã am organizat impeca-

bil alte competiþii de anvergurã. Centura de
Aur este un turneu care mã face sã tremur,
fiindcã are mare tradiþie, constituie ºi un cri-
teriu de calificare pentru Olimpiada de la Rio,
de anul viitor, aºa cã regulile AIBA sunt foar-
te stricte. Organizarea nu este deloc facilã,
însã Primãria Craiova ne-a dat sprijinul ma-
terial pentru a pune totul la punct” a spus
Aurelia Filip, directorul RAADPFL Craiova,
regie care are în subordine Sala Polivalentã.
„Vrem sã aducem organizarea Centurii de
Aur la o altã dimensiune, vor exista ºi pre-
zentãri de modã, concerte ºi alte evenimen-
te, iar delegaþiile au fost invitate vineri, în
ziua de pauzã, sã se delecteze cu un tur al
oraºului Craiova” a adãugat Adrian Coºman,
directorul de organizare al Centurii de Aur.
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miercuri de la ora 10. Copiii nãscuþi în
anii 2000-2001 sunt aºteptaþi la Sala Poliva-
lentã joi, 16 iulie, de la ora 17. Jocul în care le
vor fi analizate calitãþile este programat sâm-
bãtã, 18 iulie, de la ora 10. Trialul juniorilor
nãscuþi în anii 2002-2003 va începe luni, 20
iulie, ora 17, prima întâlnire fiind programatã
tot la Sala Polivalentã, în vreme ce testul final
va avea loc miercuri 22 iulie, de la ora 12.Pe-
rioada 23-25 iulie este rezervatã juniorilor
nãscuþi în anii 2004-2005. Va debuta cu o în-
tâlnire la Sala Polivalentã joi, 23 iulie, de la
ora 17 ºi, dupã douã zile de pregãtire se va
încheia cu un meci, programat sâmbãtã, de la
ora 10. Copiii nãscuþi în anii 2006-2007 vor fi
testaþi în perioada 27-29 iulie; piticilor nãscuþi
în 2008-2009 le este rezervatã perioada 30 iu-
lie – 1 august; în vreme ce copiii de 2010-
2011 vor fi observaþi în zilele de 3, 4 ºi 5 au-
gust. Toþi copiii care se vor prezenta la tria-

lurile organizate de Universitatea Craiova vor
fi monitorizaþi de departamentul de scouting al
clubului, format din componenþii Craiovei Ma-
xima. Pentru informaþii suplimentare este pus
la dispoziþie numãrul de telefon 0737633.272 ºi
adresa de e-mail: ccj.universitatea@csuc.ro.

Bilete mai scumpe la derby-uri
ºi în play-off la Craiova

Pentru urmãtorul sezon al Ligii I, preþul bile-
telor la Universitatea Craiova a fost stabilit în
funcþie de adversar. Astfel, la derby-urile cu Stea-
ua ºi  Dinamo preþurile vor fi: Peluze: 5 lei, Tri-
buna 2: 15 lei, Tribuna 1: 25 lei, Tribuna 0: 40 lei.
Aceleaºi preþuri vor fi ºi pentru cele 5 meciuri
din play-off, în cazul în care echipa va termina
sezonul regular în primele 6 locuri. La toate cele-
lalte meciuri de pe teren propriu, inclusiv la cel
de duminicã, ora 18.30, împotriva lui FC Boto-
ºani, preþurile sunt: Peluze:  5 lei, Tribuna 2: 10
lei, Tribuna 1: 15 lei, Tribuna 0: 25 lei.

Biletele pentru meciul Universitatea Craiova –
FC Botoºani pot fi comandate online de pe site-
ul oficial al clubului, acestea urmând a sosi aca-
sã. În urma colaborãrii cu Eventim.ro, biletele se
gãsesc pânã în ziua meciului în magazinele Domo,
Germanos, Vodafone, Orange ºi OMV, precum ºi
la magazinul oficial al Universitãþii Craiova, situat
în zona English Park. La casele de bilete situate la
stadionul Extensiv, tichetele de acces la meci vor
fi la vânzare sâmbãtã ºi duminicã.


