
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7789miercuri, 8 iulie 2015   16 pagini    1 leu
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- Asta e, Popescule, la Parlament
plouã cu promisiuni ºi nouã ne in-
trã pensia la apã. actualitate / 3

actualitate  / 3

Dupã foarte mulþi ani, judeþul Dolj a depãºit 60% din procentajul de pro-
movabilitate la examenul de Bacalaureat. Mai mult, în mediul rural nu  a fost
înregistrat un procentaj de 0%, surpriza, plãcutã, venind de la Malu Mare,
unde s-au depãºit 20 de procente de promovabilitate. De asemenea, judeþul
Dolj se poate mândri cu douã note maxime, iar liceele de elitã ale Doljului, în
general, ºi ale Craiovei, în special, îºi pãstreazã poziþia de „top”. Este vorba
de rezultatele parþiale, nu oficiale, urmând depunerea contestaþiilor, rezolva-
rea lor ºi, pe 10 iulie, afiºarea rezultatelor finale. Se aºteaptã un numãr mare de contestaþii la
proba de Limba ºi literatura românã, candidaþii fiind nemulþumiþi de notele obþinute.
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Marian Vanghelie, trimis în
judecatã pentru luare de mitã,
abuz în serviciu ºi spãlare de
bani

Primarul suspendat al sectorului 5, Ma-
rian Vanghelie, a fost trimis în judecatã, ieri,
de DNA, în dosarul în care este acuzat de
abuz în serviciu, luare de mitã ºi spãlare de
bani, unele fapte fiind sãvârºite prin favo-
rizarea firmelor omului de afaceri Marin Du-
mitru în atribuirea unor contracte. Marian
Vanghelie se aflã în arest preventiv înce-
pând din 14 martie. În acelaºi dosar urmea-
zã sã fie judecaþi, sub control judiciar, ºi
omul de afaceri Mircea-Sorin Niculae, pen-
tru complicitate la luare de mitã ºi spãlare
de bani, Sorin-ªtefan Ciocan, pentru spã-
lare de bani ºi directorul Economat Sector
5, Laura Ciocan, pentru complicitate la lua-
re de mitã ºi spãlare de bani. De asemenea,
procurorii l-au trimis în judecatã ºi pe Ma-
rin Dumitru, în stare de libertate, pentru
dare de mitã. Conform rechizitoriului pro-
curorilor, în perioada 2006-2014, Vanghe-
lie, în calitate de primar al sectorului 5 din
Bucureºti, ajutat de Mircea-Sorin Niculae
ºi parþial de Laura Ciocan, a cerut ºi a primit
de la Marin Dumitru foloase materiale ne-
cuvenite în cuantum de aproximativ
30.403.000 de euro, reprezentând un “co-
mision” de 20% din încasãri.

Deputatul Sebastian Ghiþã ºi
fostul primar Iulian Bãdescu,
urmãriþi penal într-un nou dosar

Procurorii DNA Ploieºti au dispus, ieri,
începerea urmãririi penale într-un nou do-
sar faþã de deputatul Sebastian Ghiþã ºi
faþã de fostul primar al Ploieºtiului, Iulian
Bãdescu, faptele având legãturã cu mitui-
rea edilului în schimbul obþinerii unei fi-
nanþãri de la bugetul local pentru un club
sportiv susþinut de Ghiþã, se aratã într-un
comunicat de presã remis de DNA. Potri-
vit documentului citat, Sebastian Ghiþã,
deputat la data faptelor, este acuzat de dare
de mitã, instigare la abuz în serviciu având
drept consecinþã obþinerea pentru altul a
unui folos necuvenit ºi spãlare de bani, iar
Bãdescu, primar la data faptelor, este ur-
mãrit penal pentru luare de mitã ºi abuz în
serviciu având drept consecinþã obþinerea
pentru altul a unui folos necuvenit. În or-
donanþa de efectuare a urmãririi penale se
aratã cã, în cursul anului 2013, Bãdescu, în
calitate de primar al Ploieºtiului ºi ordona-
tor principal de credite, a acordat unui club
sportiv susþinut de deputatul Sebastian
Ghiþã (n.r. – CSU Asesoft Ploieºti), la insti-
garea acestuia din urmã, o finanþare ne-
rambursabilã suplimentarã de la bugetul
local, în sumã de 1.500.000 lei, ce constituie
atât prejudiciu adus unitãþii administrativ
teritoriale, cât ºi un folos necuvenit obþi-
nut de asociaþia respectivã.

Potrivit rezultatelor centralizate
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, în sesiunea iunie-iulie
2015 a examenului de Bacalaureat au
promovat 106.064 (66,41%) de ab-
solvenþi de clasa a XII-a, dintre care
100.058 (72,78%) sunt din promoþia
curentã ºi 6.006 (27,02%) din pro-
moþiile anterioare. Comparativ cu
aceeaºi sesiune a anului trecut, în
acest an sunt cu 14.293 de elevi în
plus care au reuºit sã promoveze
examenul.

Dintre candidaþii care au susþinut
examenul, 53.336 au fost respinºi,
respectiv 37.219 din promoþia curen-
tã ºi 16.117 din promoþiile anterioare.
Rezultatele sunt superioare cu peste
7% faþã de cele din aceeaºi sesiune a
anului 2014 (59,25%) ºi cu 12% faþã
de cele din 2013 (54,4%). De aseme-
nea, rata de promovare pentru pro-
moþia curentã (72,78%) este cu peste
5% mai mare faþã de anul trecut

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, ieri, cã România este cel mai
redutabil susþinãtor al Republicii
Moldova în procesul de integrare în
UE, punctând cã cele douã state se
vor afla într-o bunã zi nu doar în Uni-
une, ci ºi în comuniune. ªeful statu-
lui a reafirmat sprijinul pentru aspira-
þiile europene ale Republicii Moldo-
va. “România va fi mereu de partea
dumneavoastrã, domnule preºedin-
te. Cred cu tãrie cã Republica Mol-
dova îºi poate împlini destinul doar
în Uniunea Europeanã. Vom fi alãturi
de cetãþenii Republicii Moldova ori-

Bugetul pentru anul viitor va avea
o regulã foarte clarã ºi strictã, res-
pectiv cã vor exista cheltuieli de la
bugetul de stat dacã acestea sunt
eligibile pentru fonduri europene, a
declarat ministrul Finanþelor, Eugen
Teodorovici, care a precizat cã astfel
se poate degreva bugetul ºi mãri ab-
sorbþia. “Bugetul anului 2016 va avea
o regulã foarte clarã, strictã: nu va
exista niciun fel de cheltuia din bu-
getul de stat care poate fi fãcutã pe
bani europeni. Obligaþia fiecãrui mi-
nister în parte va fi aceea ca orice
activitate care este eligibilã pe fon-
duri europene s-o treacã în aceastã
categorie pentru a degreva bugetul
de stat. Asta este o regulã de la care
nu vreau sã fac niciun fel de rabat”, a
afirmat, ieri, Teodorovici, dupã o în-
tâlnire cu comisarul european pen-
tru politici regionale, Corina Creþu.

El a arãtat cã sunt foarte multe
activitãþi în economie care au fost fi-

Teodorovici: Bugetul 2016 nu va
include cheltuieli de la buget dacã

se pot face cu fonduri europene
nanþate de la bugetul de stat în ulti-
mii ani ºi cã acest lucru trebuie sã
înceteze. “Sunt bani europeni alocaþi
pentru aceste activitãþi ºi în acest fel
degrevãm bugetul de stat, sunt sute
de milioane de euro care pot fi folosi-
te din bani europeni. Dacã facem
aceastã abordare încã de la începu-
tul noului ciclul financiar, România
are aceastã ºansã, pe de o parte sã
aibã absorbþie de 100%, pe de altã
parte banii din contribuþia iniþialã sã-
i folosim în zone unde este nevoie ºi
sã nu revenim asupra unor mãsuri
luate prin Codul Fiscal”, a mai spus
Teodorovici.

Reprezentantul Guvernului a
punctat cã în Ministerul de Finan-
þe se va înfiinþa un departament care
va avea douã activitãþi principale,
de identificare a cheltuielilor care
pot fi tãiate fãrã sã a afecta “bunul
mers al economiei” ºi a unui mod
mult mai eficient de a cheltui banul

public.
“Sunt douã funcþii

moderne, Italia a fãcut o
astfel de structurã ºi a
economisit 20 miliarde
euro din bugetul propriu.
Sper ca ordonanþa sã fie
adoptatã sãptãmâna vii-
toare în Guvern”, a mai
spus ministrul de resort.

Iohannis: România, cel mai redutabil
susþinãtor al Republicii Moldova

în procesul de integrare în UE

cât de mult efort va trebui
sã depunem ºi oricât va
dura. Sunt, totodatã, con-
vins cã oamenii de pe cele
douã maluri ale Prutului se
vor regãsi într-o bunã zi nu
doar în Uniune, ci ºi în co-
muniune”, a afirmat Io-
hannis, la Suceava, la cere-
monia de acordare a titlului
de Doctor Honoris Causa
omologului sãu moldovean,
Nicolae Timofti.

El a arãtat cã Republica
Moldova trebuie sã facã
eforturi susþinute pentru a
împlini procesul de reforma-
re a statului. ªeful statului

român a salutat rezultatul alegerilor
locale din Republica Moldova. “Fap-
tul cã partidele proeuropene au reuºit
sã câºtige oraºe importante, inclusiv
Capitala, demonstreazã dorinþa cetã-
þenilor de a îmbrãþiºa ºi de a-ºi însuºi
valorile europene ºi hotãrârea pentru
susþinerea parcursului european. Spe-
rãm cu toþii cã aceastã opþiune mani-
festatã la alegerile locale se va con-
cretiza foarte curând în constituirea
unui guvern de coaliþie, cu o clarã ori-
entare proeuropeanã, decis sã conti-
nue reformele începute în Republica
Moldova”, a spus Iohannis.
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Promovabilitatea la prima sesiune a Bacalaurea-
tului 2015 este de 66,41% înainte de soluþionarea
contestaþiilor, cu peste ºapte procente mai mare

decât anul trecut (59,25%), cel mai ridicat nivel de
promovare fiind în judeþele Cluj (82,18%) ºi Bra-

ºov (78,74%), iar cel mai scãzut în Giurgiu
(36,06%), a anunþat, ieri, Mediafax.

(67,61%) ºi cu peste 9% mai mare faþã
de 2013 (63,1%).

La prima sesiune a examenului de
bacalaureat, înainte de contestaþii
sunt 63 de medii de 10, în scãdere
faþã de anul trecut, când au fost 104.
Cele mai multe medii de 10, respec-
tiv nouã, sunt în judeþul Timiº.

Din totalul celor 168.939 de can-
didaþi înscriºi, la prima sesiune a
examenului s-au prezentat 159.703,
dintre care 137.475 din promoþia cu-
rentã ºi 22.228 din promoþiile ante-
rioare, iar alþi 9.236 de candidaþi au
absentat. Din examen au fost elimi-
naþi 303 elevi, pentru fraudã sau ten-
tativã de fraudã. Cel mai ridicat ni-
vel de promovare s-a înregistrat în
judeþele Cluj (82,18%), Braºov
(78,74%), Bacãu (78,34%) ºi Sibiu
(76,81%). Rata de promovare în Ca-
pitalã este de 68%, superioarã cu
9,7% celei de anul trecut. Singurele
judeþe cu o ratã de promovare sub
50% sunt Giurgiu (36,06%), Ilfov
(40,92%) ºi Teleorman (42,73%). În
cinci judeþe – Gorj, Sãlaj, Teleorman,
Giurgiu ºi Brãila –, procentul de pro-
movare din aceastã sesiune este in-
ferior celui de anul trecut, în timp ce
în restul judeþelor se înregistreazã o
majorare de pânã la 11,9%.

Rate de promovare între 51 ºi 60%
sunt în judeþele: Arad – 59,9%; Olt –
57,1%; Cãlãraºi – 55,7%; Constanþa
– 54,8%; Harghita – 54,4%; Gorj –

53,5%; Mehedinþi – 51,9%. Judeþele
cu rate de promovare între 61 ºi 70%
sunt: Buzãu – 69,6%; Hunedoara –
69%; Vaslui – 68,8%; Suceava –
68,6%; Mureº – 68,3%; Ialomiþa –
67,7%;  Maramureº – 66,2%; Timiº –
65,8%; Argeº – 65,2%; Vâlcea –
65,2%; Bihor – 63,4%; Covasna –
62,8%; Sãlaj – 61,7%; Dâmboviþa –
61,2%; Caraº-Severin – 60,9%; Dolj
– 60,5%. În alte 14 judeþe s-au înre-
gistrat rate de promovare între 71 ºi
80%: Braºov – 78,7%; Bacãu – 78,3%;
Sibiu – 76,8%; Brãila – 76,6%; Iaºi –
76,3%; Galaþi – 74,6%; Prahova –
74,4%; Alba – 74,2%; Satu-Mare –
73,4%; Botoºani – 72,6%; Tulcea –
71,4%; Bistriþa-Nãsãud – 70,9 %;
Neamþ – 70,4%; Vrancea – 70,4%.

Media minimã de promovare, pe
disciplinã, este 5, iar media finalã,
totalã, a tuturor disciplinelor, nece-
sarã pentru promovarea bacalaurea-
tului, este minimum 6. Procentul de

promovare s-a calculat din totalul
absolvenþilor prezenþi, incluzându-i
în acest total ºi pe absolvenþii elimi-
naþi. Rezultatele, înainte de contesta-
þii, au fost afiºate ieri-dimineaþã, la
ºcolile unde candidaþii au susþinut
examenul. Contestaþiile au putut fi
depuse tot ieri, între orele 16.00 ºi
20.00, acestea urmând sã fie soluþio-
nate în perioada 8-9 iulie. Rezultatele
finale vor fi fãcute publice în 10 iulie.
Elevii gãsesc toate notele obþinute
la examen, dar ºi mediile de absolvi-
re, pe site-ul Error! Hyperlink refe-
rence not valid.

La sesiunea iunie-iulie a Bacalau-
reat 2015 s-au înscris 168.945 de ab-
solvenþi, cu peste 7.000 mai mulþi
decât în aceeaºi sesiune a anului tre-
cut. Cei mai mulþi dintre cei înscriºi,
respectiv 163.462, au absolvit liceul
la forma de învãþãmânt zi, 2.943 au
urmat cursurile liceale la seral ºi 2.540
la frecvenþã redusã, potrivit Minis-
terului Educaþiei.

Potrivit datelor MECS, în 2004
promovabilitatea a fost de 84,59%,
în 2005 – 84,68%, 2006 – 80,48%, 2007
– 82,08%, 2008 – 78,30%, 2009 –
81,47%, 2010 – 69,30%, 2011 –
45,73%, 2012 – 44,41%, 2013 –
56,44% ºi în 2014 – 60,65% (dupã
contestaþii).
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Deznodãmântul reuniunii cruciale
de asearã, de la Bruxelles, a ºefilor
de stat ºi de guvern, din zona euro,
nu-l cunoaºtem, la ora scrierii aces-
tui text. Ora anunþatã pentru înce-
perea summit-ului extraordinar
amintit: 19.00 la Bucureºti. Prece-
datã fiind de întâlnirea celor 19 mi-
niºtri de Finanþe din zona euro, prin-
tre aceºtia ºi Euclide Tsakalotos,
succesorul lui Yanis Varoufakis,
care a demisionat luni dimineaþa.
Grecia a obþinut însã o amânare
pentru prezentarea propunerilor
sale, care nu au fost discutate de
Eurogrup, urmând a fi analizate
astãzi. Bãncile greceºti au rãmas
închise ºi ieri, vor fi ºi astãzi, retra-
gerea de la bancomate fiind limita-
tã la 60 de euro pe zi de o persoa-
nã. În ajunul summit-ului extraor-
dinar de asearã, de la Bruxelles,
Angela Merkel ºi Francois Hollan-
de s-au întâlnit la Paris ºi, încer-
când sã mascheze divergenþele lor
pe „dosarul grec”, au cãutat sã
exprime o poziþie comunã, faþã de

MIRCEA CANÞÃR
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premierul grec Alexis Tsipras, legi-
timat de un covârºitor vot „NU” la
referendumul de duminicã, privind
planul creditorilor Atenei. În pre-
zent, datoria greacã (322 miliarde
euro – 177% din PIB) este deþinutã
de creditori publici: peste 75% de
FMI, BCE ºi Fondul Euopean de
Stabilitate Financiarã (FESF) ºi alte
þãri membre ale zonei euro. Euro-
grupul care a debutat, ieri, la ora
14.00 (la Bucureºti) urma sã exa-
mineze noile propuneri promise de
premierul grec Alexis Tsipras, ºi la
sosirea sa comisarul european pe
domeniu, letonul Valdis Dombro-
voskis, estima cã o ieºire a Greciei
din zona euro „nu este exclusã”,
dacã Atena nu prezintã „un pachet
de reforme credibile” ºi „dacã
încrederea nu este restabilitã”.
Sã mai adãugãm doar un detaliu:
Dupã întâlnirea lor de la Paris, An-
gela Merkel fãcea referiri la „pro-
puneri precise”, în timp ce Fran-
cois Hollande solicita „propuneri
serioase”, repetând cã poarta rã-

mâne deschisã „discuþiilor”.
Mai introducea în discuþie ter-
menul de „solidaritate”. A
mai intervenit însã un actor cu
greutate politicã în toatã po-
vestea: preºedintele ameri-
can Barack Obama. Care,
într-o discuþie pe criza greacã
cu Francois Hollande, a men-
þionat cã „sunt necesare
compromisuri dificile de
toate pãrþile”, dupã cum menþio-
neazã Casa Albã. Decriptat, mesa-
jul nu sugera altceva decât cã Gre-
cia trebuie pãstratã în zona euro ºi,
implicit, în UE. Din raþiuni geostra-
tegice. Pentru moment, noul minis-
tru grec al Finanþelor, Euclide Tsa-
kalotos, a declarat doar cã grecii
„meritã mai mult” ºi ultima
ofertã a creditorilor nu constituie
decât o soluþie „non-viabilã”.
Blocajul era asearã eminamente
politic. În Germania, opinia pu-
blicã este împotriva acordãrii unui
euro în plus Greciei, dupã ce, în
2012, a primit 107 miliarde euro,

prin cel de-al doilea plan de aju-
tor. Chestiunea restructurãrii da-
toriei greceºti, ca o „revendicare
far” a lui Alexis Tsipras, urma sã
fie abordatã. Interesant, pãrea
pânã asearã, jocului preºedintelui
francez Francois Hollande, un
avocat abil al grecilor, apt de a
deveni cel mai iubit lider european
pentru Atena. În schimb, „linia
roºie” era vizibilã pentru Angela
Merkel, confruntatã în Germania
cu o opinie publicã ostilã greci-
lor, ºi o posibilã înduplecare la
Bruxelles la o asistenþã financiarã
prelungitã. Cancelarul avea de

partea sa mai mulþi lideri europeni,
care vorbeau deschis de o iminen-
tã ieºire a Greciei din zona mone-
dei unice. BCE anunþase încã de
luni cã menþine mecanismul de
furnizare de lichiditãþi de urgenþã
(ELA) în beneficiul bãncilor gre-
ceºti, închise de opt zile, în pra-
gul falimentului, aflate sub perfu-
zie. Toate tentativele „mai blânde”
pãreau lovite de „nein”-ul Berlinu-
lui. Grecia are nevoie de 50 de mi-
liarde euro de ajutor suplimentar,
de acum pânã în 2018, ºi o
restrângere a datoriei sale de mare
amploare.

Migraþia forþei de muncã în do-
meniul sãnãtãþii contribuie, alãturi
de accesul inegal la tratamente ino-
vatoare, de standardele diferite de
calitate ale serviciilor medicale ºi,
nu în ultimul rând, de diferenþele
de salarizare, la conturarea unei
Uniunii Europene a inegalitãþii de

În plenul PE despre:
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Prim-vicepreºedintele PNL Cristian Buºoi, deputat în
Parlamentul European, a ridicat în plenul Parlamentu-
lui de luni de la Strasbourg problema migraþiei medicilor
ºi a personalului medical. Discursul eurodeputatului Cris-
tian Buºoi vine în contextul publicãrii, în data de 6 iulie
2015, de cãtre Comisia Europeanã, a studiului referitor
la recrutarea ºi politicile de retenþie a personalului medi-
cal în Europa.

Accesând, de datã recentã, suma de 11 mi-
lioane euro pe un proiect, „Sistem centralizat
de canalizare ºi epurarea apei uzate menaje-
re” (sursa de finanþare: Economii din POS
Mediu 2007-2013), primarul comunei Podari,
Constantin Gheorghiþã, s-a vãzut citat avanta-
jos de ministrul Fondurilor Europene, Marius
Nica. În ultimele zile, Primãria Podari a predat
amplasamentul constructorului (trei firme) ºi
a emis autorizaþia de construcþie. Termenul de

Comuna Podari, citatã elogiosComuna Podari, citatã elogiosComuna Podari, citatã elogiosComuna Podari, citatã elogiosComuna Podari, citatã elogios
de ministrul Fondurilor Europenede ministrul Fondurilor Europenede ministrul Fondurilor Europenede ministrul Fondurilor Europenede ministrul Fondurilor Europene

ºanse în materie de
sãnãtate. „Curentul
migraþional al forþei
de muncã în dome-

niul sãnãtãþii dinspre statele din
centrul, estul ºi mai nou sudul Eu-
ropei cãtre state precum Franþa,
Italia, Germania sau statele nordi-
ce, ce are la bazã în primul rând
motive financiare, dar ºi condiþii de
muncã mai bune ºi accesul la apa-
raturã ºi tehnologie medicalã de ul-
timã generaþie, sensibilizeazã sis-

temele de sãnãtate ale þãrilor de ori-
gine ºi reprezintã un factor de risc
asupra siguranþei pacienþilor”, a
declarat Cristian Buºoi.

5,8 asistente au grijã
de 1000 de bolnavi

În ultimii ani, cel puþin 14.000
de medici din România au migrat
cãtre spitale ºi clinici din vestul
Europei. Numai anul trecut, aproa-
pe 2.500 de medici au solicitat
Colegiului Medicilor certificate pro-

fesionale pentru a plutea pleca sã
lucreze în strãinãtate. România
ocupã astfel penultimul loc în UE
în ceea ce priveºte numãrul de
medici raportat la mia de locui-
tori, cu doar 2,4 medici, compa-
rativ cu 3,4 - media europeanã.
În ceea ce priveºte asistentele, în
România 5,8 asistente au grijã de
1000 de bolnavi, în timp ce media
europeanã indicã 8 asistente pen-

tru acelaºi numãr de pacienþi. “Con-
sider cã a venit momentul ca mi-
graþia ºi deficitul personalului me-
dical sã fie puse pe agenda euro-
peanã. Avem nevoie de politici de
retenþie a personalului medical în
interiorul Uniunii ºi de un echilibru
al migraþiei în interiorul statelor
membre”, a concluzionat Cristian
Buºoi.

MARGA BULUGEAN

finalizare a lucrãrii este 31 decembrie a.c. Pen-
tru racordarea la reþeaua de canalizare ºi bran-
ºarea la reþeaua de apã, cele 2.700 de gospo-
dãrii de pe raza comunei Podari nu vor plãti
niciun leu. În felul acesta, echipamentul edili-
tar-gospodãresc al comunei se apropie de cel
al localitãþilor urbane. La nivelul judeþului Dolj,
comuna Podari rãmâne una de top, în privinþa
accesãrii fondurilor europene.

RADU ILICEANU
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Fura din magazinele
din Olanda

O tânãrã de 27
de ani, care era
urmãritã la nivel
internaþional de
autor i tã þ i le  d in
Olanda ,  a  fo s t
depistatã, ieri, în
comuna Podari .
Aceasta era cãu-
tatã pentru furt
din magazine ºi a
fo s t  gã s i t ã  de
poliþiºti din ca-
drul Serviciului de Investigaþii Criminale ºi Postului de
Poliþie Podari, în urma unor activitãþi specifice. Tânãra
a fost condusã la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, unde s-a dispus reþinerea sa pentru 24 ore, în
arestul IPJ Dolj, urmând sã fie prezentatã Curþii de Apel
Craiova în vederea arestãrii ºi efectuãrii demersurilor
pentru extrãdare.

Conducea fãrã
permis prin
centrul Filiaºiului

Marþi seara, un
bãrbat de 38 de
ani conducea ma-
ºina pe bulevar-
dul „Racoþeanu”
din Filiaºi. O pa-
trulã Poliþiei Ru-
t iere Fil iaºi  l -a
oprit din mers ºi
i-a cerut actele la
control. ªoferul
nu a putut sã pre-
zinte nici un do-
cument, poliþiºtii trãgând concluzia cã nu deþinea permis
de conducere valabil pentru nici o categorie de autovehi-
cule. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de conducerea unui auto-
vehicul pe drumurile publice fãrã a poseda permis de con-
ducere pentru nici o categorie.

Prins în timp ce
sustrãgea
energie electricã

Un tânãr de 25
de ani s-a ales cu
dosar penal pen-
tru furt de energie
electricã. Acesta
locuieºte în comu-
na Scaeºti ºi folo-
sea o instalaþie im-
provizatã pe care
o racordase ilegal
la cablurile electri-
ce de la stâlpii de
susþinere a reþelei
de electricitate.
Marþi dupã-amia-
zã, în urma unei
razii efectuate de poliþiºti  ºi  reprezentanþi ai unei societãþi
de distribuþie de energie electricã, în localitãþile Scãeºti ºi
Coþofenii din Dos, a fost depistat ºi tânãrul care sustrãgea
curent. Prejudiciul urmeazã sã fie stabilit de societatea în
cauzã, poliþiºtii întocmindu-i acestuia dosar penal în con-
formitate cu prevederile legale.

Ieri, poliþiºtii Serviciului Ru-
tier –Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene ºi cei din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova au organizat
o razie pentru prevenirea ºi com-
baterea încãlcãrii normelor ru-
tiere de cãtre conducãtorii de

Opt permise au fost suspendateOpt permise au fost suspendateOpt permise au fost suspendateOpt permise au fost suspendateOpt permise au fost suspendate
de poliþiºtii de la Rutierãde poliþiºtii de la Rutierãde poliþiºtii de la Rutierãde poliþiºtii de la Rutierãde poliþiºtii de la Rutierã

Un cetãþean italian, de 47 de
ani, care era urmãrit la nivel
internaþional, a fost depistat de
poliþiºti la Craiova. Acesta a fost
prins de poliþiºtii specializaþi în
investigaþii criminale, fiind
urmãrit de autoritãþile din
Germania pentru sãvârºirea, a
mai multor infracþiuni de
înºelãciune, în 2014. Poliþiºtii l-
au condus pe acesta la Parchetul
de pe lângã Curtea de Apel
Craiova unde s-a dispus reþine-
rea pentru 24 ore. De asemenea,
acesta urmeazã sã fie prezentat
Curþii de Apel Craiova în
vederea arestãrii ºi efectuãrii
demersurilor ºi formalitãþilor
necesare pentru extrãdare. Pânã
în momentul extrãdãrii cãtre
autoritãþile judiciare din Germa-
nia, cetãþeanul italian rãmâne
încarcerat în arestul IPJ Dolj.

Un italian urmãrit internaþional,Un italian urmãrit internaþional,Un italian urmãrit internaþional,Un italian urmãrit internaþional,Un italian urmãrit internaþional,
prins la Craiovaprins la Craiovaprins la Craiovaprins la Craiovaprins la Craiova

auto care transportã marfã sau
persoane pe drumurile naþionale
din judeþ.

Pe arterele din Craiova, s-a ur-
mãrit prevenirea accidentelor ru-
tiere generate de nerespectarea
regimului legal de vitezã. În urma

acestei razii, poliþiºtii au aplicat
72 sancþiuni contravenþionale de
peste 9.500 lei, din care 5 pentru
conducãtorii auto de transport
marfã, 14 pentru nerespectarea
regimului legal de vitezã, iar alte
4 aplicate conducãtorilor de auto
înmatriculate în alte state. Toto-
datã, au fost reþinute în vederea
suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile
publice.

Opt permise de conducere au
fost reþinute în vederea suspen-
dãrii pentru nerespectarea vitezei.
Unul dintre aceºtia este un bãrbat
de 47 de ani, din Craiova, care a
fost depistat conducând un auto-
turism, pe Calea Severinului, cu
viteza de 90 kilometri pe orã.
Acesta a fost sancþionat cu amen-
dã contravenþionalã în conformi-
tate cu prevederile legale.
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În primãvara anului 2006, în
urma revãrsãrii pârâului Raznic, au
fost afectate 16 case, 28 de po-
duri ºi podeþe, 4,85 kilometri de
drumuri judeþene ºi comunale, 832
de hectare de teren agricol ºi 172
fântâni. În aceste condiþii, un pro-
iect care sã punã în siguranþã

gospodãriile din zonã era necesar.
„Mai mereu când au fost inundaþii
în comunã au existat cel puþin
ºapte-opt gospodãrii care s-au aflat
sub ape. Proiectul implementat de
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
este unul util pentru comunitatea
noastrã, având în vedere ce pro-
bleme ne-a pus Raznicul în anii tre-
cuþi”, a explicat Marcel Corîci,
primarul comunei Greceºti.

 Lucrãrile pentru amenajarea
pârâului Raznic sunt corelate cu
lucrãrile hidrotehnice existente sau
prevãzute în zonã ºi în întreg bazi-
nul hidrografic Jiu. Regularizarea
cursului de apã este încadratã în
planurile de amenajare complexã a
bazinului ºi respectã o serie de pre-
vederi. Printre altele, asigurarea
durabilitãþii, siguranþei în exploata-
re, funcþionalitãþii ºi calitãþii con-
strucþiilor; sistematizarea teritorialã

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dupã ce ani de zile le-a pro-
vocat mari necazuri locuitorilor
din comunele Greceºti, Cernã-
teºti sau Breasta, pârâul Raznic
ar trebui sã nu mai prezinte un
pericol pentru gospodãriile din
imediata apropiere. Ieri, repre-
zentanþii Administraþiei Bazina-
le de Apã Jiu au inspectat chiar
la faþa locului, de-a lungul cur-
sului de apã, pornind din comu-
na Greceºti ºi pânã la Breasta,
modul în care au fost executate
lucrãrile de regularizare pe pâ-
râul Raznic. Investiþia se ridicã
la 11,5 milioane de lei, de aceste
lucrãri urmând sã beneficieze
nu mai puþin de 10.300 de dol-
jeni, care vor fi feriþi de inunda-
þiile pe care în ultimii ani le-a
provocat acest curs de apã.

din punctul de vedere al dezvoltã-
rii social-economic ºi al potenþia-
lului turistic; la încadrarea în me-
diul riveran, sã fie cuprinse în spe-
cial variante ale amenajãrilor care
îmbogãþesc ºi înfrumuseþeazã pei-
sajul, în special la traversarea lo-
calitãþilor, în lungul cãilor de co-

municaþie, precum ºi în zonele tu-
ristice.

Lucrãrile hidrotehnice s-au
realizat din comuna Greceºti ºi
pânã la Breasta

Regularizarea cursului de apã s-
a realizat între satul Busu, comuna
Greceºti, ºi confluenþa pârâului
Raznic cu râul Jiu. Amenajarea al-
biei în aceastã zonã era necesarã
pentru stoparea ºi prevenirea fe-
nomenelor de eroziune, punându-
se în siguranþã gospodãriile din
zonã ºi evitarea producerii altor
evenimente neplãcute. Prin reali-
zarea lucrãrilor de amenajare ale al-
biei s-a asigurat stabilizarea albiei
minore a pârâului Raznic în zona
localitãþilor Greceºti, Þiu, Cernã-
teºti, Corniþa, Rasnicu Oghian,
Predeºti ºi Breasta, îndeplinind ce-

rinþele temei de proiectare. Aceste
aºezãri au o suprafaþã totalã de
19.895 ha, din care 2.362 intravi-
lan ºi 17.532 extravilan, ºi cuprind
3.054 gospodãrii ºi 4.262 locuin-
þe, opt grãdiniþe ºi nouã ºcoli.

Calculele hidraulice efectuate
au pus în evidenþã faptul cã pe
tronsonul analizat se produceau
depãºiri ale malurilor ºi digurilor
de apãrare (acolo unde acestea
existã), fiind afectate localitãþile
Greceºti, Þiu ºi Corniþa. În urma
trasãrii limitei de inundabilitate au
fost stabilite lucrãrile necesare
pentru apãrarea împotriva inun-
daþiilor a localitãþilor strãbãtute de
râul Raznic.

A fost recalibratã
albia cursului de apã

Lucrãrile au avut drept scop sto-
parea ºi prevenirea fenomenelor de
inundaþii, punându-se în siguranþã
gospodãriile din zonã ºi evitarea
producerii altor evenimente majo-
re. Având în vedere aceste consi-
derente impactul lucrãrilor asupra
factorului social este pozitiv, favo-
rizând dezvoltarea generalã a zo-
nei, creºterea încrederii în rândul

populaþiei ºi agenþilor economici din
zonã, în legãturã cu mai buna pro-
tecþie a bunurilor lor.

„Proiectantul a ales varianta pro-
pusã în urma unei analize, atât din
punct de vedere economic, dar ºi
þinând seama de obiectivul de atin-
gere a stãrii bune a apelor de supra-
faþã, un potenþial ecologic bun, res-
pectând principiul dezvoltãrii dura-
bile. Conform HG 846/11.06.2010
ºi a Strategiei Naþionale de mana-
gement a riscului la inundaþii pe ter-
men mediu ºi lung, lucrãrile au fost
dimensionate la debitul cu probabi-
litatea de 1%. Lucrãrile realizate
constau în recalibrare albie pe o lun-
gime de 1725 ml, consolidãri de

maluri (pereu din dale de beton pe
mal drept ºi stâng, 3450 ml), para-
pet din beton pe zona unde nivelul
maxim de calcul depãºea malurile
(1200 ml) – în localitatea Greceºti,
recalibrare albie pe o lungime de
2800ml ºi umpluturi sistematizate
pe malul stâng (Lungime totalã de
400 ml) – în localitatea Þiu, recali-
brare albie ºi consolidãri de maluri
în zona podului – în localitatea
Cernãteºti, recalibrare albie ºi con-

struire dig mal stâng – în Corniþa,
recalibrare albie –în Rasnicu
Oghian, recalibrare albie, consoli-
dãri de maluri în zona podului (ga-
bioane) – Predeºti ºi recalibrare al-
bie, consolidãri de maluri în zona
podului mal stâng (zid din beton) –
în comuna Breasta. Menþionez cã
cele mai mari lucrãri din acest pro-
iect au fost realizate în localitãþile
Greceºti ºi Breasta. Aici au trebuit
fãcute consolidãrile de maluri din
beton pentru a apãra terenurile ºi
gospodãriile ce erau inundate de fie-
care datã la inundaþii”, a declarat
Marin Talãu, directorul A.B.A Jiu.

Execuþia lucrãrilor
a durat doi ani ºi jumãtate
Având în vedere gradul avan-

sat de încãrcare cu vegetaþie ºi de
colmatare a albiei râului Raznic,
conducând astfel la o capacitate
micã de transport a acesteia, au
fost realizate lucrãri care sã asi-
gure scurgerea, ºi anume lucrãri
de amenajare a albiei pe o lungi-
me totalã de 15.425 m.

În cei doi ani ºi jumãtate, cât a
durat execuþia lucrãrilor, a fost de-
colmatatã albia minorã a Raznicului
în vederea mãririi capacitãþii de trans-
port, au fost realizate protecþii de mal
în zonele în care sunt eroziuni ce
pun în pericol obiectivele social-eco-
nomice aflate în imediata vecinãta-
te, precum ºi supraînãlþãri ale malu-
rilor în zonele în care nivelul maxim
de calcul depãºeºte cota superioarã
a malurilor. Odatã cu realizarea aces-
tui proiect se asigurã accesul în gos-
podãrii, protecþia construcþiilor din
zonele adiacente malurilor ºi drumu-
rilor de pe raza celor opt localitãþi.
Totodatã, asigurarea spaþiului vital
pentru transportul debitelor mari li-
chide ºi solide pe Raznic. Nu în ulti-
mul rând, prin regularizarea pârâului
se doreºte reducerea gradului de
poluare a apelor subterane ca rezul-
tat al producerii inundaþiilor pe raza
localitãþilor Greceºti, Þiu, Cernãteºti,
Corniþa, Raznic, Oghian, Predeºti ºi
Breasta.
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GEORGE POPESCU

„Un coºmar din care aº vrea sã mã tre-
zesc”, definise, cândva, Istoria, marele
scriitor irlandez James Joyce; un coºmar,
resimþit, asumat ori refuzat, la nivel indi-
vidual. Plasatã însã la nivelul unei comu-
nitãþi (etnice ori statale), ea se poate trans-
forma într-un adevãrat calvar, uneori de
proporþiile unei catastrofe, ca ultimul
mare rãzboi mondial, cu holocaustul ºi
dincolo de el, ca ºi frecventele, nu mai
puþin destructive, conflicte armate ce
taseazã lumea de azi de la un capãt la al-
tul. ªi fie cã sunt uitate ori transformate
în pretexte pentru comemorãri distribui-
te între manifestãri cu caracter de me-
mento, nelipsite, din pãcate, de un im-
propriu caracter funest, impregnat, la
nivel propagandistic, de un ºi mai impro-
priu aer… festiv.

Se va întâmpla, tot ce e posibil, încã o
datã în Bosnia Herþegovina, mai exact la
Srebenica, localitatea ce-a trãit cel mai
mare masacru pe care l-a cunoscut Eu-
ropa dupã ce-al Doilea Rãzboi Mondial,
aºa cum l-au evaluat nu doar organisme
penale internaþionale ori cancelarii occi-
dentale, unele dintre ele complice ale tra-
gediei, fie ºi din culpe debitoare unei stra-
tegii greºite, dar ºi mari agenþii de presã
ºi organizaþii umanitare.

Srebenica: un calvar al istorieiSrebenica: un calvar al istorieiSrebenica: un calvar al istorieiSrebenica: un calvar al istorieiSrebenica: un calvar al istoriei
ªi ca în fiecare an, sâmbãtã, 11 iulie,

localitatea ºi împrejurimile sale vor fi asal-
tate de câteva mii de participanþi la cea
de-a 20-a comemorare a abominabilei cri-
me comise de o parte a sârbilor înarmaþi
la îndemnul ºi sub coordonarea satrapului
general ultra-naþionalist Ratko Mladici. ªi
tot ca în fiecare an, vor fi înmormântate
alte (409) victime identificate din iulie anul
trecut ºi pânã în prezent pe baza textului
de ADN, ce îºi vor gãsi odihna alãturi de
mormintele celor 5.657 deja existente.

Firesc, întrebarea cea mai urgentã ºi
intrigantã, de obicei ocolitã ori compro-
misã în zarva unor pledoarii „avocãþeºti”,
este dacã teribila crimã în masã de acum
douã decenii a devenit, dincolo de pre-
textul unor ceremonii mai mult ori mai
puþin circumstanþiale, un real memento
ºi, deci, un punct de referinþã pentru
umanitatea care suntem. ªi în totalitatea
ei, asta însemnând potenþaþi ai lumii, gu-
vernanþi, comisari ºi comisariate bruxel-
leze, new-yorkeze, berlineze ori mosco-
vite, creºtine ori musulmane?

Rãspunsul, oricât de intrigant, e depar-
te de a fi optimist. Fiindcã doar privind în
jur, în Europa, la periferia ei ºi dincolo de
graniþele sale, chiar dacã nu atât de de-
parte, atâtea Srebenice trãiesc scenarii si-

milare. Cu aceleaºi teribile calvaruri ce vor
genera coºmaruri peste ani ºi decenii pe
care le vor trãi supravieþuitorii inocenþi ai
unor combatanþi sub instigarea unor minþi
ºi a unor interese demne de istorii tribale
ºi de mentalitãþi medievale.

Însã Srebenica depãºeºte, în context,
o cazuisticã decriptabilã în abc-ul unei
tragedii de rãzboi: etnico-naþionalist sau/
ºi „ideologic”. Fie ºi fiindcã Sarajevo îi e
atât de aproape ºi nu doar geografic, iar
simpla evocare a sa redeschide una din-
tre cele mai negre pagini ale istoriei tra-
gice a Europei; fie cã obligã la un recurs
geopolitic, cu un rol „rãzboinic” cu care
Balcanii au fost investiþi, cu argumente
judicioase ori, în cazuri mai recente, in-
ventate ºi folosite ad hoc, în susþinerea
unor interese strãine de istoria lor.

O investigare jurnalisticã recentã în
zonã identifica ºi denunþa câteva zone con-
flictuale, în desfãºurare ori mustind în
izolate, dar emblematice tensiuni mocni-
te, „neînþelegeri” dintre etnii, naþiuni, con-
clave disipate dupã dezmembrarea, în
parte naturalã, în parte ajutatã, a fostei
Iugoslavii. Intelectuali croaþi, sârbi, ma-
cedoneni, kosovari, bosniaci – jurnaliºti,
scriitori ºi cineaºti – se arãtau pesimiºti
în privinþa pacificãrii regiunii. Ei nu s-au

sfiit sã indice între cauzele infra-balca-
nice, ºtiute ori neºtiute, ºi culpe, mai mari
decât se crede, ale arbitrilor internaþio-
nali, de la Bruxelles la Londra ºi de la Ber-
lin la Washington, încã sub povara unor
vechi seturi de partizanate.

Cum din nefericire se tot repetã în toa-
tã aceastã perioadã post-masacru, Bel-
gradul a rãmas þinta preferatã a întregu-
lui „dosar” cu pretenþii judiciare. ªi, de
pe poziþia de vinovat in corpore în care
încã e menþinut, cohorta de „procurori”,
investiþi ori nu cu un astfel de rol, conti-
nuã sã amendeze pe oficialii sârbi care
refuzã prezenþa la Srebenica.

Poate cã greºesc, poate cã rãmân reac-
tivi neinspiraþi la incriminãrile ce li se
aduc, deseori, repet, colective, ca etnie
ºi ca naþie. Cine însã îi poate reproºa unui
orfan belgrãdean refuzul de a-ºi vedea în
faþã, la Srebenica, urmaºul ori conaþio-
nalul unui american ce i-a ucis, la rândul
sãu, pãrinþii, fraþii, cãminul?

ªi da, istoria e un coºmar, cum credea
Joyce, dar nu unul individual. E chiar sin-
dromul unei maladii a lumii în care trãim
ºi pe care nu reuºim, dintr-o multitudine
de motive ºi de culpe, s-o schimbãm, s-
o facem, dacã nu mai bunã, mãcar ceva
mai… suportabilã.

Organizaþiile nonguvernamenta-
le câºtigãtoare au fost desemnate
în urma unui proces de evaluare a
proiectelor înscrise în programul
„HEINEKEN pentru Comunitãþi”
de cãtre un juriu format din repre-
zentanþi ai HEINEKEN România ºi
ai Asociaþiei CSR Nest. Scopul pro-
iectului „Eroi de poveste”este creº-
terea gradului de conºtientizare în
rândul societãþii civile ºi autoritãþi-
lor publice privind importanþa exis-
tenþei asistenþei sociale în spitale,
prin crearea ºi promovarea unui
program specializat de voluntariat.

„Lecþia de fapte
bune”

Prin proiectul „Lecþia de fapte
bune”, Asociaþia Fapte Bune pen-

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Econo-
mico-Socialã Oltenia, cu proiectul „Eroi de

poveste”, ºi Asociaþia Fapte Bune pentru Comu-
nitate, cu proiectul „Lecþia de fapte bune”, sunt

câºtigãtorii programului HEINEKEN pentru
Comunitãþi, ediþia 2015, derulat de HEINEKEN
România ºi Asociaþia CSR Nest. Proiectele vor
primi o finanþare în valoare de 40.000 lei fieca-
re, investiþia fãcutã de HEINEKEN România în
comunitatea localã din Craiova, prin progra-

mul HEINEKEN pentru Comunitãþi,
ajungând astfel la 360.000 lei.

tru Comunitate îi propune dezvol-
tarea comportamentului de res-
ponsabilitate socialã a cel puþin
1.000 de elevi ai liceelor din muni-
cipiul Craiova, prin elaborarea ºi
implementarea unei metodologii de
educaþie filantropicã. „Îi felicit pe
câºtigãtorii ediþiei a patra a progra-
mului HEINEKEN pentru Comu-
nitãþi ºi pe toþi cei care s-au în-
scris, ºi le mulþumesc cã sunt alã-
turi de noi în iniþiativa de a susþine
comunitatea din Craiova. Sunt
mândru cã putem susþine proiecte
relevante ºi contez pe asociaþiile
câºtigãtoare cã vor livra rezultate
cu impact pozitiv pentru comuni-
tatea din Craiova”, declarã Bogdan
Cheþa, directorul fabricii de bere
HEINEKEN din Craiova.

Trei proiecte
în domeniul dezvol-

tãrii comunitare
Anul acesta în program au

fost înscrise 9 proiecte din par-
tea a 8 organizaþii neguverna-
mentale cu sediul în oraºul Cra-
iova. Proiectele depuse au aco-
perit toate cele trei direcþii prio-
ritare specifice pentru oraºul
Craiova, respectiv: trei proiecte
în domeniul dezvoltãrii comuni-
tare, un proiect în domeniul ce-
tãþeniei active, unul vizeazã do-
meniul educaþiei, iar patru pro-

iecte sunt mixte (educaþie-dez-
voltare comunitarã-cetãþenie
activã; cetãþenie activã-educa-
þie). Aceste direcþii au fost iden-
tificate anul trecut împreunã cu
reprezentanþi ai societãþii civile,
autoritãþilor publice locale ºi mass
media în cadrul unor sesiuni de
consultãri. Implementarea pro-
iectelor câºtigãtoare va avea loc
între 15 iulie 2015 – 15 februarie
2016, iar în aceastã perioadã fi-
nanþatorul va organiza vizite per-
manente de monitorizare.

„Identificarea prioritãþilor pen-
tru oraºul Craiova realizatã anul

trecut în urma consultãrilor cu
societatea civilã, autoritãþile pu-
blice ºi mass media locale ne-a
permis o creºtere a calitãþii pro-
iectelor depuse atât în 2014 cât
ºi în 2015. Cele 9 proiecte în-
scrise în ediþia din acest an a pro-
gramului HEINEKEN pentru
Comunitãþi acoperã toate cele
trei linii prioritare stabilite pen-
tru oraºul Craiova, iar prin na-
tura lor rãspund unor nevoi rea-
le ale acestei comunitãþi”, a pre-
cizat Sergiu Sebesi, preºedintele
Asociaþiei CSR Nest.

MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Foarte mult entuziasm, speranþe
pe mãsurã, candidaþi ºi pãrinþi aº-
teptând la porþile liceelor, pentru
afiºarea rezultatelor obþinute la BAC.
La Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
când au fost fãcute cunoscute re-
zultatele, atmosfera a devenit foar-
te încãrcatã. Fiecare candidat îºi
spunea impresiile, dar aproape toþi
tinerii pãreau mulþumiþi de rezulta-
te, cu o excepþie – nota la Limba ºi
literatura românã, pentru care au
existat nemulþumiri – contestaþiile
urmând sã fie depuse (pentru ori-
care dintre probe) în ziua de 7 iulie,
în intervalul orar 16:00 – 20:00, aºa
cum prevede metodologia. Am vor-
bit cu doi dintre cei care au promo-
vat BAC-ul. Unul dintre ei, Bogdan
Gheorghiu, ne-a declarat: „Am
obþinut o medie de 8,80, dar mã
consider dezavantajat la Românã,
unde am obþinut 8,15, de aceea voi
depune contestaþie, deoarece vreau
sã urmez cursurile Politehnicii Bu-
cureºti”. La câþiva metri de el, Neli
Barbãlan avea ºi ea nemulþumirile
sale: „Am o notã destul de bunã,
8,81, dar sunt nemulþumitã pentru
cea pe care am obþinut-o la Româ-
nã, unde am luat 7,85 ºi mã aºtep-
tam la 8,50. Oricum, nu voi depu-
ne contestaþie, dar sunt convinsã cã
modalitatea de corectare în alt ju-
deþ a avut influenþã. Mã axez pe
urmarea cursurilor Facultãþii de
Medicinã din Craiova ºi sper sã am
succes”. În apropiere, la Colegiul
Naþional „Carol I”, aºteptarea afi-
ºãrii listelor a fost similarã. Dintre
cei prezenþi în curtea instituþiei de
învãþãmânt preuniversitar, unul a

Dupã mai mulþi ani,

Procentajul de promovabilitateProcentajul de promovabilitateProcentajul de promovabilitateProcentajul de promovabilitateProcentajul de promovabilitate
la Bacalaureat a depãºit 60%la Bacalaureat a depãºit 60%la Bacalaureat a depãºit 60%la Bacalaureat a depãºit 60%la Bacalaureat a depãºit 60%

Dupã foarte mulþi ani, judeþul Dolj a depãºit 60%
din procentajul de promovabilitate la examenul de
Bacalaureat. Mai mult, în mediul rural nu  a fost
înregistrat un procentaj de 0%, surpriza, plãcutã,
venind de la Malu Mare, unde s-au depãºit 20 de
procente de promovabilitate. De asemenea, jude-
þul Dolj se poate mândri cu douã note maxime, iar
liceele de elitã ale Doljului, în general, ºi ale Cra-
iovei, în special, îºi pãstreazã poziþia de „top”. Este
vorba de rezultatele parþiale, nu oficiale, urmând
depunerea contestaþiilor, rezolvarea lor ºi, pe 10
iulie, afiºarea rezultatelor finale. Se aºteaptã un
numãr mare de contestaþii la proba de Limba ºi
literatura românã, candidaþii fiind nemulþumiþi de
notele obþinute.

dorit sã-ºi spunã impresiile. „Am
nota finalã de 9,16, dar sunt nemul-
þumit de cea obþinutã la Românã,

unde am luat 8,70, deºi mã aºtep-
tam la 9,50. Voi depune contesta-
þie. Oricum, voi pleca la Copenha-
ga, de unde am primit ºi acceptul
pentru a urma cursurile Universitã-
þii de acolo” – Adrian Stanciu.

Un liceu cu 0%
 Am vorbit despre emoþii, de-

spre primele impresii, dar trebuie
sã facem cunoscute ºi datele ofi-
ciale. Pentru prima datã, în ultimii
cinci ani, cel puþin, Inspectoratul
Judeþean Dolj se poate mândri cu
un procentaj de peste 60%, în ceea

ce priveºte promovabilitatea, ºi,
mai mult, în teritoriu, fãrã Craio-
va, nu sunt semnalate, conform

rezultatelor parþiale, unitãþi de în-
vãþãmânt preuniversitar cu 0% pro-
movaþi.  Singura „patã neagrã”,
dacã se poate spune aºa, este la
Liceul Tehnologic Special „Beetho-
ven”, unde niciun absolvent nu a
obþinut media generalã 6,00, de
promovabilitate, însã acolo ºi con-
diþiile sunt altele, privitoare la elevi.

Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
– singura instituþie de învãþã-
mânt cu procentaj maxim
Din cei 5.591 de candidaþi în-

scriºi pentru susþinerea examenului

de Bacalaureat, 553 au absentat, iar
10 au fost eliminaþi pentru încerca-
re de fraudare a examenului de
„maturitate”. „Cred cã putem vorbi
de un succes. Conform rezultate-
lor parþiale – de cele finale putând
vorbi pe 10 iulie –, dupã rezolvarea
contestaþiilor depuse de candidaþi,
procentul de promovabilitate în Dolj
este de 60,48%, faþã de 55,71% în

2014. Aven înregistrate douã medii
de 10, una de la Colegiul Naþional
„Carol I”, cealaltã de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”. Singura
instituþie de învãþãmânt liceal, care
a obþinut procentaj maxim, este
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
urmat de Colegiul Naþional „Carol
I”, cu 98,45%. De asemenea, Co-
legiul Naþional „Elena Cuza” are un

procentaj de 95,99%, Liceul Teo-
logic Adventist înregistreazã
93,02%, iar Colegiul Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan” Craiova
are o promovabilitate de 93,02%.
Surpriza, cred cã plãcutã, vine din
mediul rural, unde, la Liceul Tehno-
logic „Ing. Ionete Aurelian” Malu
Mare, 22% dintre absolvenþi au ob-
þinut media minimã 6,00 de promo-

vare. Cu rezultatele cele mai slabe
sunt Liceul Tehnologic „Petre Bani-
þã” Cãlãraºi (5%), Liceul Tehnolo-
gic „ªtefan Anghel” Bãileºti  (2,5%).
Sunt, aºa cum am mai spus, doar
rezultatele parþiale, dupã rezolvarea
contestaþiilor putând vorbi de cele fi-
nale”, a declarat prof.  Mihãiþã Stoi-
ca, purtãtor de cuvânt al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

Adrian Stanciu

Mihãiþã Stoica
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Proiecþii de film,
concerte ºi un simpozion
Divanul Degustãtorilor de

Film si Artã Culinarã este un
eveniment anual, organizat de
Fundaþia pentru Poezie „Mircea
Dinescu” în colaborare cu Pri-
mãria municipiului Craiova ºi
Asociaþia „Craiova Capitalã Eu-
ropeanã 2021”, cu sprijinul
CNC ºi ICR.

Timp de zece zile, în cadrul
festivalului vor rula lungmetraje
ºi scurtmetraje balcanice, vor
avea loc concerte, precum ºi deja
tradiþionalul simpozion ºtiinþific,
care va avea ca invitaþi critici de
film, profesori universitari ºi
specialiºti din domeniul filmului
din Croaþia, Grecia, România ºi
Serbia. Ca în fiecare an, festivalul
este deschis tuturor iubitorilor de
cinema ºi bucãtãrie balcanicã, ac-
cesul la filme ºi demonstraþii culi-
nare fiind liber.

Tema anului:
„Drumuri ºi rãspântii”
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La ediþia 2015 a Divanului Degustãto-
rilor de Film ºi Artã Culinarã se anunþã
vreme bunã ºi filme speciale. Dacã eºti în
Craiova, în serile de 21 ºi 22 august ai
parte de proiecþii gratuite în centrul vechi.
Dacã vii la Port Cetate, din 23 pânã pe 30
august, îþi faci cum vrei programul de fil-
me, plajã ºi masã (te poþi bucura de me-
niuri atent supravegheate de Mircea Di-

nescu!). Organizatorii vin cu propuneri-
le, tu vii cu cortul ºi prietenii. Camparea
e gratuitã, iar intrarea la filme – liberã!
Cea de-a VI-a ediþie a Divanului Degustã-
torilor de Film ºi Artã Culinarã va fi  dedi-
catã temei „Drumuri ºi rãspântii”. În cei
cinci ani de existenþã, evenimentul a însu-
mat peste 300 de filme, peste 500 de invi-
taþi ºi cam de 10 ori mai mulþi spectatori.

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” organizeazã astãzi, de la ora
19.00, în Salonul Medieval, o nouã
ediþie a manifestãrii „De la Cetatea
Bãniei la Cetatea Poeziei”. Invitaþi
sunt Dominique Iordache ºi Petriºor
Militaru, întâlnirea urmând sã fie mo-
deratã de Luiza Mitu.

Potrivit organizatorilor evenimen-
tului, Dominique Iordache este
poetã ºi profesoarã de Limba ºi li-
teratura românã. A publicat în re-
vistele culturale „Viaþa studenþeas-
cã”, „Ramuri”, „Prãvãlia culturalã”,
„Grupul celor 7” ºi este administra-
tor principal al site-ului „Reþeaua li-
terarã”. Petriºor Militaru a debu-
tat cu volumul de versuri „Oaspe-

Film ºi Artã Culinarã va începe
cu douã seri de proiecþii extraor-
dinare în aer liber în centrul vechi
al Craiovei, recent renovat, ºi va
continua din 23 august în Portul
Cultural Cetate (judeþul Dolj) cu
proiecþii de film ºi demonstraþii
culinare. Dedicat filmului balca-
nic, festivalul va urmãri în acest
an tema „Drumuri ºi rãspântii”,

altminteri prezentã chiar ºi în pri-
mele epopei din istoria omenirii,
spun organizatorii: „Ghilgameº
pleacã la drum pe celãlalt tãrâm,
iar argonauþii ºi Ulise strãbat mã-
rile. Capãtul cãlãtoriei poate în-
semna atingerea scopului sau pro-
ba maturitãþii. Rãspântiile consti-
tuie nu numai ezitãri ºi alternati-
ve, ci veritabile momente de cum-

pãnã în care eroii trebuie sã deci-
dã asupra propriului destin”.

Despre tema celei de-a ºasea
ediþii, Marian Þuþui, directorul ar-
tistic al Divan Film Festival, de-
clarã: «Adesea eroul nu poate sta
într-un singur loc deopotrivã pen-
tru cã este prigonit, dar ºi pentru
a putea sã se punã în slujba a cât

mai mulþi oameni. Pãcalã ºi Nas-
tratin Hogea cãlãtoresc fãcând
dreptate ºi uimindu-ºi semenii cu
isteþimea lor, haiducii sunt într-o
perpetuã goanã deopotrivã pen-
tru a fugi de potere dar ºi pentru
a îndrepta abuzurile. Chiar ºi afir-
marea internaþionalã a filmului
românesc cu aºa-numitul Nou Val
al cinematografului românesc în-
cepe cu un road movie, Marfa ºi
banii (2001), al lui Cristi Puiu».

***
Pe timpul desfãºurãrii festiva-

lului camparea pe teritoriul portu-
lui este gratuitã ºi se va face în
limita locurilor disponibile. În-
scrieri – pe pagina de Facebook
a festivalului: https://www.face-
book.com/DivanFilmFestival.

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc astãzi, ora 17.00, vernisajul
unei expoziþii inedite, organizatã de Asociaþia
Veteranmont ºi conceputã pe douã mari teme:
„Satul românesc în imagini” ºi „Muzeul Turismului
Montan”. Expoziþia cuprinde fotografii din zona
Vâlcea, satul Dianu – autor Ionicã Cârstea, din
Horezu ºi din zona Fãgãraº, satul Pojorta, comuna
Lisa – autor Mihai Guºeilã, din Codlea, precum ºi
imagini realizate de craiovenii Liviu Dogaru ºi
Constantin Brânzan la deschiderea Muzeului
Turismului Montan – Petroºani, 2013. Dumitru
Puºcaºu, custode al muzeului din Petroºani, a
selectat din colecþiile instituþiei obiecte cu semnifi-
caþie deosebitã  care vor fi prezentate cu aceastã
ocazie, în premierã, publicului craiovean.
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tele impar” ,  în
2005, pentru care a
primit Premiul de
Debut al Filialei
Craiova a Uniunii
Scriitorilor din Ro-
mânia. A fost distins
cu alte nouã premii
pentru poezie în pe-
rioada 2002-2005.
Este doctor în stu-
dii transdisciplinare,
secretar general de
redacþie al revistei
„Mozaicul”, mem-
bru al Asociaþiei de

Literaturã Generalã ºi Comparatã
din România. A publicat peste ºap-
tezeci de studii, eseuri ºi cronici li-
terare în reviste de culturã din þarã
ºi din strãinãtate.

„De la Cetatea Bãniei la Ceta-
tea Poeziei” este un proiect dedi-
cat poeziei. La manifestare sunt pre-
zenþi doi poeþi, un tânãr ºi un senior.
Pe lângã faptul cã citesc din creaþia
proprie, aceºtia au ocazia sã împãr-
tãºeascã celor de faþã impresia pe
care poezia tânãrã o face unui poet
consacrat ºi modul în care un poet
tânãr recepteazã poezia contempo-
ranã. La finalul întâlnirii, poeþii invi-
taþi rãspund întrebãrilor din public.
Intrarea este liberã.

Facultatea de Teologie din Craiova or-
ganizeazã, în perioada 6-21 iulie, înscrieri
pentru sesiunea de admitere, secþiile Teo-
logie Pastoralã ºi Artã Sacrã. Dosarele se
pot depune la secretariatul facultãþii, din

incinta Universitãþii din Craiova. În zilele
de 22 ºi 23 iulie sunt programate probele
eliminatorii, iar în data de 24 iulie candi-
daþii vor susþine examenul scris la discipli-
na Teologie dogmaticã pentru secþia Pasto-
ralã ºi proba practicã la desen pentru sec-
þia Artã Sacrã. Tematica de examinare ºi
calendarul probelor de concurs se gãsesc
afiºate pe site-ul facultãþii. Pentru sesiu-
nea iulie 2015, Facultatea de Teologie din
Craiova pune la dispoziþia candidaþilor 80
de locuri la secþia Teologie Pastoralã ºi 20
de locuri la secþia Artã Sacrã.
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Peste 800 de milioane de persoane
trãiesc în sãrãcie extremã ºi suferã de
foame, anunþã Naþiunile Unite. Numã-
rul persoanelor care trãiesc în sãrãcie
extremã - cu mai puþin de 1,25 dolari
pe zi - a scãzut cu mai mult de jumã-
tate, la 836 de milioane, de la 1,9 mi-
liarde câte erau în 1990, a anunþat
ONU, într-un raport care analizeazã
opt obiective de dezvoltare enunþate
în Declaraþia Mileniului, în 2000. “În
urma unor progrese profunde ºi con-
sistente, ºtim acum cã sãrãcia extre-
mã poate fi eradicatã peste încã o ge-
neraþie”, a declarat secretarul general
al ONU Ban Ki-moon. “Obiectivele
Mileniului pentru Dezvoltare au con-
tribuit în mare mãsurã la aceste pro-
grese ºi ne-au arãtat cum guvernele, companiile
ºi societatea civilã pot coopera ºi atinge progre-
se majore”, a adãugat el. Însã progresele înre-
gistrate au fost inegale, atât la nivel de regiuni,
cât ºi de þãri, subliniazã ONU, iar noul program
de dezvoltare durabilã este necesar sã se con-
centreze asupra inegalitãþilor, pentru a îmbunã-
tãþi viaþa celor mai sãraci ºi mai vulnerabili. Li-
deri lumii urmeazã sã adopte un nou set de ob-
iective de dezvoltare - cunoscut sub numele de
Obiective de Dezvoltare Durabilã (ODD) - în
cadrul unui summit ONU, în septembrie. Noile
obiective vizeazã eradicarea sãrãciei pânã în
2030. Conflictele - care în 2014 au dezrãdãcinat
aproape 60 de milioane de persoane în þãri ca

UE a suspendat
finanþarea pentru
Republica Moldova
pânã la formarea
unui nou guvern

ªeful Misiunii UE la
Chiºinãu, Pirkka Tapiola, a
anunþat cã Uniunea Europea-
nã a decis suspendarea finan-
þãrii pentru Republica Moldova
pânã la formarea unui nou
guvern care sã poatã purta
negocieri cu Fondul Monetar
Internaþional. “Decizia noastrã
pentru acest moment este sã
suspendãm suportul bugetar.
Uniunea Europeanã îºi doreºte
sã vadã, cât mai curând, o
coaliþie de guvernare la
Chiºinãu, iar noul Guvern va
trebui sã contacteze imediat
Fondul Monetar Internaþional
pentru a solicita un nou acord
de finanþare. În acest moment,
aºa cum se ºtie deja, þinem
cont de douã aspecte: de criza
bancarã ºi de stabilitatea
macrofinanciarã a þãrii”, a
declarat Pirkka Tapiola.
Ministrul moldovean al
Finanþelor, Anatol Arapu, a
declarat cã, pentru anul 2015,
Uniunea Europeanã a prevãzut
pentru Republica Moldova o
finanþare de 40,7 milioane de
euro. Premierul Republicii
Moldova, Chiril Gaburici, ºi-a
anunþat demisia la 12 iunie,
pe fondul unei anchete privind
presupusa falsificare a unei
diplome de studii.

Spania: Peste 1.500
de persoane,
evacuate din cauza
unor puternice
incendii de pãdure

Flãcãrile izbucnite în nordul
Spaniei au distrus opt mii de
hectare ºi au provocat evacua-
rea a 1.500 de persoane.
Autoritãþile au apelat la 500 de
pompieri ca sã opreascã
avansul incendiului într-o
zonã de pãdure. Cinci sate au
fost evacuate dupã ce au fost
înconjurate de flãcãri în
regiunea Aragon. Focul a
fãcut scrum vegetaþia de pe o
suprafaþã de opt mii de hecta-
re, iar pompierii au ridicat de
la sol 26 de avioane ºi elicopte-
re ca sã facã faþã incendiului
care nu a fost încã izolat.
Incendiul din Aragon se
produce în timpul unui val de
cãldurã care a dat practic
termometrele peste cap, în
unele regiuni înregistrându-se
temperaturi de peste 40 de
grade. Pentru noul guvern al
regiunii aceasta este prima
proba de foc a mandatului.
Veºtile transmise de meteoro-
logi nu sunt prea îmbucurã-
toare pentru cã valul de
cãldurã care vine din Africa va
continua sã încingã peninsula
Iberica vreme de încã o sãptã-
mânã.

Forþele NATO din Kabul au fost vizate ieri
de explozia unei bombe, a declarat un purtãtor
de cuvânt al coaliþiei, în condiþiile în care tali-
banii îºi intensificã atacurile în cadrul ofensi-
vei de varã. Atentatul sinucigaº s-a soldat cu

Înaltul Reprezentant al Uniunii
Europene pentru Afaceri Externe
ºi Politicã de Securitate, Federica
Mogherini, a anunþat cã negocie-
rile în domeniul nuclear dintre
Iran ºi marile puteri vor continua
câteva zile, respectiv pânã vineri,
dupã cum a indicat Departamen-
tul de Stat al SUA. “Vom conti-
nua sã negociem în urmãtoarele
câteva zile. Aceasta nu înseamnã
cã ne prelungim termenul” , a de-
clarat ºefa diplomaþiei europene.
Potrivit purtãtoarei de cuvânt a
Departamentului de Stat al SUA,
Marie Harf, negocierile dintre Iran
ºi Grupul 5+1 (SUA, China, Ru-
sia, Marea Britanie, Franþa ºi Ger-
mania) vor continua pânã vineri.
“Pentru a avea mai mult timp de
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Siria, Irak, Republica Centrafricanã, Nigeria ºi
Pakistan - rãmân cea mai importantã ameninþare
la adresa dezvoltãrii umane, iar cele mai ridicate
niveluri ale sãrãciei se înregistreazã în þãrile fra-
gile afectate de conflicte, subliniazã ONU. Ori-
entul Mijlociu se confruntã cu o recrudescenþã a
sãrãciei, dupã ani de progrese. Nivelul sãrãciei
urmeazã sã creascã la 2,6%, de la 1,5%, în pe-
rioada 2011-2015, se preconizeazã în raport.
Peste tot în lume femeile continuã sã fie discri-
minate în privinþa accesului la un loc de muncã,
salarii ºi luarea deciziilor, în pofida faptului cã au
câºtigat teren în reprezentarea parlamentarã, în
90% dintre cele 174 de þãri analizate în raport.
Numãrul copiilor care mor înainte sã împlineas-

cã vârsta de cinci ani a scãzut cu
peste jumãtate, începând din 1990 în-
coace, însã 16.000 de copii continuã
sã moarã zilnic, cea mai mare parte
dintre ei din cauze care pot fi preve-
nite, se subliniazã în raport. Mulþu-
mitã investiþiilor în lupta împotriva
unor boli ca SIDA ºi malaria, noile
infectãri cu HIV au scãzut cu 40%
în perioada 2000-2013, iar numãrul
persoanelor care mor de malarie cu
aproape jumãtate, începând din 1990
încoace. Africa subsaharianã rãmâ-
ne regiunea cea mai afectatã de epide-
mia de HIV, înregistrând 1,5 milioa-
ne de infecþii în 2013, dintre care
aproape jumãtate în doar trei þãri, ºi
anume Nigeria, Africa de Sud ºi Ugan-

da. Respingând critici potrivit cãrora cele 17 noi
obiective ºi cele 169 de þinte - care merg de la
eradicarea foametei ºi pânã la lupta împotriva
schimbãrilor climatice - sunt prea numeroase ºi
prea costisitoare, ONU subliniazã cã stabilirea
lor a condus la scoaterea a milioane de oameni
din sãrãcie. Prin intervenþii þintite ºi voinþã politi-
cã, chiar ºi cei mai sãraci pot înregistra progre-
se, insistã organizaþia. “Agenda pentru perioada
de dupã 2015, inclusiv setul de Obiective de Dez-
voltare Durabilã, vizeazã sã construiascã por-
nind de la succesele pe care le-am înregistrat ºi
sã uneascã toate þãrile, ferm, pe calea cãtre o
lume mai prosperã, mai durabilã ºi mai echitabi-
lã”, a declarat Ban Ki-moon.

Negocierile în dosarul nuclear iranian vor continua pânã vineri
negociere, am luat mãsurile teh-
nice necesare pentru ca Planul de
acþiune comun (acordul interimar
din noiembrie 2013) sã rãmânã în
vigoare pânã pe 10 iulie”, a de-
clarat Harf. Un oficial apropiat de-
legaþiei iraniene a reacþionat însã
afirmând cã þara sa nu are o datã
limitã. Dupã 11 zile de negocieri
în capitala austriacã, tratativele
dintre Teheran ºi marile puteri se
lovesc de “chestiuni decisive”.
Ministrul rus de externe, Serghei
Lavrov, a afirmat ieri cã una din-
tre “problemele majore” care rã-
mân de soluþionat între Teheran
ºi marile puteri este cea referitoa-
re la embargoul asupra armelor
impus Iranului de cãtre Consiliul
de Securitate al ONU în 2010. Pãr-

Forþele NATO din Kabul, vizate de explozia unei bombe
cel puþin trei rãniþi, cetãþeni strãini.  Atentatul
din sud-estul capitalei afgane s-a produs la
miezul zilei în districtul Shah Shahid, a indicat
Ebadullah Karimi, un purtãtor de cuvânt al
poliþiei din Kabul, menþionând cã existã “trei

strãini rãniþi”. Pe Twitter, purtãtorul
de cuvânt al talibanilor, Zabihullah
Mujahid, a revendicat acest nou atac
împotriva forþelor NATO, care, po-
trivit acestuia, s-a soldat cu “nume-
roºi” morþi în cadrul coaliþiei. Dar
talibanii au mereu tendinþa sã exa-
gereze mult numãrul victimelor ata-
curilor comise de ei împotriva for-
þelor afgane ºi strãine, þintele lor pre-
dilecte. De altfel, un purtãtor de cu-
vânt al misiunii NATO în Afganistan
“Sprijin hotãrât” a declarat pentru
AFP cã “niciun soldat” al coaliþiei nu
a fost ucis în urma acestui atentat.

Un fotoreporter AFP, care s-a deplasat la faþa
locului, a vãzut un vehicul blindat puternic
afectat ca urmare a deflagraþiei. Poliþia a sta-
bilit un perimetru de securitate ºi numeroase
ambulanþe se îndreptau la locul unde a fost
comis atacul. De la sfârºitul misiunii de luptã
a NATO în Afganistan, doar 12.500 de militari
strãini se mai aflã în prezent în aceastã þarã în
cadrul unei noi misiuni denumite “Sprijin ho-
tãrât”, destinatã formãrii ºi consilierii forþelor
afgane. Acestea din urmã trebuie sã facã faþã
rebelilor islamiºti, care nu se mai limiteazã doar
la bastioanele lor din sudul þãrii ºi atacã din ce
în ce mai frecvent trupele guvernamentale ºi
strãine la Kabul ºi în nordul Afganistanului.
Sãptãmâna trecutã, un atentat sinucigaº îm-
potriva unui vehicul ce transporta militari ame-
ricani pe un drum spre aeroportul din Kabul s-
a soldat cu moartea a doi civili. Atacul a fost
revendicat de cãtre talibani.

þile “sunt de acord cã majoritatea
sancþiunilor trebuie ridicate”, dar
“rãmâne o mare problemã în ce

priveºte sancþiunile, cea referitoa-
re la embargoul asupra armelor”,
a declarat Lavrov.
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Sex Tape

Se difuzeazã la HBO,
ora 09:35

Jay (Jason Segel) ºi Annie (Ca-
meron Diaz) sunt cãsãtoriþi ºi încã
îndrãgostiþi unul de celãlalt, dar
dupã zece ani ºi doi copii, pasiu-
nea s-a mai estompat. Pentru a
reaprinde flacãra, ei se hotãrãsc -
de ce nu? - sã se filmeze în timpul
unei partide-maraton de sex, în
care sã foloseascã toate poziþiile
descrise în THE JOY OF SEX.
Pãrea o idee grozavã, dar asta
numai pânã în momentul în care
au descoperit cã înregistrarea lor
riscã sã devinã publicã...

Heshera

Se difuzeazã la TVR 1,  ora 23:10

Hesher spune povestea unui
metalist de vreo douãzeci ºi
ceva de ani, tatuat ºi pletos,
care pãtrunde, într-o zi, pe
neaºteptate, în viaþa unei familii
îndurerate de pierderea unei
fiinþe dragi. Hesher (Joseph
Gordon-Levitt) este cea mai
nepotrivitã persoanã care sã-l
consoleze pe bãiatul de 13 ani
TJ (Devin Brochu) dupã moar-
tea mamei sale, dar se dove-
deºte singurul care îl poate
ajuta sã treacã peste aceastã
copleºitoare durere...

Omul invizibil

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:45

Ideea invizibilitãþii umane a
intrigat omenirea timp de
câteva secole. Transmis din
generaþie în generaþie, prin
viu grai ºi literatura, acest
subiect fascinant este
acum pe cale de a fi explo-
rat de cãtre renumitul regi-
zor Paul Verhoeven într-un
nou thriller provocator ºi
plin de suspans "Invizibil ºi
periculos"...

MIERCURI - 8 iulie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
09:25 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 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
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 Ediþie specialã
21:50 Robin Sharma@Bucureºti
22:00 Starea naþiei
23:10 Hesher
2010, SUA, Dramã
01:00 Transformarea
02:00 Connor sub acoperire (R)
2009, Canada, Familie
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

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

memorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Careul cu 5 aºi
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Beau Geste
1939, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Rãzboi
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Arta fericirii
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 Pariziana
1923, SUA, Dramã
21:40 Robin Sharma@Bucureºti
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 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013

TVR 2

08:05 Am spus destul
09:35 Sex Tape
11:10 Crãciun fericit
12:30 Chef
14:25 Alt Love Building
16:20 Haide, Eddy!
18:00 Jucãtorii
18:30 În pragul dezastrului
19:00 Urzeala tronurilor
20:00 Marea aventurã Lego
21:40 Detectivii din California
22:40 Filosofii
00:25 Nimfomana Vol. II
02:30 O promisiune
04:05 Beowulf

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
21:00 Fotbal Supercupa

Romaniei: Steaua – ASA Târgu
Mureº

23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:45 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Fotbal Supercupa

Romaniei: Steaua – ASA Târgu
Mureº (R)

03:00 Case cu personalitate (R)
04:00 România, te iubesc! (R)
04:45 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (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 Daria, iubirea mea
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doctorul casei

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:30 Vieþi furate (R)
16:30 Dragoste de tatã (R)
18:30 Singurul supravieþuitor
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
22:45 Omul invizibil
01:00 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare (R)

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 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Codul magicienilor (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (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 (R)
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 (R)
20:30 Cronica Netului
21:00 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Fete bune (R)
02:30 Cronica Netului (R)
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 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal Cupa României

Timiºoreana: Steaua - U Cluj
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
20:00 "Bate Cupa"
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:45 "Bate Cupa"
22:00 Wrestling SMACK
22:45 "Bate Cupa"
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 8 iulie - max: 36°C - min: 20°C

$
1 EURO ........................... 4,4810 ............. 44810
1 lirã sterlinã................................6,3237....................63237

1 dolar SUA.......................4,0816........40816
1 g AUR (preþ în lei)........153,1760.....1531760

Cursul pieþei valutare din 08 iulie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederi-

le art.1 alin.1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea nr.286/2011, astfel cum
a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr.1027/2014, UAMS PLE-
NIÞA organizeazã concurs pe data
de 30.07.2015, ora 10.00 (proba
scrisã) iar data susþinerii interviu-
lui urmând a se afiºa odatã cu re-
zultatele probei scrise, la sediul
UAMS PLENITA pentru ocuparea
unui post vacant în regim con-
tractual pe perioadã nedetermina-
tã de MERCEOLOG gr.II. Concur-
sul pentru ocuparea postului va-
cant va consta în 3 etape succesi-
ve, dupã cum urmeazã: -selecþia
dosarelor de înscriere; -proba scri-
sã- 30.07.2015, ora 10.00; -interviul-
se va afiºa o datã cu rezultatele pro-
bei scrise. Potrivit Regulamentu-
lui-cadru, în vederea participãrii la
concurs, candidatul trebuie sã în-
deplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: -are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a sta-
telor aparþinând Spaþiului Econo-
mic European ºi domiciliul în Ro-
mânia; -cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; -are vârsta minimã
reglementatã de prevederile lega-
le; -are capacitate deplinã de exer-
ciþiu; -are o stare de sãnãtate co-
respunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de

Anunþul tãu!
medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; -îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de
vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea justiþiei,
de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
Studii: liceul cu diplomã de baca-
laureat, -cunoºtinþe operare pe
calculator- nivel mediu. Dosarele
de înscriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de 21.07.2015
la sediul UAMS PLENIÞA, Str.Spi-
talului, nr.9, ora 15.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la
Serviciul Resurse Umane telefon:
0251/368.353.

Pierdut Certificat Constatator
nr. 25954/16.06.2015al S.C MEDI-
CAL EQUIPEMENT&SOFT TRA-
DING SRL  cu sediul în Craiova,
strada Castorului, nr. 4, judeþul
Dolj. Se declarã nul.

Clubul Sportiv „OLIMPIC
SPORT CRAIOVA” anunþã propu-
nerea preliminarã privind ”Elabo-
rarea P.U.D construire imobil
S+P+2+Pod vizitabil –spaþiu caza-
re ºi servire masã, imobil P+1-spa-
þiu administrativ, cabinã pazã, pis-
cinã, WC+duº ºi 10 cãsuþe P+M –
cazare, Bd. ªtirbei Vodã, nr. 34,
Craiova. Publicul este invitat sã
transmitã observaþii de la 8 iulie
2015 la sediul Primãriei Craiova,
strada A. I. Cuza, nr. 7.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

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.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie
ºi magazin second-
hand. Telefon: 0747/
072.570.
Proaspãt pensinatã,
doresc sã îngrijesc co-
pil. Telefon: 0728/
064.730.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, acoperiº
tablã, tablã cutatã,
jgheaburi, burlane, pa-
razãpezi, Lindab, gla-
furi, tobogane, dulghe-
rie. Telefon: 0747/
109.594.
Reparaþii instalaþii
sanitare ºi canaliza-
re. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0728/824.470.
Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri 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, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2
camere Filiaºi. Telefon:
0765/ 732.972.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã
etaj 3 zonã bunã. Tele-
fon: 0730/068.568.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunã-
tãþiri, teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãiþa.
Telefon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.

Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Situa-
tã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Te-
lefon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fãcut,
în comuna Orodel - Dolj.
Telefon: 0770/336.014.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreas-
cã, Predeºti - 16 km,
curent, apã, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã 6000
mp, intravilan, curþi,
construcþii, Pieleºti. Te-
lefon: 0766/286.664.
0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închi-
riez 1000 m – 2000 m,
Calea Bucureºti Km 9,
ideal pentru Showro-
om, halã, parc auto,
benzinãrie, deschide-
re 35 m. Telefon:
0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 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. Te-
lefon: 0727/884.205.

ANUNÞ
Primãria Municipiului Bãileºti anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul „Platformã de depozitare ºi gospodã-
rire a gunoiului de grajd” propus a fi am-
plasat în Municipiul Bãileºti, DJ561/D Tar-
laua 228, Parcela 3306/3.

Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul Primãriei Munici-
pului Bãileºti, strada Revoluþiei, nr. 1-3, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8,00-16,00
ºi vineri între 8,00-14,00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, Fax:
0251/419.035, e-mail:office@apmdj.anpm.ro

Universitatea din Craiova desfãºoarã,
în perioada 6-24 iulie 2015, admiterea
pentru anul universitar 2015-2016 pen-
tru studiile universitare de licenþã.
Dacã vrei sa faci parte dintr-o comu-

nitate academicã dinamicã ºi sã ai
ºansa unei cariere de succes, vino ºi
înscrie-te la una din cele 10 facultãþi
ale universitãþii.
Îþi oferim 2850 de locuri la buget ºi 2769

de locuri cu taxã distribuite între 54 de
domenii ºi 105 specializãri.
Pentru mai multe informaþii, acce-

seazã site-ul www.ucv.ro!
Vã aºteptãm la Universitatea din Cra-

iova pentru cã noi ºtim sã încurajãm
excelenþa!
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha- 12000
lei. Telefon: 0723/
692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
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 in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp 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 ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. 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 culoa-
re 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, fa-
bricaþie 1998. Telefon:
0770/ 333.559.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelen-
tã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie 2009,
1,6 benzinã, unic pro-
prietar, proprietar, par-
ticular. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon:0767/116.092
Vând trei biciclete co-
pii , aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând CERAGEM, apa-
rat de presopuncturã
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, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.

Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
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 Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei -
sãpun de casã 10 kg
cu 5 lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pen-
tru arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Tele-
fon: 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 ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment 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 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
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Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 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 corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane
veteran. Telefon:
0764/242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã cu îmbunãtã-
þiri Lãpuº. Telefon:
0765/291.623.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoa-
sã. Telefon: 0770/
682.710.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

Apartament ultracen-
tral, ultralux, mobilier
nou, ultramodern,
A.C., internet, toate
dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã.
Constantin Constantin/
Lucicã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.

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

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central
cu oferte la cererea
clientului, cazare –
masã - confort. Tele-
fon: 0722/360.513;
0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000 gla-
diole Olanda + facturã
+ consultaþie la plan-
tare. Telefon: 0786/
391.745.

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

PIERDERI
Pierdut carnet de stu-
dent pe numele Ce-
pleanu Constantin Ci-
prian, Universitatea
din Craiova, Faculta-
tea de Inginerie Elec-
tricã, anul  II, Specia-
lizarea “Ingineria ºi
Protecþia Mediului în
industrie”

DECESE
Cu sufletul sfâºiat de
durere, familia Tãnasie
anunþã decesul, dupã
o lungã ºi grea suferin-
þã, a celei care a fost
mamã ºi bunicã iubitoa-
re, MARIA TÃNASIE,
în etate de 80 de ani.
Corpul neînsufleþit este
depus la capela Biseri-
cii Ungureni, iar înmor-
mântarea va avea loc
joi, 9 iulie 2015, ora
11.00, la cimitirul Ungu-
reni. Ne vom aminti de
tine mereu!
CONDOLEANÞE
Colectivul Clinicii Chi-
rurgie ºi Ortopedie
Pediatricã ºi familia
Prof. Dr. Sabetay
transmit cu profund
regret sincere condo-
leanþe la trecerea în
nefiinþã a celui ce a
fost minunatul Om ºi
pastor ARDELEANU
GHEORGHE, stâlpul
comunitãþii baptiste
din Craiova. Dumne-
zeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace!

ANUNÞ

Primãria Municipiului Bãileºti anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul „Platformã de depozitare ºi gospodã-
rire a gunoiului de grajd” propus a fi am-
plasat în Municipiul Bãileºti, Tarlaua 228,
Parcela 3306/3.

Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Primãriei Municipu-
lui Bãileºti , strada Revoluþiei, nr. 1, în zilele
de luni pânã vineri între orele 8,00-16,00 ºi
la telefon 0251/311.017, fax:0251/311.956.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul primãriei, în orarul stabilit mai sus.
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Dupã aproape o lunã de vacan-
þã, ACS Podari a început, ieri,
pregãtirea pentru ediþia 2015-
2016 a campionatului Ligii a III-
a. La prima strigare a antrenoru-
lui Dragoº Bon au rãspuns pre-
zent: Mecea, Nedelcovici, D.Pre-
da, Ciocârlã, Ciocioanã, Mires-
cu, D. Stancu, I. ‘erban, Rioºa-
nu, Dragomir, Cl. ªtefan, Sãcea-
nu, Rãduþ, I. Stoica. Au mai fost
prezenþi juniorii Marinoiu, Socol
(ambii CFR Romgaz Craiova) ºi
Raicea (CSS Craiova) pe care
Dragoº Bon îi doreºte în lot, dar
ºi alþi fotbaliºti tineri veniþi pen-
tru a fi testaþi. În total, numãrul

Podãrenii s-au întors la muncãPodãrenii s-au întors la muncãPodãrenii s-au întors la muncãPodãrenii s-au întors la muncãPodãrenii s-au întors la muncã
jucãtorilor s-a ridicat la 24.

Absenþii au fost Surugiu ºi Stã-
nia, ambii din motive personale.

Astãzi, la ora 8:00, Podariul va
efectua vizita medicalã, iar mâi-
ne, de la ora 9:00, va avea loc a
doua ºedinþã de pregãtire din
aceastã sãptãmânã. Dacã sâmbã-
tã Dragoº Bon a programat un joc
ºcoalã, miercurea viitoare, de la
ora 17.30, ACS Podari va evolua
în faza I a Cupei României. Ad-
versari îi vor fi mehedinþenii de la
Pandurii Cerneþi, echipã pe care
CSU II Craiova a eliminat-o clar
în barajul de promovare în liga a
III-a. Meciul se va juca pe sta-

dionul ”Termo” din Drobeta Tur-
nu Severin. Plecarea în cantona-
ment a echipei ACS Podari se va
face pe 5 august.

Tot în aceastã sãptãmânã are
loc ºi reunirea altei echipei dolje-
ne din ultimul ºalon naþional, CSO
Filiaºi. Se va întâmpla vineri, di-
rect la Policlinica pentru Sportivi
din Craiova. Antrenamentele vor
debuta în 14 iulie. Din aceastã
varã tehnicianul Gigi Ciurea a pã-
rãsit echipa, în locul acestuia fi-
ind numit Viorel Cojocaru, fost
antrenor, sezonul trecut, la ªtiin-
þa Turceni. Oraº în care, de alt-
fel, filieºenii vor juca meciurile de

pe teren propriu din turul noii edi-
þii de campionat. Stadionul din
Filiaºi se aflã în ample lucrãri de

modernizare de anul trecut, iar
CSO a evoluat în sezonul 2014-
2015 la Braloºtiþa.

Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Dolj a anun-
þat, printr-un comunicat, cã s-a clarificat
situaþia procesualã dintre actuala conduce-
re, compusã din Silviu Bogdan (foto) – pre-
ºedinte, Ion Oprescu – vicepreºedinte, plus
Sebastian Colþescu – secretar general, ºi fosta
conducere, respectiv Sorin Pãtraºcu – vi-
cepreºedinte ºi Nicu Neagoe – preºedinte.

Totul a plecat de la o plângere penalã for-
mulatã de Sorin Pãtraºcu, în 2012, la Par-

Situaþie clarificatã la AJF Dolj
chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova,
prin care a solicitat sã se constate cã Adu-
narea Generalã din 25 februarie acelaºi an,
în urma cãreia se alesese conducerea ac-
tualã, a fost nelegalã.

Prin Ordonanþa emisã de Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova în dosarul
penal a fost clasatã plângerea în ceea ce
priveºte vinovãþia persoanelor care fuse-

serã cercetate, constatându-se cã cinci din-
tre mandatele folosite la Adunarea Generalã
din 25 februarie au fost întocmite în fals ºi,
pe cale de consecinþã, s-a dispus anularea
parþialã a procesului verbal ºi a hotãrârii res-
pectivei Adunãri Generale numai cu privire
la cele cinci mandate

Soluþia propusã de Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova a fost menþinutã ºi de
Tribunalul Dolj.

Iatã paºii procesului, conform comuni-
catului: „Prin acþiunea ce a format obiectul
dosarului nr. 5585/215/2015, Pãtraºcu Ion
Sorinel a formulat cerere de revizuire împo-
triva încheierii nr. 146/10.07.2012 pronun-
þate în dosarul nr. 14374/215/2012 de Jude-
cãtoria Craiova, a deciziei nr. 2194/
22.11.2012 pronunþate de Tribunalul Dolj în
acelaºi dosar ºi împotriva tuturor hotãrâri-
lor subsecvente întocmite ulterior AG din
25.02.2012. Prin încheierea nr. 84/
14.04.2015, Judecãtoria Craiova a admis în
parte cererea de revizuire, schimbã în tot
încheierea atacatã în sensul cã respinge ce-
rerea formulatã de AJF Dolj de modificare a
actului constitutiv ºi a statutului conform
Hotãrârii AG a Asociaþiei din 25.02.2012 ºi
de înscriere în registrul special al respecti-
velor modificãri ºi respinge capãtul de cere-

re privind desfiinþarea tuturor actelor sub-
secvente întocmite ulterior AG Extraordina-
re din 25.02.2012. AJF Dolj a formulat re-
curs împotriva acestei încheieri ºi prin ho-
tãrârea nr. 454/07.06.2015, Tribunalul Dolj
a admis recursul, a modificat încheierea ata-
catã în sensul cã a respins cererea de revi-
zuire ca inadmisibilã.

Concluzii: La data formulãrii prezentului
comunicat, hotãrârea AG din 25.02.2012 este
validã, conducerea AJF Dolj este statutarã
ºi este înscrisã în Registrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor ºi, cel mai important, toate acþiu-
nile civile ºi penale prin care s-a solicitat
anularea AG s-au soluþionat definitiv ºi ire-
vocabil, nemaiexistând nici o posibilitate le-
galã de constestare a acestei adunãri gene-
rale“, s-a arãtat în comunicatul AJF Dolj,
semnat de preºedintele Silviu Bogdan.

Ionuþ Drãguºin, sportiv cu dublã legiti-
mare la CSM Craiova ºi Colegiul Naþional
“Gib Mihãescu” din Drãgãºani, a reuºit de
curând o performanþã importantã la nivel
internaþional. Sâmbãtã ºi duminicã, la Piteºti,
a avut loc Campionatul Balcanic pentru Ju-
niori 1 la atletism, competiþie în cadrul cãre-
ia Drãguºin a reuºit o clasare pe cea mai
înaltã treaptã a podiumului. Originar din ju-
deþul Vâlcea, Ionuþ n-a avit rival în cursa de

ATLETISM

Ionuþ Drãguºin, campion
balcanic la juniori 1

1.500 de metri, pe care a încheiat-o cu tim-
pul de 3 minute, 51 de secunde ºi 92 de su-
timi. Acest titlu nu este o premierã pentru
carierea atletului, el obþinând un aur balca-
nic ºi în perioada în care a concurat la cate-
goria juniorilor 2. Antrenorul sãu, Cristian
Orza, a declarat cã performanþa este cu atât
mai remarcabilã, cu cât vine dupã o perioa-
dã mai dificilã a sportivului, acesta trebuind
sã se concentreze în ultimele zile mai mult

pe studii, pentru a susþine exa-
menul de bacalaureat. “Este un
titlu balcanic extrem de impor-
tant pentru Ionuþ, mai ales cã
vine dupã o perioadã mai grea,
în care a fost nevoit sã înveþe
mult pentru examenul de baca-
lureat ºi în sãptãmâna premer-
gãtoare concursului chiar a avut
de susþinut acest examen. Cur-
sa de la Piteºti a fost mai mult
tacticã, iar Ionuþ a controlat-o
foarte bine. Punctul lui forte este
finish-ul, s-a desprins în ultimii
300 de metri ºi a câºtigat. Nu
este primul sãu titlu balcanic, a
mai obþinut unul când era junior
2, este un sportiv foarte talen-
tat, de mare perspectivã. Acum,
ne pregãtim pentru Campiona-
tul European din Suedia, care se
va desfãºura sãptãmâna viitoa-
re”, a declarat Cristian Orza,
antrenorul campionului balcanic.

DIGI SPORT 1
1:30, 4:00 – FOTBAL Brazilia – Serie

A: Coritiba – Ponte Preta, Internacional –

Flamengo.

DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wim-

bledon, la Londra, în Regatul Unit: ziua

a 9-a.

DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-

don: ziua a 9-a / 17:00 – ÎNOT – Campio-

natele Internaþionale ale României / 19:45 –

TENIS – Turneul de la Wimbledon.

Halep: “Orice criticã
poate fi constructivã”

EUROSPORT
10:00 – ATLETISM – Universiada, la

Gwangju, în Coreea de Sud / 15:15 –

CICLISM – Turul Franþei: etapa a cincea

(Arras – Amiens Metropole).

EUROSPORT 2
10:00, 13:00, 14:30 – SÃRITURI ÎN

APÃ, ÎNOT; VOLEI – Universiada, la

Gwangju, în Coreea de Sud.

PRO TV
21:00 – FOTBAL – Supercupa Româ-

niei, la Constanþa: Steaua – ASA Tg.

Mureº.

Simona Halep (nr. 3 WTA), protago-
nista unui sezon mediocru pe iarbã, le-a
mulþumit fanilor care au încurajat-o în
ultima perioadã, într-un mesaj postat pe
Facebook, în care a transmis mulþumiri
ºi pentru critici, deoarece “orice criticã
poate fi constructivã”

“Vreau sã vã mulþumesc tuturor celor
care mi-aþi scris ºi m-aþi încurajat în ulti-
ma perioadã. Vreau sã vã mulþumesc ºi
pentru critici, pentru cã, în definitiv, ori-

ce criticã poate fi constructivã dacã reu-
ºim sã o primim aºa cum trebuie”, a scris
Halep.

Eliminatã sãptãmâna trecutã încã din
runda inauguralã a turnelui de la Wimble-
don, acolo unde fãcuse semifinalã anul
trecut, Halep va reveni în activitate la tur-
neele de pe continentul nord-american,
care preced US Open, ultimul Grand Slam
al anului, programat sã se desfãºoare în-
tre 31 august ºi 13 septembrie.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Universitatea Craiova ºi-a reluat
pregãtirile în Bãnie, dupã cele douã
sãptãmâni petrecute în Austria,
urmate de câteva zile de vacanþã.
Deocamdatã, antrenamentele se
desfãºoarã pe „Extensiv”, însã ga-
zonul acestuia va trebui menajat
pentru meciurile oficiale, astfel în-
cât se cautã un teren de antrena-
ment, iar cel mai probabil alb-al-
baºtrii se vor deplasa zilnic în ve-
cinãtatea Craiovei, la Mischii sau
la Cârcea, unde sunt terenuri des-
tul de bune. Aarena din Cârcea,
care a gãzduit ºi finala fazei jude-
þene a Cupei României, beneficia-
zã ºi de instalaþie de nocturnã. De
altfel, terenurile de antrenament vor
fi o problemã atât pentru prima
echipã a ªtiinþei, cât ºi pentru for-
maþia-satelit ºi pentru grupele de
copii ºi juniori, care vor trebui sã
se adapteze ºi sã improvizeze pânã
la finalizarea compexului „Ion
Oblemenco” ºi al bazei sportive de
la aeroport.

Astãzi debuteazã oficial noul sezon fotbalistic în
România, cu Supercupa României, care se va juca
între campioana FCSB ºi ocupanta locului secund,
ASA Tg. Mureº. Aceasta a fost aleasã ca adversar
pentru campioanã, deoarece FCSB a realizat eventul,
câºtigând ºi Cupa României. Partida se va desfãºura
de la ora 21, pe arena „Farul” din Constanþa, aleasã
de FRF ca loc de disputare pentru a reuni cât mai
mulþi microbiºti aflaþi pe litoral în aceastã perioadã.
La FCSB va debuta pe bancã noul antrenor de facto,
Mirel Rãdoi, care nu are însã studiile necesare pentru
a îndeplini ºi de jure funcþia de tehnician principal.
Cel mai probabil, Rãdoi va alinia formula: Niþã – Alce-
nat, Papp, Varela, Guillherme – Ad. Popa, Muniru,
Tahar, Stanciu, Chipciu - Þucudean. De partea cea-
laltã, ASA se anunþa principala contracandidatã la titlu
a echipei lui Becali, dar intervenþia DNA a spulberat

Victoria cu 4-2 obinutã contra
formaiei Dunãrea Bistre în finala
fazei judeene a Cupei României
a asigurat prezena Universitãii II
Craiova în etapele naionale ale
competiiei. În prima fazã naþio-
nalã a Cupei României. Univer-
sitatea II Craiova va evolua în
compania ACS Viitorul Munici-
pal Craiova, formaie care a în-
cheiat pe locul 12 din 13 partici-
pante sezonul precedent al Ligii
a III-a. Partida este programatã
pe 15 iulie, de la ora 17:30, pe sta-
dionul Extensiv. Interesant este
cã, deºi au nume de echipe cra-
iovene, cele douã vor evolua în
sezonul urmãtor la Iºalniþa, pe
acelaºi stadion.

Într-un alt meci din aceeaºi

fazã, CS Podari va întâlni în de-
plasare echipa Pandurii Cerneþi,
nimeni alta decât adversara sa-
telitului ªtiinþei în barajul de pro-
movare în Liga a III-a. CSO Fi-
liaºi va intra în competiþie înce-
pând cu urmãtoarea rundã. Faza
a II-a a Cupei României, la care
vor participa cele 37 de echipe
calificate din faza I plus 5 echipe
participante în Liga a 3-a este
programatã sã aibã loc miercuri,
29 iulie 2015, ora 17:30.

Ediþia de campionat 2015-2016
a ligii a treia va începe 28 - 29
august, o decizie în ceea ce pri-
veºte disputarea într-un sistem cu
cinci sau ºase serii urmând a se
lua dupã 20 iulie, termenul limitã
de înscriere a echipelor.

În faza naþionalã a Cupei României
CSU II - MunicipalCSU II - MunicipalCSU II - MunicipalCSU II - MunicipalCSU II - Municipal
ºi Cerneþi - Podariºi Cerneþi - Podariºi Cerneþi - Podariºi Cerneþi - Podariºi Cerneþi - Podari

Astãzi se disputã Supercupa RomânieiAstãzi se disputã Supercupa RomânieiAstãzi se disputã Supercupa RomânieiAstãzi se disputã Supercupa RomânieiAstãzi se disputã Supercupa României
instant ceea ce încropiserã Dan Petrescu ºi Bogdan
Mara în Ardeal. „Bursucul” ºi-a gãsit deja o nouã echi-
pã, în China, iar Vasile Miriuþã este gata sã preia vice-
campioana, care pierde jucãtori de la o zi la alta, pe
lângã plecãrile acceptate ale lui Bumba, Feussi, Sepsi
ºi Hora. Echipa lui ASA ar putea fi în seara aceasta:
Stãncioiu – Golanski, Bejan, Ivan Gonzales, Brandan
– Jurado, Gorobsov, Kortzorg, G. Mureºan, Varga –
Manolov.

Ediia din acest an a Supercupei României Timiºo-
reana beneficiazã de un nou trofeu, pe care-l va pãs-
tra în propria vitrinã. Cupa realizatã în Italia nu este
transmisibilã, spre deosebire de trofeul Cupei Româ-
niei, pe care învingãtoarea îl poate pãstra doar un an.
Jucãtorii care vor învinge în partida de la Constana
vor ridica deasupra capului un trofeu înalt de 70 de
centimetri care cântãre’te mai bine de 6 kilograme.

Optimismul predominã în lotul
Universitãþii Craiova, deºi acesta
nu a primit întãriri în vara aceasta

Noul cãpitan al echipei, porta-
rul Cristian Bãlgrãdean, este opti-
mist în privinþa sezonul urmãtor,
ca de altfel majoritatea colegilor
sãi, în ciuda faptului cã nu au fost
efectuate transferuri importante, ba
chiar au pãrãsit echipa Brandan ºi
Frãsinescu, venind doar bulgarul
Popov. „A fost un cantonament
greu ºi plãcut în acelaºi timp. A
fost o perioadã de acumulãri, di-
ficilã, dar ne va fi uºor în cam-
pionat. Vrem sã terminãm pe un
loc mai bun decât în campionatul
precedent. Va fi foarte cald la ora
primului joc, dar ºi noi, ºi Boto-
ºaniul vom juca pe aceeaºi tem-
peraturã, pe acelaºi teren. Va fi un
meci foarte greu, pe care vrem sã-
l câºtigãm“ a spus goal-keeper-ul
de 27 de ani.

Ferfelea: „Îmi pare rãu
de jucãtorii de la ASA”

Viorel Ferfelea sperã ºi el la un

sezon mai bun decât cel trecut ºi îi
compãtimeºte pe Brandan ºi noii
colegi ai acestuia, de la ASA TG.
Mureº, formaþie care are conturile
blocate de DNA, mulþi dintre jucã-
tori dorind sã pãrãseascã lotul vi-
cecampioanei en-titre. „Toþi ne
dorim podiumul, pentru asta vom
lupta. Ne-am pregãtit bine în Aus-

tria, am avut meciuri tari, dar rã-
mâne de vãzut în campionat în ce
formã ne vom afla, pentru cã ami-
calele nu seamãnã cu partidele ofi-
ciale. Important este sã vinã jucã-
tori valoroºi ºi sã facem împreunã
lucruri bune pentru Universitatea
Craiova. Nu ºtiu dacã e posibil sã
revinã Brandan, am înþeles cã sunt

probleme mari la ASA Târgu Mureº.
E urât ce se întâmplã pentru bãieþii
de la Târgu Mureº. Pe noi poate cã
ne avantajeazã, dat fiind cã era un
adversar ce anunþa pretenþii la lo-
curile din frunte, dar pentru spec-
taculozitatea întrecerii e un dezavan-
taj. Sincer, îmi pare rãu pentru ju-
cãtori“ a spus Ferfelea.
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