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- Þi-am spus, Popescule, cã am
luat de la americani ºi Valentine’s
Day, ºi weekend, ºi OK, ºi galbe-
nul de la taxi... De ce nu îl luãm
ºi pe Obama?

social / 7

Tavi Matees-
cu, directorul
Poliþiei Locale
Craiova, spune
cã noul proiect
de hotãrâre de
guvern privind
ridicarea maºi-
nilor parcate
neregulamentar
nu va pune în
dificultate mu-
nicipalitatea
deoarece pro-
cedura este
asemãnãtoare
cu ceea ce se
fãcea ºi pânã
acum. Ba, mai
mult, va ajuta
Poliþia Localã
sã degaje ºi
trotuarele de
maºini, agenþii
locali fiind
legaþi de mâini
pânã acum.
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Doar imenseDoar imenseDoar imenseDoar imenseDoar imense
complicaþii,complicaþii,complicaþii,complicaþii,complicaþii,
la care nimenila care nimenila care nimenila care nimenila care nimeni
nu s-a gândit!nu s-a gândit!nu s-a gândit!nu s-a gândit!nu s-a gândit!

Suntem în posesia unei certitu-
dini, care tulburã Europa. Unda de
ºoc s-a propagat cu repeziciune.
„Brexitul” a devenit o realitate.
Mulþi nu au crezut un asemenea
deznodãmânt, în pofida alarmelor
ridicate, poate ºi datoritã faptului
cã 43 de ani – trãiþi alãturi de Ma-
rea Britanie, în principal de occi-
dentali – însemna ceva, durabil,
dincolo de reacþiile emoþionale.
Dupã „Brexit”, Regatul Unit poate
redeveni o insulã, simbolul unei
Europe în crizã. Expresia unei vic-
torii a minciunii populiste deversa-
tã în profunzime, centratã pe inva-
zia strãinã sau fantastica aderare a
Turciei la UE. Un adevãrat delir.

Aproximativ
2 milioane de lei
pentru finanþarea
drepturilor copiilor
ºi tinerilor
cu cerinþe
educaþionale
speciale din Dolj

 Hotãrârea de Guvern nr.
423/2016, adoptatã de Executiv
în data de 16 iunie ºi publicatã
în Monitorul Oficial în 22 iunie,
prevede cã judeþului Dolj îi este
repartizatã suma de 1.962.000
de lei pentru finanþarea drep-
turilor copiilor, elevilor ºi tine-
rilor cu cerinþe educaþionale
speciale integraþi în învãþãmân-
tul de masã, pentru anul 2016.Onor laOnor laOnor laOnor laOnor la

Drapelul Naþional!Drapelul Naþional!Drapelul Naþional!Drapelul Naþional!Drapelul Naþional!

ANSVSA opreºteANSVSA opreºteANSVSA opreºteANSVSA opreºteANSVSA opreºte
importurile deimporturile deimporturile deimporturile deimporturile de
lapte ºi produselapte ºi produselapte ºi produselapte ºi produselapte ºi produse
lactate provenitelactate provenitelactate provenitelactate provenitelactate provenite
din Bulgariadin Bulgariadin Bulgariadin Bulgariadin Bulgaria
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Cod galben de ploi ºi furtuni,
pânã mâine, la ora 10.00

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis o avertizare de tip
cod galben de ploi torenþiale pentru
astãzi ºi mâine, valabilã în centrul,
nordul ºi vestul þãrii. Vor fi averse
torenþiale, frecvente descãrcãri elec-
trice, intensificãri de vânt ce vor lua
ºi aspect de vijelie ºi pe arii restrânse
va cãdea grindinã. Astfel, în interva-
lul 27 iunie ora 10:00 – 28 iunie ora
10:00, în zonele montane, în Banat,
Criºana, Maramureº, Transilvania, în
vestul Olteniei ºi nordul Moldovei,
dar pe arii mai restrânse ºi în celelalte
regiuni instabilitatea atmosfericã va
fi temporar accentuatã. În zonele vi-
zate vor fi averse torenþiale, frecven-
te descãrcãri electrice, intensificãri de
vânt ce vor lua ºi aspect de vijelie ºi
pe arii restrânse grindinã. Cantitãþile
de apã vor depãºi local 25 l/mp ºi
izolat 50, 60 l/mp. Instabilitatea at-
mosfericã se va menþine accentuatã
ºi pe parcursul zilei de marþi, 28 iunie,
în special în centrul, sudul ºi estul
þãrii. Meteorologii au emis cod gal-
ben de furtunã pentru 28 de judeþe
din vestul, nordul ºi centrul þãrii, de
azi-dimineaþã pânã mâine. Instabili-
tatea atmosfericã va fi accentuatã.

Cea mai mare pensie
din România – 28.825 lei,
cea mai micã – 400 lei

Cel mai mare cuantum al pensiei
din sistemul public de stat este de
28.825 de lei ºi este achitat unei per-
soane din Bucureºti, conform date-
lor furnizate de Casa Naþionalã de
Pensii Publice, la solicitarea AGER-
PRES. Potrivit CNPP, acestei pensii
de 28.825 de lei i se aplicã urmãtoare-
le reþineri: 5,5% contribuþia de asigu-
rãri sociale de sãnãtate ºi 16% cota
de impozit. Astfel, dupã aplicare aces-
tor reþineri, pensia netã a fost de
23.090 de lei. În ceea ce priveºte cel
mai mic cuantum al pensiei, CNPP
precizeazã cã în sistemul public de
pensii nu existã cuantum sub 400 de
lei. Instituþia menþioneazã faptul cã,
potrivit articolului 50 din Legea 339/
2015 a bugetului de stat pe anul 2016,
în acest an nivelul indemnizaþiei so-
ciale pentru pensionari, prevãzut prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr 6/2009 privind instituirea pensiei
sociale minime garantate, este de 400
de lei. De asemenea, datele CNPP ara-
tã cã la data de 31 mai 2016 în siste-
mul public de pensii din România exis-
ta un numãr de 5.100.799 de pensio-
nari. Pensia medie este 885 de lei.
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Prim-vicepreºedintele PNL Cãtã-
lin Predoiu ºi deputatul PSD Victor
Ponta au avut, ieri, un schimb de re-
plici, pe Facebook, folosind cuvinte
precum „trage capacul tomberonului
deasupra capului” sau „comicii de la
PNL”, „Dumb and Dumber” (Tãntã-
lãul ºi Gogomanul, n.r.). Disputa din-
tre cei doi a pornit de la o declaraþie a
prim-vicepreºedintelui PNL Cãtãlin
Predoiu potrivit cãreia preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Jun-
cker, ar trebui sã îºi asume ºi el res-
ponsabilitatea pentru Brexit ºi sã de-
misioneze, urmând exemplul premie-
rului britanic David Cameron.

Deputatul PSD Victor Ponta l-a

Numãrul cãsãtoriilor a crescut cu
6,2%, anul trecut, la 125.454, în timp
au fost înregistrate 31.527 divorþuri,
în urcare cu 15,9%, reiese dintr-o
publicaþie a Institutului Naþional de
Statisticã (INS) transmisã la solici-
tarea AGERPRES.

“În anul 2015 s-au înregistrat
125.454 cãsãtorii, cu 7.379 cãsãtorii
mai multe decât în anul anterior. În
acest context, rata nupþialitãþii a fost
mai mare ca cea din anul 2014, înre-
gistrându-se 5,6 cãsãtorii la 1.000
locuitori. Creºterea numãrului de
cãsãtorii încheiate în anul 2015 faþã
de anul 2014 s-a înregistrat atât în
mediul urban, cât ºi în mediul rural.
Cele mai multe cãsãtorii (18,2% din
numãrul total de cãsãtorii) s-au în-
cheiat de bãrbaþii ºi femeile din gru-
pa de vârstã 25-29 ani, urmate de
cele încheiate de bãrbaþii din ace-
eaºi grupa de vârstã cu femeile din
grupa de vârstã 20-24 ani (14,3%)’,

Poºta Românã a închis anul 2015
cu o pierdere de circa 30 de milioane
de lei pe fondul unei amenzi primite
de la Consiliul Concurenþei pentru
activitãþi anticoncurenþiale din pe-
rioada 2010-2012, a declarat directo-
rul general al companiei, Alexandru
Petrescu, într-un interviu acordat
AGERPRES.

“Am avut 2014 primul an profitabil
de dupã 2009. 2015 trebuia sã îl închi-
dem din nou pe profit net, dar, din pã-
cate, înainte de auditare, pe 18 aprilie,
a venit o scrisoare de la Consiliul Con-
curenþei care ne-a spus cã avem de
plãtit exact 33 de milioane de lei pen-
tru activitãþi anticoncurenþiale din pe-
rioada 2010-2012, fapt pentru care a
trebuit sã provizionãm. Auditorii ne-
au recomandat sã introducem în pro-
vizioane aceastã sumã ºi, în loc sã ie-
ºim cu profit de 3,5 milioane lei, am
ieºit cu aproape 30 de milioane lei pier-
dere. Noi am contestat aceastã amen-
dã în instanþã, dar acest lucru nu în-
seamnã cã ea se ºi anuleazã. Deocam-
datã trebuie sã o plãtim la stat (...)”, a
precizat Petrescu.

Pentru 2016, ºeful Poºtei Române
estimeazã cã operatorul poºtal va în-
cheia anul cu un profit net de 4 milioa-
ne lei.

Potrivit datelor furnizate de compa-
nie, Poºta Românã a obþinut iniþial un
profit brut pe anul 2015 de 6,8 milioane
de lei, însã, dupã  auditare, compania a
consemnat o pierdere de 29,4 milioane
de lei, din cauza amenzii primite de la
Consiliul Concurenþei.

Impactul pe cheltuieli care a con-
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Ministerul Justiþiei a lansat în dezba-
tere publicã proiectul de ordonanþã de
urgenþã pentru modificarea ºi completa-
rea Legii nr. 254/2013, privind executa-
rea pedepselor ºi a mãsurilor privative
de libertate, întrucât la data de 1 septem-
brie urmeazã sã expire termenul de sus-
pendare a articolului care prevedea ca
deþinuþilor sã li se scadã câte 30 de zile
pentru fiecare lucrare ºtiinþificã sau in-
venþie.

Astfel, potrivit proiectului, “la artico-
lul 96 alineatul (1), litera f) se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins: f) în cazul ela-
borãrii de lucrãri ºtiinþifice publicate sau
invenþii brevetate, se considerã 20 de zile
executate pe întreaga duratã a executãrii pe-
depsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite,
indiferent de numãrul lucrãrilor ºtiinþifice sau a

invenþiilor realizate”.
Un alt articol prevede stabilirea caracterului

ºtiinþific al unei lucrãri. “Caracterul ºtiinþific al

lucrãrilor elaborate de cãtre deþinuþi este
stabilit, potrivit dispoziþiilor legale, de
cãtre Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiin-
þifice, denumit în continuare CNCS, cu
sprijinul logistic al Unitãþii Executive pen-
tru Finanþarea Învãþãmântului Superior, a
Cercetãrii, Dezvoltãrii si Inovãrii, denu-
mitã în continuare UEFISCDI”, iar “pe
durata elaborãrii de lucrãri ºtiinþifice sau
de invenþii pot fi desfãºurate activitãþi lu-
crative, fãrã ca acestea sã se suprapunã
ºi fãrã ca, însumatã, durata desfãºurãrii
tuturor acestor activitãþi sã depãºeascã
durata prevãzutã de legislaþia muncii”, se
aratã în proiectul ministerului.

Documentul mai prevede cã o nouã
solicitare privind elaborarea unei lucrãri ºtiin-
þifice sau invenþii se poate formula doar dupã
finalizarea lucrãrii anterioare.

Brexit, motiv de ceartã ºi injurii pentru Cãtãlin Predoiu ºi Victor Ponta, pe Facebook
ironizat pe liberal, pe Facebook. „Deci
Marele PNL (sau “Partidul Lui”) a
devenit un fel de “Vacanþa Mare” din
vremurile de demult / când eºti trist
sau îngrijorat de ceva serios (cum ar
fi BREXIT) citeºti ce spun comicii de
la PNL ºi mai te destinzi (sic!) puþin.
Gorghiu & Predoiu (Dumb and dum-
ber) / sau Gorghiu & Blaga (Stan ºi
Bran) / sau Cezar Preda & Ludorvic
Orban (Pãcalã ºi Tândalã) – au în ofer-
ta orice îþi doreºti! Preºedintele / Pre-
mierul / Primarul General “to be elec-
ted” Cãtãlin Perdoiu i-a cerut demi-
sia lui Juncker pt. Brexit/ ºi dacã nu
înþelege Juncker rapid sã se confor-
meze dl Perdoiu va trece la Tusk,

Merkel, Obama, etc!!! Aºtept mâine
reacþia tovarãºei Gorghiu Dej – pre-
sa a înþeles greºit sau a manipulat ce
a zis Dl Cãtãlin Perdoiu – era vorba,
chiar ºi pt. Brexit, de demisia lui Pon-
ta!!!! Aþi înþeles acum?!?!”, a scris,
ieri, Ponta pe Facebook.

Replica lui Cãtãlin Predoiu a venit
pe aceeaºi reþea de socializare. „Pon-
ta, ai fãcut cafeaua lui Dragnea? I-ai
luat þigãri de dimineaþã? Nu uita ºi
pantofii, trebuie sã luceascã! Mâine
se vede cu premierul. ªi stai liniºtit,
nu-þi va mai cere nimeni niciodatã
demisia, pentru cã ai ajuns ceea ce ai
fost de la început: un nimeni! Un ni-
meni ai fost în boscheþii Parisului, un

nimeni ai fost în gentuþa lui SOV, un
nimeni ai fost în manejul lui Nãstase.
Tu ai crezut cã eºti ceva la un mo-
ment dat, pentru cã n-ai vrut sã vezi
cã eºti acolo doar pentru cã tata so-
crul Sârbu a servit cândva patria co-
munistã, Naºul Oprea ºi prietenul
Ghiþã te-au promovat la somaþia men-
torului vostru din umbrã care nu fã-
cea deloc politicã, iar Cocoº þi-a per-
mis sã-i faci pantofii Elenei, care a pus
ºi ea o vorba mai sus. Ponta, lasã-ne
ºi trage capacul tomberonului deasu-
pra capului!”, a scris Cãtãlin Predoiu
pe Facebook, precizând cã se vede
„nevoit” sã-i rãspundã lui Ponta „în
singura limbã pe care o cunoaºte”.

Poºta Românã a închis
pe pierdere anul 2015

dus la rezultatul negativ a fost de 36,2
milioane de lei, din care amenda Con-
siliului Concurenþei a fost de 33 mili-
oane de lei, iar provizionul pentru apli-
carea prevederilor privind acordarea
gratificaþiilor de pensionare, conform
CCM, de 3,13 milioane de lei. Cheltu-
ielile de investiþii în 2015 au totalizat
16,6 milioane de lei, o creºtere de
19,6% faþã de 2014. Structura princi-
palelor venituri din exploatare realiza-
te în 2015 de Poºta Românã aratã cã
36% provin din plata pensiilor, 16,3%
din trimiteri confirmare de primire (AR)
ºi 12,4% din poºta de scrisori.

În 2014, rezultatul net al Poºtei Ro-
mâne a fost de 22,8 milioane de lei, dupã
5 ani de pierderi, iar cheltuielile de in-
vestiþii au totalizat 13,9 milioane de lei.

Poºta Românã, companie naþiona-
lã înfiinþatã conform Legii 31/1990, ne-
fiind o instituþie publicã, este deþinu-
tã de statul român, prin Ministerul Co-
municaþiilor ºi pentru Societatea In-
formaþionalã (MCSI), în proporþie de
75%, ºi de Fondul Proprietatea (FP) în
proporþie de 25%. Compania deþine
cea mai mare reþea de distribuþie la ni-
vel naþional, însemnând peste 80%
din totalul subunitãþilor poºtale care
opereazã, în prezent, în România. Pes-
te 19 milioane de locuitori beneficiazã
de serviciile Poºtei Române ºi peste
7,5 milioane de adrese sunt acoperite
de reþeaua poºtalã proprie. Poºta Ro-
mânã rãmâne compania cu cea mai
mare cifrã de afaceri din acest sector
de activitate, dar ºi cel mai mare anga-
jator din România, cu puþin peste
25.000 de angajaþi.

Principala cauzã: amenda de 33 de milioane
de lei de la Consiliul Concurenþei

Numãrul cãsãtoriilor a crescut
cu 6,2%, iar cel al divorþurilor

cu 15,9%, anul trecut
informeazã INS.

În mediul ur-
ban, femeile se
cãsãtoresc, în
medie, la vârste
mai  înaintate
decât în mediul
rural, astfel, în
2015, în mediul
urban 39,7%
dintre cãsãtorii
au fost încheia-
te de femei din
grupa de vârstã
25-29 ani, iar în
rural 36,0% din

cãsãtorii au implicat femei de 20-
24 ani. „În mediul rural, numãrul
de cãsãtorii al femeilor din grupa
de vârstã sub 20 ani a depãºit
semnificativ pe cel înregistrat în
mediul urban, fiind de 2,1 ori mai
mare. În anul 2015, vârsta medie
la data cãsãtoriei a crescut faþã
de anul 2014 atât la bãrbaþi cât ºi
la femei. Astfel, vârsta medie la
cãsãtorie înregistratã în anul 2015
fost de 32,5 ani la bãrbaþi ºi 29,1
ani la femei”, mai menþioneazã ra-
portul INS.

În ceea ce priveºte divorþurile,
în anul 2015 numãrul celor pronun-
þate prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã sau pe cale administrati-
vã a fost de 31.527, în creºtere cu
4.339 divorþuri comparativ cu anul
2014. Rata divorþialitãþii a crescut
de la 1,22 divorþuri la 1.000 locui-
tori în anul 2014, la 1,42 divorþuri la
1.000 locuitori în anul 2015.
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Doar imense complicaþii,Doar imense complicaþii,Doar imense complicaþii,Doar imense complicaþii,Doar imense complicaþii,
la care nimeni nu s-a gândit!la care nimeni nu s-a gândit!la care nimeni nu s-a gândit!la care nimeni nu s-a gândit!la care nimeni nu s-a gândit!

MIRCEA CANÞÃR
Suntem în posesia unei certi-

tudini, care tulburã Europa.
Unda de ºoc s-a propagat cu
repeziciune. „Brexitul” a deve-
nit o realitate. Mulþi nu au cre-
zut un asemenea deznodãmânt,
în pofida alarmelor ridicate,
poate ºi datoritã faptului cã 43
de ani – trãiþi alãturi de Marea
Britanie, în principal de occi-
dentali – însemna ceva, durabil,
dincolo de reacþiile emoþionale.
Dupã „Brexit”, Regatul Unit
poate redeveni o insulã, simbo-
lul unei Europe în crizã. Expre-
sia unei victorii a minciunii po-
puliste deversatã în profunzime,
centratã pe invazia strãinã sau
fantastica aderare a Turciei la
UE. Un adevãrat delir. Chiar
dacã Europa s-a construit fãrã
Anglia ºi, deci, poate continua
fãrã ea, dovadã cã miniºtrii de
Externe ai celor ºase þãri fon-

datoare ale UE – Germania,
Franþa, Italia, Belgia, Olanda,
Luxemburg – au adresat, sâm-
bãtã, 25 iunie a.c., un mesaj clar
Marii Britanii de a pune în apli-
care cât mai repede posibil de-
cizia, lucrurile rãmân încurcate,
teribil de încurcate. Consecin-
þele „Brexit” sunt greu de eva-
luat. Principalele burse europe-
ne – Londra, Paris, Frankfurt,
Milano – au pierdut peste 960
de miliarde euro (1.090 miliar-
de dolari). Fost premier, dar ºi
ministru de Externe al României,
cu o bunã expertizã în chestiuni
de politicã externã, în general
bine antrenat, Adrian Nãstase
opineazã pe blogul personal cã
Marea Britanie s-a împãrþit în
douã regate, „unul în nord ºi al-
tul în sud, unul care vrea în UE
(inclusiv Scoþia), altul care vrea
afarã”. Ex-premierul român

readuce în atenþie „cele douã
Românii rezultate dupã alege-
rile prezidenþiale din 2004” ºi
crede cã va fi nevoie de mult
timp pentru a reîngemãna, la
loc, cele douã jumãtãþi sau poa-
te... nu. Proeminente au deve-
nit rivalitãþile: Anglia versus
Scoþia, aceasta din urmã cu un
apetit pentru independenþã;
Anglia versus Þara Galilor;
Londra versus restul Angliei.
Trei milioane de partizani ai lui
„Remain” au semnat o petiþie
pe site-ul Parlamentului brita-
nic, cerând ca «în caz de vic-
torie a lui „Brexit” cu mai puþin
de 60% la referendum sã fie or-
ganizat un alt vot». Guvernul
trebuie sã rãspundã la petiþiile
cu peste 10.000 de semnãturi,
iar Parlamentul trebuie sã exa-
mineze petiþiile cu peste
100.000 de semnãturi. Petiþiile

reflectã profunde fracturi apã-
rute cu ocazia referendumului,
tineri contra bãtrâni, scoþieni,
nord-irlandezi ºi londonezi con-
tra periferiei. David Cameron,
actualul premier, care ºi-a
anunþat demisia, a comis eroa-
rea politicã a vieþii. A declanºat
o restrângere... teritorialã, la
care nu s-a gândit. Fiindcã pre-
mierul scoþian, Nicola Stur-
geon, a declarat deja pentru
BBC cã „Regatul Unit pen-
tru care a votat Scoþia în
2014, sã rãmânã, nu mai
existã”. Nu e exclus ca David
Cameron sã fi admis retrage-
rea din UE, unde lider este
Germania, preferând compo-
nenta Commonwealth, dar pa-
gubele colaterale sunt inco-
mensurabile. Cum 60% din lo-
cuitorii capitalei britanice au
votat împotriva ieºirii din UE, a

fost lansatã deja o petiþie prin
care se reclamã independenþa
Londrei. Alerta e teribilã. Situa-
þia este confuzã ºi din tot ceea
ce se degajã, la nivel de spaþiu
public, putem trage concluzia cã
„britanicii nu prea ºtiu ce au vo-
tat”. Actualul primar al Londrei,
Sadiq Kahn, într-un comunicat,
solicitã ca Londra sã participe la
procesul de ieºire din UE, dar sã
rãmânã un membru al pieþei uni-
ce. Opþiune de-a dreptul ilogicã,
dar cine mai gândeºte logic. Fos-
tul primar al Londrei, Boris Joh-
nson, unul din liderii grupului fa-
vorabil ieºirii Marii Britanii din
UE, este vehement contestat în
partidul conservator ºi riscã sã nu
ajungã premier. Se pregãteºte ºi
bascularea liderului laburist, Je-
remy Corbyn, pentru slaba cam-
panie de rãmânere în UE, fãcutã
de partidul sãu.

Ministerul Afacerilor Interne
(MAI) a publicat, vineri searã, pro-
iectul de hotãrâre de guvern care
va reglementa modul în care pot fi
ridicate vehiculele staþionate nere-
gulamentar. În proiect se spune cã
doar administratorul drumului poate
pune în aplicare mãsura ridicãrii
vehiculelor, propunându-se stabili-
rea unui set de reguli care sã des-
curajeze apariþia practicilor abuzi-
ve ºi deturnarea scopului mãsurii
într-unul comercial, se aratã în nota
de fundamentare a MAI.

„Administratorul drumului este
unitatea administrativ-teritorialã. La
noi, tot Primãria Craiova, prin Po-
liþia Localã, dispunea ºi pânã acum
ridicarea maºinilor parcate neregu-
lamentar, deci nu va fi o schimbare
semnificativã”, a explicat Tavi Ma-
teescu, directorul Poliþiei Locale.

Craiova scapã de maºinileCraiova scapã de maºinileCraiova scapã de maºinileCraiova scapã de maºinileCraiova scapã de maºinile
parcate pe trotuareparcate pe trotuareparcate pe trotuareparcate pe trotuareparcate pe trotuare

Tavi Mateescu, directorul Poliþiei Locale Cra-
iova, spune cã noul proiect de hotãrâre de guvern
privind ridicarea maºinilor parcate neregulamen-
tar nu va pune în dificultate municipalitatea de-

oarece procedura este asemãnãtoare cu ceea ce
se fãcea ºi pânã acum. Ba, mai mult, va ajuta
Poliþia Localã sã degaje ºi trotuarele de maºini,
agenþii locali fiind legaþi de mâini pânã acum.

Tavi Mateescu: „La Craiova,
procedura se aplica deja”
Ca ºi pânã la apariþia acestui pro-

iect de hotãrâre de guvern, Poliþia
Localã Craiova emitea dispoziþia de
ridicare a maºinilor parcate nere-
gulamentar, dupã care veneau an-
gajaþii RAT Craiova care acþionau
pentru ridicarea propriu-zisã.

„Proiectul spune cã administra-
torul drumului trebuie sã facã ºi
ridicarea, înþelegându-se de aici cã
nu mai este voie sã se colaboreze
cu firme private pentru aceastã
operaþie, aºa cum se întâmplã în
alte oraºe ale þãrii. La Craiova, nu
se pune aceastã problema pentru
cã se lucreazã cu angajaþii RAT”,
a mai explicat Tavi Mateescu.

Costurile pentru ridicarea ºi de-
pozitarea maºinii în parcarea RAT
Craiova vor rãmâne aceleaºi, de
150 de lei, potrivit HCM Craiova.

Maºinile nu se mai ridicã
cu tot cu pasageri

O altã schimbare cu care se
vine este cã maºina nu mai poate
fi urcatã pe platformã dacã, între
timp, proprietarul ajunge la vehi-

cul. „Nici acest aspect nu ne
afecteazã, fiindcã noi nu am ri-
dicat niciodatã abuziv maºinile.
Dacã proprietarul a apãrut la
maºinã, i-am aplicat sancþiunea
prevãzutã de legislaþia în vigoa-

re ºi RAT-ul nu a mai ridicat maºi-
na. Nu s-a întâmplat ca în alte pãrþi,
ca ºoferul sã fugã dupã platfor-
mã”, a mai spus Mateescu.

Noile reguli spun cã maºina nu
mai poate fi ridicatã dacã sunt per-
soane în interior. Conducerea Po-
liþiei Locale Craiova spune cã ºi aici
procedeazã la fel dintotdeauna,
nefiind ridicatã niciodatã vreo ma-
ºinã cu tot cu pasageri.

Parcarea pe trotuare, o mare
problemã ºi în Craiova

Existã totuºi ºi o noutate, ºi anu-
me cã maºinile care vor fi gãsite
parcate pe trotuare vor putea sã
fie ridicate la fel ca ºi celelalte. Tavi
Mateescu spune cã, în Craiova,
sunt foarte multe zone, îndeosebi
cele centrale, în care ºoferii îºi lasã
intenþionat maºinile pentru a evita
riscul ridicãrii, iar proiectul de ho-
tãrâre de guvern este salutat prin
prisma acestui aspect.

„Proiectul de hotãrâre de gu-
vern este clar ºi potrivit din acest
punct de vedere, fiindcã mulþi îºi
lasã maºinile pe trotuare, iar noi
ne uitãm pur ºi simplu la ele ºi nu
le putem ridica fiindcã legea nu ne

da voie decât sã le luãm pe cele
parcate pe trecerile de pietoni”, a
mai spus Mateescu.

Legislaþia a fost blocatã
Ridicarea vehiculelor parcate ne-

regulamentar nu s-a mai putut face
în urma unei decizii, din 25 mai
2015, luate de Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie. La data respectivã, ju-
decãtorii au stabilit cã reglementa-
rea felului în care se dispune ridica-
rea vehiculelor nu poate fi fãcutã în
baza unor hotãrâri de consiliu local,
ci de cãtre Guvern sau Parlament.

Primãriile au rãmas fãrã nici o
pârghie de a-i sancþiona pe ºoferii
care parcheazã pe trotuar, pe tre-
cerile de pietoni, pe linia de tram-
vai sau blocheazã traficul. La o
distanþã de un an, la sfârºitul lunii
mai 2016, Curtea de Apel Bucu-
reºti a dispus ca Ministerul Aface-
rilor Interne sã emitã un act nor-
mativ prin care sã stabileascã fe-
lul în care se poate face ridicarea
vehiculelor. Vineri, ministerul a
publicat proiectul de hotãrâre de
guvern în acest sens.

LAURA MOÞÎRLICHE
Tavi Mateescu
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Reamintim cã poliþiºtii craioveni
ºi procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au fost anunþaþi
pe 19 decembrie 2015, dimineaþa,
în jurul orei 6.00, cã în locuinþa
familiei Gigea, de pe strada „Privi-
ghetorii”, din cartierul craiovean
Brazda lui Novac, s-a petrecut o
tragedie. O echipã complexã de
cercetare formatã din poliþiºti de
investigaþii criminale ºi un procu-
ror criminalist a ajuns la faþa locu-
lui, din cercetãrile efectuate de oa-
menii legii stabilindu-se cã Bogdan

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, sâmbãtã, 25 iunie
a.c., în jurul orei 9.00, o pa-
trulã mobilã de siguranþã pu-
blicã din cadrul Secþiei 5 Po-
liþie a oprit în trafic, pe stra-
da „George Enescu”, din car-
tierul Craioviþa Nouã, un au-
toturism condus de Giuliano
M., de 40 de ani, din Craio-
va. Cu prilejul controlului au-
toturismului, în interior, a fost
gãsitã o sacoºã în care se
aflau 60 pachete de þigãri (1200 þi-
garete) care nu aveau aplicate ele-
mente de fiscalizare ale autoritãþi-
lor din România. Cantitatea de þi-
garete a fost ridicatã în vederea cer-
cetãrilor, urmând a fi predatã re-
prezentanþilor Direcþiei Regionale
de Accize ºi Operaþiuni Vamale
Craiova pentru calcularea prejudi-
ciului cauzat bugetului de stat, iar
pe numele craioveanului de 40 de
ani a fost întocmit dosar penal pen-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, în jurul orei 1.30, lu-
crãtori din cadrul Formaþiunii
Rutiere Segarcea ºi Secþiei 13
Poliþie Ruralã Segarcea, aflaþi în
serviciul de patrulare, l-au de-
pistat pe Ionuþ N., de 33 de ani,
din Craiova în timp ce conducea
un autoturism, pe DJ 561 B, în
comuna Valea Stanciului, având
o concentraþie de 0,88 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, con-
form testãrii cu etilotestul. Cra-
ioveanul a fost condus la Spitalul
Segarcea, unde i s-au prelevat
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei, în cauzã fiind în-
tocmit dosar penal.

Prins la volan cu... 1,02 mg/lPrins la volan cu... 1,02 mg/lPrins la volan cu... 1,02 mg/lPrins la volan cu... 1,02 mg/lPrins la volan cu... 1,02 mg/l
alcool pur în aerul expiratalcool pur în aerul expiratalcool pur în aerul expiratalcool pur în aerul expiratalcool pur în aerul expirat

În aceeaºi noapte, în jurul orei
3.15, poliþiºti din cadrul Poliþiei
oraºului Filiaºi, aflându-se în ser-
viciul de patrulare în localitate, l-
au depistat pe Sorin C., de 33 de
ani, din comuna Butoieºti, judeþul
Mehedinþi, în timp ce conducea,
pe bulevardul „Racoþeanu”, un au-
toturism, deºi avea o concentra-
þie de 1,02 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat. ªi mehedinþeanul a fost
dus la Spitalul Orãºenesc Filiaºi
unde i s-au recoltat probe biolo-
gice  în vederea stabilirii alcoole-
miei, iar poliþiºtii i-au întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de conducere a unui ve-
hicul pe drumurile publice sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice.

Cercetaþi penal pentru
contrabandã cu þigãri

Doi doljeni sunt
cercetaþi penal dupã
ce, în maºinile cu care
circulau, poliþiºtii au
descoperit, în acest
week-end, þigãri de
contrabandã.

tru sãvârºirea infracþiunii de con-
trabandã cu þigãri.

În noaptea de sâmbãtã spre du-
minicã, ora 1.45, lucrãtorii Secþiei
nr. 8 Poliþie Ruralã Rast ºi ai Postu-
rilor de Poliþie arondate l-au de-
pistat, pe DN 55A – în comuna
Bistreþ, pe Nicolae C., de 29 de ani,
din comuna Catane, Dolj, în timp
ce transporta cu un autoturism 70
pachete de þigãri (1400 þigarete)-
 fãrã timbru de marcaj fiscal, pro-

venite din contrabandã, care au fost
indisponibilizate în vederea predã-
rii cãtre Direcþia Regionalã de Ac-
cize ºi Operaþiuni Vamale Craiova.
„ªi în acest caz, pe numele dol-
jeanului s-a întocmit dosar penal,
cercetãrile fiind continuate de po-
liþiºti sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de contrabandã cu þi-
gãri”, a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Craiovean condamnat definitiv dupã ceCraiovean condamnat definitiv dupã ceCraiovean condamnat definitiv dupã ceCraiovean condamnat definitiv dupã ceCraiovean condamnat definitiv dupã ce
ºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþitºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþitºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþitºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþitºi-a ucis tatãl cu mai multe lovituri de cuþit

Craioveanul de 36 de ani ajuns dupã gra-
tii în decembrie anul trecut, dupã ce ºi-a ucis
tatãl cu mai multe lovituri de cuþit, a fost con-
damnat definitiv. Curtea de Apel Craiova i-a
respins apelul declarat împotriva sentinþei
prin care judecãtorii Tribunalului Dolj l-au

condamnat 12 ani de închisoare pentru omor
asupra unui membru de familie. Bãrbatul a
recunoscut fapta în faþa magistraþilor craio-
veni ºi a cerut sã beneficieze de reducerea
limitelor de pedeapsã ºi este în spatele gra-
tiilor de pe 19 decembrie 2015.

Gigea, de 36 de ani, din Craiova,
înarmat cu un cuþit, a intrat în ca-
mera în care dormea tatã sãu, Lu-
cian Gigea, de 69 de ani, ºi l-a în-
junghiat de mai multe ori în zona
toracicã, victima decedând ca ur-
mare a leziunilor suferite.

Potrivit anchetatorilor, din cele
povestite de vecini ºi de rude, cam
cu douã sãptãmâni înainte de tra-
gedie, autorul începuse sã mani-
feste semnele unei depresii accen-
tuate, sã aibã pierderi de memorie
ºi sã nu-ºi mai recunoascã mem-

brii familiei, însã nu era înregistrat
în evidenþele medicale ca suferind
de afecþiuni psihice. El a fost reþi-
nut pe 24 de ore în cursul zilei de
19 decembrie, a fost audiat la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi apoi introdus în arestul IPJ Dolj,
iar o zi mai târziu, pe 20 decem-
brie, a fost prezentat instanþei cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de magistraþii
Tribunalului Dolj.

Inculpatul n-a mai ieºit din spa-
tele gratiilor decât pentru a fi su-
pus unei expertize medico-legale
neuropsihiatrice pentru a se stabili
dacã a avut discernãmânt. Odatã
primite documentele de la medicii
legiºti, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã pe Bogdan Gigea pentru
comiterea infracþiunii de omor asu-
pra unui membru de familie. Do-
sarul s-a înregistrat pe 19 ianuarie
2016 la Tribunalul Dolj, a intrat în
procedura camerei preliminare, iar
dupã analizarea dosarului, pe 17
martie a.c., a început procesul.

Craioveanul a recunoscut co-
miterea faptei în faþa judecãtori-
lor, a cerut sã fie judecat cu apli-
carea prevederilor vizând reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, astfel cã marþi, 5 aprilie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa
în dosar. Bãrbatul a fost gãsit vi-
novat ºi a fost condamnat la 12
ani de închisoare cu executare:-
 „Condamnã pe inculpatul Gigea
Bogdan Lucian la pedeapsa prin-
cipalã de 12 ani închisoare. (...)
Obligã inculpatul la plata sumei
de 1200 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat( faza de urmãrire pena-
lã ºi judecatã). Cu drept de apel.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi
05.04.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Inculpatul a declarat apel, care
s-a înregistrat la Curtea de Apel
Craiova pe 12 mai 2016. Joi, 23
iunie a.c., instanþa a soluþionat ca-
uza. Apelul inculpatului a fost
respins ca nefondat, astfel cã
acesta va rãmâne în spatele gra-
tiilor pânã la ispãºirea pedepsei:
„Respinge apelul ca nefondat.
Obligã apelantul la 150 lei chel-
tuieli judiciare. Onorariul pentru
avocatul din oficiu , în sumã de
260 lei rãmâne în sarcina statu-
lui, urmând a se avansa din fon-
durile M.J. în contul B.A. Dolj.
Deduce în continuare arestul pre-
ventiv de la 05.04.2016, la zi.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã
publicã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.
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GEORGE POPESCU

În ce lume trãim, iatã o întrebare care mã
obsedeazã de câþiva ani buni. ªi se pare cã
întrebarea aceasta ºi cu tot ceea ce presu-
pune nu e numai a mea. Globalizarea – cu
toate consecinþele ei încã nu toate demonta-
te – ne-a fãcut pãrtaºi la spectacolul unei
„lumi în direct”, care ne transformã în spec-
tatori pe viu a tot ceea ce se întâmplã de la
un ceas la altul. Era unul din visele Iluminis-
mului cu rãdãcinile în cartezianism ºi, ca
urmare, în cele douã secole de optimism
netemperat ce-a animat cultura occidentalã,
transformat într-un fel de „religie” în care,
în ciuda unor avertismente severe (de la
Nietzsche la Cioran al nostru), aveam sã ne
cuibãrim toate speranþele unei alte, mai bune,
lumi despre care ºtiam cã, în fond, ea nu
era neapãrat posibilã.

ªi ºocurile n-au întârziat, de la cele douã
conflagraþii cu zeci de milioane de victime,
la mitul Europei Unite din care ne – ori doar
avem impresia – hrãnim. Cu doar câteva zile
în urmã, votul referendumului britanic ne-a
þinut cu sufletul la gurã, cum se zice, cu
sincope de… cardiaci, o zi, o searã, o noap-

Între agonie ºi extazÎntre agonie ºi extazÎntre agonie ºi extazÎntre agonie ºi extazÎntre agonie ºi extaz
te ºi, cât se pare, e departe de a se fi înche-
iat în consecinþele sale multiple pe care fie-
care le interpreteazã cum vrea. Dar nu nea-
pãrat cum îi convine.

Pentru mine, ºocul, ori sincopa cardiacã,
nu ºtiu cum e mai bine s-o numim, a sosit
mult mai târziu decât era de aºteptat. ªi nu
are o intrinsecã legãturã cu rezultatul votu-
lui. Ne scapã, în astfel de momente delicate
istoric, acele detalii în care, potrivit unei vechi
înþelepciuni, se ascunde dracul însuºi. Ast-
fel mi se pare cã ar trebui interpretate reac-
þiile unor alegãtori britanici surprinºi a doua
zi de natura propriului vot, nici nu mai are
importanþã dacã era pro ori contra, de vre-
me ce, în febra unei campanii cu multe ac-
cese ºi excese, s-au trezit într-o realitate pe
care, pretind acum, n-au putut-o anticipa.

Aºa i s-a întâmplat unui jurnalist italian
care a avut curiozitatea sã ia pulsul rezulta-
tul referendumului în localitatea Sunderland,
cu una dintre cele mai dense ºi legendare
tradiþii muncitoreºti din Marea Britanie. ªi
nu numai. Fiindcã, beneficiind de cea mai
întinsã plajã a Þãrii, aici, pânã sã se mute în

Paradis, clasa muncitoare englezã trãia feri-
citã nu doar din munca, altminteri strict en-
glezeascã, în marile uzine de maºini, ci ºi
din ospitalitatea nelipsitã de un sentiment de
tandreþe pe care o manifestau.

De unde însã ºocul? O spune tinerii, ei
mai ales, fiindcã au votat masiv pentru a
rãmâne în Europa, dar cãrora nu le vine sã
creadã, la aflarea rezultatului, cã, tocmai aici,
decizia a fost atât de neaºteptatã: mai bine
de 61 la sutã votanþi pentru Leave, pentru
abandonul UE. ªi nu lipsesc, printre inter-
vievaþi, nici cei care aproape cã nu mai ºtiu
cum, de ce ºi în ce fel au votat aºa cum au
votat. ªi, oricât de paradoxal pare, se inte-
rogheazã reciproc sub semnul unui „Cum a
fost cu putinþã”. Ori, încã ºi mai ºocant,  al
lui „Ce dracu’ am fãcut?”.

O interogaþie ale cãrei rãspunsuri – dacã
ºi cine le va oferi – nu se rezumã, din nefe-
ricire, doar la Marea Britanie, cu cele câte-
va necunoscute ale sale, printre care riscu-
rile unor alte rezultate, tot de referendum,
care i-ar putea lãsa pe englezi fãrã scoþieni
ori irlandezi.

Noroc – vorba vine – cu un „guru” ca
Trump, aflat în Scoþia spre a-ºi cinsti rã-
dãcinile materne ºi profetizând, într-o logi-
cã alambicatã, cã UE nici n-ar mai exista,
urmând, magister dixit, Franþa, Spania ºi
Italia, la rând. Cu ce argumente? Aceleaºi
ale falºilor profeþi, de toate culorile ºi ani-
maþi de ambiþii de un populism gregar, care,
de pe întinsul bãtrânului continent s-au grã-
bit sã salute votul britanic ºi sã-ºi anticipe-
ze, la fel de gãlãgios, viitoarele victorii la
propriile iniþiative de aceeaºi naturã.

Între timp, la Paris, la Roma, la Berlin,
luminile cancelare par stinse, dar în surdi-
nã se aud voci de un optimism nu mai pu-
þin îngreþoºat decât cel al învingãtorilor bri-
tanici. Care, iatã, chiar în locurile cele mai
puþin scontate unei astfel de decizii cata-
dicsite de referendum se întreabã, zãpãciþi:
Ce dracu’ am fãcut? De ce ne-am mira cã
tocmai în þara în care s-au conceput, cu
siguranþã, cele mai multe capodopere ale
artei ºi culturii universale, distanþa de la
agonie la extaz îºi are, cum se vede, ºi o
ordine inversatã!

Drapelul Naþional are o în-
treagã istorie în urma sa. În
1834, Alexandru D. Ghica Vodã
al Þãrii Româneºti a obþinut de
la Imperiul Otoman învoirea „de
a pune steag românesc corãbii-
lor negustoreºti ºi oºtirii”. Era
începutul... Au venit momente
importante în istorie ºi, astfel,
s-a ajuns la actualul drapel, sim-
bol naþional. Conform datelor is-
torice, pe 26 iunie 1848, Guver-
nul Revoluþionar din Þara Ro-
mâneascã a adoptat tricolorul,
în culori împãrþite în mod egal,
pe verticalã, acum fiind numai
alte trei þãri europene care ad-
optã acest simbol al egalitãþii ºi
verticalitãþii: Franþa, Belgia, Ita-
lia. Pornind de la aceastã datã
istoricã, Parlamentul României
a adoptat, prin Legea nr. 96/
20.05.1998, data de 26 iunie ca
fiind cea a Drapelului Naþional,

Onor la Drapelul Naþional!
Ieri, la Craiova, Ziua Drapelului Naþional a fost

onoratã cum se cuvine. Oficialitãþi ºi public, cel din
urmã ceva mai puþin numeros faþã de anii prece-
denþi, condiþiile meteo fiind principalul obstacol,
au þinut sã dea onorul la Drapelul Naþional.

onoratã în fiecare an.
Istoria merge mai departe

Ieri, la Craiova, Drapelul Na-
þional a fost urcat pe catarg în
onoruri ºi cei care au putut în-
vinge canicula au rãmas, preþ de
câteva clipe, sã se închine în
faþa unui simbol naþional. Ofi-
cialitãþile nu au rãmas datoare
ºi au celebrat tricolorul: „Fieca-
re dintre noi este parte a isto-
riei ºi suntem datori cu toþii sã
ne cinstim simbolurile identitã-
þii noastre naþionale. Aºa sã ne
ajute Dumnezeu!” – Sorin Ni-
colae Rãducan, prefectul jude-
þului Dolj.

„Este unul dintre simbolurile
noastre naþionale, care a fost
parte esenþialã a istoriei. Mai
mult decât în orice altã parte din
þarã, la Craiova a fost prezent
tricolorul, dacã þinem cont cã

aici s-au pus bazele ideilor paº-
optiste ºi, tot în aceste locuri,
s-a pus bazele Unirii de la 1859.
Ne mândrim, peste tot în lume,
cu acest simbol ºi aduc mesa-
jul meu ºi al Consiliului Jude-
þean Dolj pentru toþi românii” –
Ion Prioteasa, preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.

 „Drapelul are o istorie fas-
cinantã, este un simbol naþional
cât se poate de nobil, care a ri-
dicat poporul la luptã, atunci
când a fost nevoie. Au fost puse
pe drapel, de-a lungul anilor,
mai multe simboluri, aºa cum
erau timpurile politice, dar cu-
lorile au rãmas la fel. Transmit
mesajul primarului Craiovei, Lia

Olguþa Vasilescu, ca ºi al Con-
siliului Local Craiova, sã cinstim
cum se cuvine acest lucru sa-

cru” – Lucian Dindiricã, con-
silier local.

CRISTI PÃTRU
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Înaltul oficial european îºi ex-
primã astfel îngrijorarea în legãtu-
rã cu întârzierile la proiectele de
transport din perioada 2007-2013,
dar ºi cu privire la lipsa de noi pro-
iecte pentru perioada 2014-2020.
„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în
pregãtirea proiectelor privind in-
frastructura de transport din ca-
drul Programului Operaþional pen-

„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în pregãtirea„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în pregãtirea„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în pregãtirea„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în pregãtirea„Sunt îngrijoratã de ritmul lent în pregãtirea
proiectelor privind infrastructura de transport”proiectelor privind infrastructura de transport”proiectelor privind infrastructura de transport”proiectelor privind infrastructura de transport”proiectelor privind infrastructura de transport”

Comisarul European pentru Politicã Regionalã
Corina Creþu a transmis, zilele trecute, o scrisoare
ministrului Transporturilor, Dan Marian Costescu,
prin care solicitã accelerarea implementãrii pro-
iectelor din acest domeniu, finanþate prin Fonduri-
le structurale ºi de investiþii europene (FESI).

Pentru Programul Operaþional pentru Infrastructurã Mare (POIM)
2014-2020, România are alocate aproximativ 9,4 miliarde de euro
atât prin Fondul european de dezvoltare regionalã, cât ºi prin Fon-
dul de coeziune. Mai mult de jumãtate din finanþarea totalã (inclu-
siv cofinanþarea naþionalã) pentru POIM — 6,8 miliarde de euro —
sunt prevãzute pentru infrastructura de transport, 37% pentru dez-
voltarea sectorului de mediu, iar 5% pentru sectorul energetic.

tru Infrastructurã Mare pentru pe-
rioada 2014- 2020, dar ºi de nu-
mãrul mare de proiecte ce riscã sã
nu fie finalizate. Deºi Comisia Eu-
ropeanã a aprobat fazarea a 30 din
cele 123 de proiecte de transport
pentru perioada 2007-2013, auto-
ritãþile naþionale nu au reuºit sã tri-
mitã la Bruxelles toate documen-
tele necesare pentru acestea, aºa

încât existã riscul ca România sã
nu poatã folosi banii europeni alo-
caþi ºi va fi nevoitã sã suporte din
bugetul naþional cheltuielile nece-
sare pentru finalizarea proiectelor”,
a precizat Corina Creþu.
„Lipsa unor proiecte mature va
putea duce la dezangajarea
fondurilor extrem de necesare
pentru reþeaua de transport”

În privinþa utilizãrii Fondurilor
structurale ºi de investiþii europe-
ne în domeniul transporturilor în
actuala perioadã de programare
(2014-2020), înaltul oficial euro-
pean a spus cã existã întârzieri
semnificative în pregãtirea finan-
ciarã ºi tehnicã a unei rezerve de
proiecte mature necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor Progra-
mului Operaþional pentru Infras-
tructurã Mare. „Lipsa unor pro-
iecte mature ºi cheltuielile insufi-
ciente vor putea duce în cele din
urmã la dezangajarea fondurilor
extrem de necesare pentru reþea-
ua de transport a României...”, a
subliniat oficialul europen. Comi-
sarul Creþu a adãugat, de aseme-
nea, cã este necesarã adoptarea
rapidã a Master Planului General
de Transport, în forma agreatã în
cadrul negocierilor din 2015 din-
tre Comisia Europeanã ºi Guver-

nul României. În finalul scrisorii
adresatã conducerii Ministerului
Transporturilor, Comisarul Euro-
pean Corina Creþu asigurã autori-
tãþile române atât de sprijinul ei
personal, cât ºi de susþinerea pe
care Comisia Europeanã, precum

ºi experþii Direcþiei Generale pen-
tru Politicã Regionalã (DG RE-
GIO), vor continua sã o acorde
României pentru a putea valorifi-
ca la maximum Fondurile struc-
turale ºi de investiþii europene pen-
tru proiectele de transport.

Carrefour România în parteneriat cu agricultorii locali

Despre Carrefour:
Cu peste 12.150 de magazine în 30 de þãri, Grupul Carrefour este un

retailer multi-local ºi multi-format, ce numãrã peste 380.000 de angajaþi în
lume. De peste 50 de ani, Carrefour este un partener în viaþa de zi cu zi a
peste 13 milioane de clienþi, oferindu-le acestora o gamã largã de produse ºi
servicii la preþuri echitabile. În România, Grupul Carrefour numãrã 191 de
magazine dintre care 29 de hipermarketuri ‘Carrefour’, 109 de supermarketuri
‘Market’, 43 de magazine de proximitate ‘Express’, 10 magazine de proximitate
‘Contact’ ºi un magazin de comerþ online: www.carrefour-online.ro.

În perioada 23 iunie – 13 iulie, Carrefour România
îºi propune sã evidenþieze importanþa parteneriatului
cu agricultorii locali, oferind un suport în plus acestora.
În cadrul unui demers început în 2014, Carrefour
România a lansat treptat trei apeluri cãtre producãtorii
români de legume ºi fructe

În magazinele Carrefour din toa-
tã þara, clienþii pot gãsi zilnic cele
mai proaspete legume ºi fructe,
aduse direct din grãdinile produ-
cãtorilor români cu care lucrãm.
Pentru a putea oferi gustul auten-
tic românesc al produselor de ca-
litate, Carrefour România a dezvol-
tat în ultimii 14 ani parteneriate
solide cu peste 340 de fermieri din
toate regiunile þãrii. În plus, pe raf-
turile magazinelor noastre ajunge
100% din producþia lor la preþuri
avantajoase ºi pentru cumpãrãtori
ºi pentru fermieri. În acest context,
timp de trei sãptãmâni, pânã pe 13
iulie, Carrefour România va pune
în valoare importanþa unu partene-
riat cu agricultorii locali, oferind
astfel un suport în plus acestora.
„Legume sãnãtoase într-un corp
sãnãtos”

Florin Stoian este unul dintre
producãtorii români cu care Car-
refour colaboreazã din2007. Legu-
mele cultivate de dumnealui se pot
gãsi proaspete în magazinele noas-
tre.“Ferma Stoian are o colabora-
re veche de 9 ani cu Carrefour alã-
turi de care a crescut ºi s-a dez-
voltat în timp. Aici facem agricul-
turã convenþionalã, ferma noastrã
fiind certificatã pentru bunele prac-
tici urmãrind cu atenþie ºi fãcând
analize periodice pentru ca produ-
sele sã pãstreze gustul ºi savoarea
legumelor de odinioarã. Prin par-
teneriatul cu Carrefour, Ferma Sto-

ian a avut oportunitatea de a aduce
pe mesele românilor din toatã þara
legume sãnãtoase de unde ºi mot-
to-ul fermei «Legume sãnãtoase
într-un corp sãnãtos»”, a relatat
Florin Stoian, administratorul Fer-
mei Stoian ºi cel care a preluat frâ-
iele afacerii dupã ce tatãl sãu.
Trei apeluri cãtre producãtorii
români

În cadrul unui demers început
în 2014, Carrefour România a lan-
sat treptat trei apeluri cãtre produ-
cãtorii români de legume ºi fructe
(cu focus pe anumite zone ale þãrii
(Iaºi, Cluj, Focºani, Oradea, Sibiu,
Drobeta-Turnu Severin) pentru a
consolida o reþea solidã de colabo-
ratori pe care sã îi sprijine ºi cu

care sã lucreze în mod constant ºi
pe termen lung într-o relaþie mu-
tual avantajoasã. „Vrem sã le ofe-
rim clienþilor noºtri posibilitatea de
a alege dintr-o gamã cât mai varia-
tã de produse româneºti ºi, toto-
datã, sã îi susþinem pe producãto-
rii locali sã se dezvolte prin crea-
rea de parteneriate sustenabile cu
Carrefour. Suntem conºtienþi de
importanþa promovãrii consumu-
lui de produse româneºti ºi de ace-
ea încercãm sã construim de pes-
te 14 ani relaþii de lungã duratã cu
fermierii locali. În acest fel, susþi-
nem economia localã ºi stimulãm
crearea de locuri de muncã în di-
verse zone ale þãrii”, a declarat
Andreea Mihai, Director de Mar-
keting Carrefour România.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
precizat cã suma va fi repartizatã
localitãþilor din judeþ, printr-o ho-
tãrâre care va fi supusã aprobãrii
plenului CJ, dupã ce instituþia va
primi situaþia privind numãrul be-
neficiarilor din fiecare unitate ad-
ministrativ-teritorialã ºi cuantumul
drepturilor cuvenite.

„Alocaþiile pentru hranã, vesti-
mentaþie ºi rechizite de care bene-
ficiazã aceºti elevi ºi preºcolari cu
cerinþe educaþionale speciale sunt
asigurate de cãtre CJ Dolj din
toamna anului trecut, dupã ce con-
ducerea Ministerului Educaþiei ºi

Hotãrârea de Guvern nr. 423/2016,
adoptatã de Executiv în data de 16
iunie ºi publicatã în Monitorul Ofi-
cial în 22 iunie, prevede cã judeþului
Dolj îi este repartizatã suma de

1.962.000 de lei pentru finanþarea
drepturilor copiilor, elevilor ºi tineri-
lor cu cerinþe educaþionale speciale
integraþi în învãþãmântul de masã,
pentru anul 2016.

Cercetãrii ªtiinþifice a decis ca spri-
jinul sã fie acordat prin bugetele
consiliilor judeþene ºi nu prin cele
locale, cum se întâmpla anterior.
Pânã în prezent, au fost fãcute
deja, în acest sens, plãþi în valoare
totalã de aproape 900.000 de lei,
în baza solicitãrilor primite de la
primãrii. Ne bucurã faptul cã, pe
lângã copiii ºi tinerii înscriºi în ºco-
lile noastre speciale, îi putem sus-
þine ºi pe cei care frecventeazã în-
vãþãmântul de masã, contribuind
la integrarea mai uºoarã a acesto-
ra ºi conturând astfel posibilitatea
unui viitor mai bun. De altfel, Con-
siliul Judeþean Dolj s-a manifestat

mereu ca un partener activ al sis-
temului educaþional, sprijinind îm-
bunãtãþirea accesului la învãþãturã
ºi recompensând performanþele
ºcolare remarcabile”, susþine Ion
Prioteasa.

Metodologia prin care
vor fi alocaþi aceºti bani

ªeful administraþiei doljene a mai
spus cã Hotãrârea de Guvern prin
care judeþului Dolj îi este reparti-
zatã suma de aproape 2 milioane
de lei în vederea achitãrii drepturi-
lor la alocaþie pentru  hranã, îm-
brãcãminte, încãlþãminte ºi rechi-
zite în anul 2016 prevede ºi meto-
dologia prin care vor fi alocaþi
aceºti bani. „Important este ca
pãrinþii ºi reprezentanþii legali ai
copiilor ºi tinerilor sã ºtie cã au la
dispoziþie 10 zile de la intrarea în
vigoare a actului normativ, pentru
a depune solicitãrile ºi documen-
tele doveditoare la unitãþile de în-
vãþãmânt. Cu aceasta începe o
procedurã de centralizare a cere-
rilor în urma cãreia CJ Dolj va primi
o situaþie prin care va putea stabili
ºi aproba suma care va fi reparti-
zatã fiecãrei localitãþi”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

O alocaþie de hranã
în cuantum de 16,6 lei/zi

Conform metodologiei apro-
bate prin actul normativ menþio-

nat, pãrinþii sau reprezentanþii le-
gali ai beneficiarilor trebuie sã
depunã la unitatea de învãþãmânt
preuniversitar la care este înscris
elevul sau preºcolarul, în termen
de 10 zile de la intrarea în vigoa-
re a hotãrârii, o cerere scrisã,
având anexate, în copie, certifi-
catul de naºtere al copilului / tâ-
nãrului, actul de identitate al pã-
rintelui / reprezentantului legal ºi
certificatul de orientare ºcolarã
ºi profesionalã eliberat de cãtre
Centrul Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã.

Potrivit Hotãrârii de Guvern nr.
904/2014, copiii ºi tinerii cu ce-
rinþe educaþionale speciale ºco-

larizaþi în unitãþile de învãþãmânt
special sau de masã beneficiazã
de o alocaþie de hranã în cuan-
tum de 16,6 lei/zi, precum ºi de
o sumã anualã pentru îmbrãcã-
minte, încãlþãminte, materiale
igienico-sanitare, rechizite, ma-
nuale, jucãrii, materiale cultural-
sportive ºi transport stabilitã di-
ferenþiat, în funcþie de grupa de
vârstã în care se încadreazã be-
neficiarii: de la 3 pânã la 7 ani
inclusiv – 498 de lei, de la 7 pânã
la 14 ani inclusiv – 611 lei, de la
14 pânã la 18 ani inclusiv – 754
de lei ºi de la 18 pânã la 26 de ani
inclusiv – 844 de lei.

MARGA BULUGEAN

Proiectul „Educaþie pentru Schimbare”
va fi implementat în urmãtoarele 10 luni
printr-un grant în valoare de 74.000 de euro
oferit de Fundaþia Vodafone România prin
intermediul Programului Strategic de Inves-
tiþie în Mediul Rural. Proiectul vizeazã cinci
comunitãþi din judeþele Ialomiþa, Vâlcea ºi
Dolj ºi urmãreºte creºterea capacitãþii ac-
torilor comunitari de mobilizare a resurse-
lor locale pentru soluþionarea de nevoi la
nivel de comunitate.

«Prin „Educaþie pentru Schimbare” pro-
punem un program educaþional integrat.
Obiectivul final este reducerea abandonului
ºcolar ºi, pentru a-l atinge, ne propunem
sã lucrãm împreunã cu comunitãþile res-
pective, sã le oferim suportul necesar pen-
tru ca schimbarea în educaþia copiilor sã
porneascã din comunitate ºi sã fie susþinu-
tã de membrii comunitãþilor pe termen
lung», a declarat Daniela Buzducea, direc-
tor executiv World Vision România.

Prin intermediul proiectului „Educaþie pentru schimbare”, Fundaþia World
Vision îºi propune prevenirea abandonului ºcolar din spaþiul rural prin crearea
a cinci centre de tip „ºcoalã dupã ºcoalã” în cadrul unui program integrat de
capacitare a organizaþiilor sau a grupurilor de iniþiativã locale, prin mobiliza-

rea resurselor locale ºi implicarea comunitãþii.

Vizate, cinci comunitãþi din trei judeþe,
între care ºi Doljul

Proiectul vizeazã cinci comunitãþi din ju-
deþele Ialomiþa, Vâlcea ºi Dolj ºi urmãreºte
creºterea capacitãþii actorilor comunitari de
mobilizare a resurselor locale pentru soluþio-
narea de nevoi la nivel de comunitate. Rata
de abandon ºcolar raportatã de pãrinþii din
mediul rural în 2016, în urma evaluãrii pro-
gramelor desfãºurate de World Vision Româ-
nia, evidenþiazã o creºtere cu 21% în 2016
faþã de 2014, în judeþul Vâlcea ºi cu 41% în
judeþul Ialomiþa. În judeþul Dolj, deºi situaþia
a evoluat pozitiv faþã de 2014, factorii de risc
ai abandonului ºcolar sunt încã îngrijorãtori.
Scãderea ratei de abandon la 1.99% în 2015
s-a înregistrat în condiþiile scãderii populaþiei
ºcolare cu 7.680 de elevi, iar principala cau-
zã a abandonului a rãmas condiþia precarã,
cu impact mai mare la ciclul gimnazial – un
procentaj de peste 45% –, la învãþãmântul li-

ceal vorbindu-se de aproape 31%.
Cel puþin 120 de copii din comunitãþile

rurale din judeþele vizate vor fi implicaþi în
activitãþi de tip „ºcoalã dupã ºcoalã” în ve-
derea prevenirii abandonului ºcolar, pe par-
cursul a 8 luni.

Centre de tip „ºcoalã dupã ºcoalã”
Beneficiarii direcþi ai programului de fi-

nanþare vor fi organizaþiile comunitare care
vor solicita finanþare pentru a iniþia ºi dez-
volta centre de tip „ºcoalã dupã ºcoalã” ºi
educaþie remedialã în cele trei judeþe vizate.
Organizaþiile vor fi selectate în baza unui re-

gulament de concurs, elaborat ºi diseminat
de Fundaþia World Vision România ºi vor be-
neficia atât de sprijin financiar, de asistenþã
în implementare cât si de un program de ca-
pacitare organizaþionalã.

Scopul proiectului „Educaþie pentru Schim-
bare” dezvoltat de World Vision România este
de a susþine dezvoltarea comunitãþilor prin im-
plementarea de programe educaþionale integrate
în 5 comunitãþi rurale din judeþele Vâlcea, Ia-
lomiþa ºi Dolj. Pentru mai multe detalii despre
proiect poate fi accesat http://www.worldvisi-
on.ro/educatie-pentru-schimbare-a832.html.

RADU ILICEANU
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Conform acesteia, zona de re-
stricþie menþionatã în Decizia 2016/
645 de punere în aplicare a Comi-
siei Europene din 22 aprilie 2016,
privind anumite mãsuri de protec-
þie împotriva dermatozei nodulare
contagioase din Bulgaria, s-a ex-
tins la tot teritoriul Bulgariei, aces-
ta fiind considerat, în totalitate,
zonã de restricþie. În Codul Teres-
tru OIE este stipulat faptul cã o þarã
este consideratã infectatã cu viru-
sul DNCB în urma confirmãrii unui
focar în teritoriu sau ca urmare a
utilizãrii vaccinãrii împotriva viru-
sului dermatozei nodulare conta-
gioase a bovinelor (DNCB).

Þinând cont de cele menþionate

anterior ºi în concordanþã cu De-
cizia de punere în aplicare 2016/
645/CE a Comisiei Europene din
22 aprilie 2016 privind anumite
mãsuri de protecþie împotriva
DNCB din Bulgaria, este interzisã
introducerea pe piaþã, în afara zo-
nei de restricþii (teritoriul Bulgariei)
ºi expedierea în alte state membre
ºi þãri terþe, a urmãtoarelor produ-
se obþinute de la bovine: colostru,
lapte nepasteurizat ºi produse lac-
tate nepasteurizate.

Dacã este tratat,
laptele poate fi exportat!

Conform articolului 7 al Deci-
ziei menþionate anterior, prin de-
rogare de la interdicþia menþiona-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

ANSVSA opreºte importurile de lapteANSVSA opreºte importurile de lapteANSVSA opreºte importurile de lapteANSVSA opreºte importurile de lapteANSVSA opreºte importurile de lapte
ºi produse lactate provenite din Bulgariaºi produse lactate provenite din Bulgariaºi produse lactate provenite din Bulgariaºi produse lactate provenite din Bulgariaºi produse lactate provenite din Bulgaria
Colostru, lapte nepasteurizat ºi produse lactate

nepasteurizate (caºcaval din lapte nepasteurizat,
brânzã proaspãtã, parmezan, anumite tipuri de
iaurt, anumite tipuri de produse tradiþionale), ce
provin din Bulgaria, sunt interzise pe piaþa din
România.  Totodatã, în data de 14 iunie 2016 a
fost adoptatã de Comisia Europeanã, în cadrul
Comitetului Permanent pentru Plante, Animale,
Alimente ºi Furaje, secþiunea Igienã, Decizia pri-
vind aprobarea programului de vaccinare de ur-
genþã împotriva dermatozei nodulare a bovinelor
pe întreg teritoriul Bulgariei. Cu toate acestea,
Bulgaria poate sã supunã laptele la tratament ºi
are voie, mai apoi, sã-l exporte. România, care
este indemnã, pânã în prezent, la aceastã boalã,
se confruntã cu un risc crescut.

tã la articolul 3, autoritatea com-
petentã poate autoriza introduce-
rea pe piaþã a laptelui destinat con-
sumului uman, obþinut de la bovi-
nele þinute în ferme situate în zona
de restricþii, dacã laptele a fost
supus unui tratament (prevãzut în
partea A a anexei IX la Directiva
2003/85/CE). Totodatã, transpor-
turile spre alte state membre tre-
buie sã fie însoþite de un certifi-
cat oficial de sãnãtate, în confor-
mitate cu modelul prezentat în
anexa la Regulamentul (CE): “Lap-
tele sau produsele lactate în con-
formitate cu Decizia de punere în
aplicare (UE) 2016/645 a Comi-
siei din 22 aprilie 2016 privind

anumite mãsuri de protecþie îm-
potriva dermatozei nodulare con-
tagioase din Bulgaria”

Cele mai multe focare,
în Bulgaria

Pânã la data de 21.06.2016, de
la începutul anului, la zi, situaþia
evoluþiei dermatozei nodulare
contagioase a bovinelor (Lumpy
Skin Disease) în Balcani se pre-
zintã astfel: Grecia: 56 de foca-
re; Bulgaria: 173 focare; Ser-
bia: 17 focare; Fosta Republica
Iugoslavã a Macedoniei: 35 de
focare. Reamintim cã, în ceea ce
priveºte Bulgaria, Comisia Euro-
peanã a adoptat o decizie prin
care se instituie restricþii pentru

aceastã þarã privind miºcarea bo-
vinelor ºi a produselor provenite
de la acestea (2016/645/CE) ºi
una, în care aprobã planul de vac-
cinare de urgenþã împotriva aces-
tei boli ºi care a intrat în vigoare
prin notificarea ei. Prin vaccina-
re, restricþiile se aplicã teritoriu-
lui întregii Bulgarii, completând
restricþiile Deciziei 2016/645/CE.
Toate aceste mãsuri sunt aplica-
te atât pentru a împiedica rãspân-
direa bolii în alte zone ale Bulga-
riei neafectate de boalã, cât ºi în
alte state membre, în care boala
nu a fost diagnosticatã.

Boala se manifestã
prin febrã ºi noduli

Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor continuã acþiunile de

informare, instruire ºi pregãtire
a serviciilor veterinare judeþene
pentru intervenþia în cazul foca-
relor de boalã, precum ºi pe cele
de informare a crescãtorilor de
bovine, privind evoluþia bolii ºi
mãsurile pe care trebuie sã le res-
pecte. Agentul etiologic al der-
matozei nodulare contagioase a

bovinelor este un virus din fam.
Poxviridae, genul Capripoxvirus.
Sunt virusuri foarte rezistente la
acþiunea agenþilor fizici ºi chimici.
Boala se manifestã prin febrã ºi
prin apariþia unor noduli pe corp,
inclusiv bot, nãri, cap, gât, spa-
te, picioare, scrot, perineu, uger,
coadã, pleoape ºi la nivelul mu-
coaselor nazalã ºi bucalã. Aceºti
noduli pot exprima scurgeri de li-
chid ºi pot avea un centru ulce-
rat. Animalele afectate pot pre-
zenta ºchiopãturi ºi edeme seve-
re ale pielii ºi subcutanate ºi pe
abdomen ºi picioare. Boala mai
poate determina inflamaþii ale
ugerului, leziuni ale sfârcurilor
mamelei, precum ºi avort, infec-
þii intrauterine, sterilitate tempo-
rarã sau permanentã, atât la ta-
uri, cât ºi la vaci.

Recomandare de a nu
cumpãra bovine din Bulgaria
În data de 21 aprilie, Asociaþia

Crescãtorilor ºi Exportatorilor de
Bovine, Ovine, Porcine din Ro-
mânia (ACEBOP) — membrã a
Federaþiei Pro-Agro — recoman-
da crescãtorilor de bovine din Ro-

mânia sã nu achiziþioneze animale
din Bulgaria, deoarece au fost con-
firmate nouã focare de dermatitã
nodularã viralã la bovine, iar un
numãr de 366 de bovine au fost
deja ucise. „Boala evolueazã grav,
mai ales la tineret, fiind însoþitã
de simptome ca: anorexie, reti-
cenþã la miºcare urmate de dez-
voltarea unor noduli pe piele, in-
flamarea ganglionilor limfatici,
necrozarea acestora. Singura mã-
surã este uciderea ºi distrugerea
cadavrelor (existã un vaccin, dar
este unul viu ºi nu se recoman-
dã)”, se arãta în comunicatul
ACEBOP.

Pentru reducerea riscului apa-
riþiei bolii în efectivele din Româ-
nia, Asociaþia recomandã membri-
lor sãi sã nu achiziþioneze bovine
din Bulgaria pânã la închiderea fo-
carelor, sã verifice zilnic animale-
le, sã anunþe fãrã întârziere medi-
cul veterinar la apariþia unor sus-
piciuni, sã îndepãrteze gunoiul de
grajd ºi sã asigure dezinsecþia spa-
þiilor cu gunoi.

Virusul este foarte rezistent
Agentul etiologic al dermatozei

nodulare contagioase a bovinelor
este un virus din fam. Poxviridae,
genul Capripoxvirus. Acestea sunt
virusuri de dimensiuni mari ºi sunt
foarte strâns înrudite antigenic cu
virusul variolei ovine, de care nici
nu pot fi deosebite prin testele se-
rologice obiºnuite. Sunt virusuri
foarte rezistente la acþiunea agen-
þilor fizici ºi chimici. Temperatura
de 55°C le distruge în douã ore,
iar cea de 65°C, în 30 de minute.
Mediul intens alcalin sau intens acid
le distruge. De asemenea, le dis-
truge formolul 1%, eterul 20%,
fenolul 2% ºi unii detergenþi. Au o
rezistenþã remarcabilã în mediul
ambiant. În þesuturile cutanate ne-
crozate ºi uscate rezistã cel puþin
33 de zile.
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De la un singur candidat
la 138 de doritori

 Astãzi încep examenele de „Ca-
pacitate”, susþinute de absolvenþii
clasei a VIII-a, din diverse promoþii,
cea din acest an fiind preponde-
rentã. Sunt 4.575 de candidaþi,
care vor fi examinaþi în 153 de
centre, douã nemaifãcând parte din
lista iniþialã (Penitenciarul pentru
Minori ºi Tineri Craiova ºi ªcoala
Specialã „Sf. Mina”), din cauza lip-
sei de cereri. Sunt cazuri în care,
pentru un candidat sau cel mult
cinci, s-a constituit comisie, fiind
pus pe locul principal interesul ele-
vului, în aºa fel încât sã nu fie afec-
tat emoþional.

Astfel, la ªcoala Gimnazialã din
Gogoºu este un singur elev, la
ªcoala Gimnazialã „Anton Pann”
din Craiova sunt doi candidaþi, la
Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºa-
nu” din Filiaºi sunt trei copii, iar
câte patru adolescenþi vor merge
la ªcolile Gimnaziale din Coþofenii
din Faþã ºi Mischii. Cu cinci în-
scriºi sunt unitãþile ºcolare din

Peste 4.500 de elevi îºi joacãPeste 4.500 de elevi îºi joacãPeste 4.500 de elevi îºi joacãPeste 4.500 de elevi îºi joacãPeste 4.500 de elevi îºi joacã
viitorul la Evaluarea Naþionalãviitorul la Evaluarea Naþionalãviitorul la Evaluarea Naþionalãviitorul la Evaluarea Naþionalãviitorul la Evaluarea Naþionalã

Astãzi începe Evaluarea Naþionalã pentru elevii ab-
solvenþi din clasa a VIII-a, conform acestor rezultate
venind admiterea în clasa a IX-a, potrivit metodolo-
giei. Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
a avut loc tragerea la sorþi a membrilor Comisiei de
Evaluare din Dolj, care va fi la ªcoala Gimnazialã „Ni-
colae Romanescu” Craiova, unde vor fi corectate lu-
crãrile sosite din alt judeþ, unul stabilit ulterior. De
asemenea, s-a procedat ºi la tragerea la sorþi a mem-
brilor comisiilor pentru prima probã, cea de Limba
românã. De astãzi, peste 4.500 de elevi vor participa la
examenul de „Capacitate”, în Dolj, în 153 de centre,
douã fiind desfiinþate, iar în altele numãrul de elevi
este foarte mic, plecând de la unul ºi pânã la cinci.

comunele Seaca de Pãdure, Mã-
ceºu de Sus, Gherceºti, Negoi, Ra-
dovan ºi Teasc. Cei mai mulþi ti-
neri (138) provin de la ªcoala Gim-
nazialã din Filiaºi, Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” (131), Colegiul
Naþional „Carol I” (121), ªcolile
Gimnaziale „Sf. Gheorghe” ºi „Mir-
cea Eliade”, ambele din Craiova, cu
114, respectiv 113. Din promoþiile
anterioare sunt 14 candidaþi, câte
doi de la Moþãþei, Bechet, Siliºtea
Crucii ºi Bucovãþ, restul venind de
la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”,
ªcoala Gimnazialã „George Bibes-
cu” (amândouã din Craiova) ºi din
ªcolile Gimnaziale din Coºoveni,
Bratovoeºti, Drãgoteºti, Apele Vii.

Un elev a oficiat
tragerea la sorþi

Ieri, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a avut loc tra-
gerea la sorþi a comisiilor care þin
de buna desfãºurare a examenu-
lui. Au fost ceva probleme de or-
din tehnic, obiective, ºi absenþe
înregistrate din partea celor care
îºi depuseserã candidaturile, dar,

într-un final, s-a ajuns la capãt.
„Cred cã nu sunt probleme ºi exa-
menul se poate desfãºura în liniº-
te”, a precizat prof.  ªtefan Vasi-
le, preºedintele Comisiei Judeþene
de Evaluare Naþionalã.

Din partea Ministerului Educa-
þiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce a participat, fiind prezent ºi în
continuare, prof. Cristinel Popa,
care a precizat: „Nu sunt foarte
mari probleme în Dolj, iar faþã de
alte locuri din þarã sunteþi foarte
pregãtiþi ºi sper sã nu intervinã pro-
bleme”. Tragerea la sorþi a fost
efectuatã de Andrei Dogaru, ab-
solvent al clasei a X-a a Liceului
cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu” ºi prim vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean al Elevilor:
„Am avut câteva emoþii, dar am
trecut peste ele. Colegii mei mai
mici trebuie sã îºi dovedeascã cu-
noºtinþele ºi sunt convins cã vor
avea succes”, a spus adolescen-
tul.

Altfel, proba începe astãzi, de
la ora 9.00, iar candidaþii trebuie
sã fie în salã cel mai târziu la 8.30,

cu actele de identitate asupra lor.
Au trei ore pentru rezolvarea
subiectelor ºi nu au voie cu mate-
riale ajutãtoare asupra lor, telefoane
mobile aflate în stare de funcþio-
nare, tot examenul fiind monito-
rizat audio-video. Lucrãrile din

Dolj vor fi strânse la Colegiul Teh-
nic de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi” din Craiova, dupã care
vor pleca într-un centru de eva-
luare, din alt judeþ, care va fi sta-
bilit ulterior.

CRISTI PÃTRU

În zilele în care se susþin pro-
bele de la Evaluarea Naþionalã, can-
didaþii trebuie sã se prezinte în sala
de examen pânã la ora 8.30 dimi-
neaþa, urmând ca la 9.00 sã încea-
pã proba, care dureazã douã ore,
pânã la 11.00. Prima probã din ca-
drul Evaluãrii Naþionale are loc luni,
la Limba ºi Literatura Românã, ur-
mând ca mâine sã fie susþinutã pro-
ba la Limba Maternã ºi miercuri,
proba la Matematicã.

În ceea ce priveºte accesul în

Evaluare Naþionalã 2016:Evaluare Naþionalã 2016:Evaluare Naþionalã 2016:Evaluare Naþionalã 2016:Evaluare Naþionalã 2016:
Regulile din sala de examenRegulile din sala de examenRegulile din sala de examenRegulile din sala de examenRegulile din sala de examen

Candidaþii de la Evaluarea Naþionalã nu au voie sã intre în sala
de examen cu ghiozdane, telefoane, manuale, dicþionare, notiþe ºi
alte obiecte, iar dacã sunt prinºi copiind, sunt eliminaþi din exa-
men, potrivit ordinului de ministru care reglementeazã organiza-
rea ºi desfãºurarea Evaluãrii Naþionale.

sãlile de examen, elevii sunt aºe-
zaþi alfabetic câte unul în bancã,
iar pe uºa de la intrarea este o listã
cu numele candidaþilor distribuiþi în
sala respectivã.

Potrivit regulilor de examen, can-
didaþii nu au voie sã intre în sãli cu
ghiozdane, rucsacuri, sacoºe sau
poºete, care trebuie lãsate în sala
de depozitare a obiectelor perso-
nale stabilitã de comisia din unita-
tea de învãþãmânt. Elevii care re-
fuzã depozitarea obiectelor nu vor

fi primiþi în examen.
De asemenea, candidaþii nu au voie

sã aibã manuale, cãrþi, dicþionare,
culegeri, formulare, memoratoare,
notiþe, însemnãri, rezumate, ciorne
sau lucrãri ale altor candidaþi, care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor. Nu au voie sã aibã tele-
foane mobile, cãºti audio, precum ºi
orice mijloc electronic de calcul sau
de comunicare care permite conec-
tarea la internet, la reþele de socializa-
re, ºi care ar putea fi utilizate pentru
rezolvarea subiectelor, pentru efectua-
rea calculelor, pentru comunicare în-
tre candidaþi sau cu exteriorul.

Potrivit regulilor, candidaþii nu
au voie sã comunice între ei sau
cu cineva din exterior, sã copieze,
sã transmitã materiale care permit
copiatul sau sã schimbe între ei foi
din lucrare, ciorne, notiþe sau alte
materiale care ar putea fi utilizate
pentru rezolvarea subiectelor. Can-
didaþii semneazã un proces-verbal
în care se regãsesc aceste reguli.

Încãlcarea regulamentului este
consideratã fraudã sau tentativã de
fraudã, iar candidaþii care încear-
cã sã fraudeze vor fi eliminaþi de la
probã, indiferent dacã materialele
sau obiectele interzise au fost fo-
losite sau nu, candidaþii eliminaþi
vor primi nota 1. (Mediafax)

Penitenciarul Craiova, în cola-
borare cu Penitenciarul de Minori
ºi Tineri (Centrul de Detenþie) Cra-
iova organizeazã, mâine, în Grãdi-
na Botanicã „Alexandru Buia” Cra-
iova, începând cu ora 10.00, pro-
iectul „Biblioteca vie”, activitate
ineditã unde cãrþile sunt oamenii cu
care cititorii inter-relaþioneazã.

Manifestarea este organizatã la
iniþiativa Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor ºi se desfãºoarã la
nivel naþional de cãtre toate unitã-
þile penitenciare, la aceeaºi datã.
Scopul acestei manifestãri vizeazã
combaterea stereotipurilor ºi pre-

Deþinuþii craioveni participã
la programul „Biblioteca vie”

judecãþilor despre mediul de deten-
þie, personalul de penitenciar ºi
persoanele internate ºi condamna-
te, stimularea comunicãrii ºi dimi-
nuarea distanþei sociale dintre sis-
temul penitenciar ºi comunitate,
prin implicarea personalului ºi a
persoanelor internate ºi condam-
nate, în activitãþi legate de viaþa
socialã a comunitãþii, în spaþii ne-
convenþionale, precum ºi dezvol-
tarea capacitãþii de auto-dezvãlui-
re, în scopul facilitãrii inter-relaþi-
onãrii dintre publicul larg ºi repre-
zentanþii sistemului penitenciar.

RADU ILICEANU
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Aproape 3 milioane de britanici
au semnat o petiþie care cere un
nou referendum în Marea Britanie.
Totuºi, nu este nici un mecanism
în Marea Britanie care sã declan-
ºeze un nou referendum. Acea pe-
tiþie poate – în cel mai bun caz –
sã declanºeze o nouã dezbatere
între parlamentari. Una dintre as-
pectele cele mai importante legate
de petiþie este cã cere anularea ple-
biscitului dacã orice tabãrã câºti-
gã cu mai puþin de 60%, sau dacã
prezenþa la vot este de sub 75%.
Însã referendumul deja a avut loc,
iar politicienii britanicii au promis
cã vor lua în considerare rezulta-
tul. Petiþia are ca datã finalã 25
noiembrie 2016 ºi la numai câteva
ore de la aflarea rezultatelor deja
strânsese peste un milion de sem-
nãturi. Site-ul pe care a fost lansa-
tã petiþia a ºi picat la un moment

Boris Johnson se confruntã
cu o revoltã în Partidul
Conservator ºi riscã
sã nu devinã premier

Fostul primar al Londrei,
Boris Johnson, liderul grupu-
lui favorabil ieºirii Marii
Britanii din UE, este contestat
din ce în ce mai mult în
Partidul Conservator, riscând
sã nu îºi atingã visul de a
deveni lider al formaþiunii ºi
prim-ministru, printre adversa-
rii sãi fiind Theresa May ºi
Liam Fox. Fostul ministru
britanic al Apãrãrii Liam Fox
nu a exclus, ieri, posibilitatea
de a candida pentru postul de
preºedinte al Partidului
Conservator. “Nu exclud
posibilitatea. Mã voi gândi
pânã luni (n.r. - astãzi), voi
discuta cu soþia ºi cu colegii de
partid”, a declarat Liam Fox
pentru Sky News. Un alt
contracandidat puternic pentru
populistul Boris Johnson este
ministrul de Interne, Theresa
May, care a susþinut moderat
rãmânerea Marii Britanii în
Uniunea Europeanã. Boris
Johnson a fost primar al
Londrei, dar a renunþat sã
candideze pentru un nou
mandat, concentrându-se pe
coordonarea campaniei pentru
ieºirea Marii Britanii din UE,
scopul fiind înlãturarea
premierului David Cameron
din funcþiile de lider al Parti-
dului Conservator ºi prim-
ministru. Un eºec al planului
lui Jonhson de a deveni
premier ar însemna un regres
important în cariera politicã a
politicianului eurosceptic
populist.

Jonathan Hill, reprezentantul
Marii Britanii în Comisia
Europeanã, a demisionat

Jonathan Hill, reprezentan-
tul Marii Britanii în Comisia
Europeanã, a anunþat sâmbãtã
cã a decis sã demisioneze, dupã
ce majoritatea britanicilor au
votat în favoarea ieºirii din
Uniunea Europeanã. “Dat
fiind cã ne îndreptãm spre o
nouã etapã, nu cred cã este
corect sã continui sã fiu
comisar european ca ºi cum nu
s-ar fi întâmplat nimic. În
conformitate cu ce am discutat
cu preºedintele Comisiei
Europene acum câteva sãptã-
mâni, i-am transmis cã mã
retrag”, a declarat sâmbãtã
Jonathan Hill, comisarul UE
pentru Stabilitate Financiarã,
Servicii Financiare ºi Uniunea
Pieþelor de Capital. “La fel ca
majoritatea oamenilor din
Marea Britanie, sunt, evident,
foarte dezamãgit de rezultatul
referendumului. Am dorit un
alt rezultat ºi am sperat cã
Marea Britanie va opta sã joace
un rol de promovare a unei
Europe cu perspective, flexibi-
lã, competitivã ºi cu o piaþa
comercialã liberã. Însã cetãþe-
nii britanici au luat altã
decizie”, a adãugat Hill.

Bruxellesul a recomandat oficial Ma-
rii Britanii sã comunice iniþierea pro-
cedurii de ieºire din Uniunea Europea-
nã, în contextul în care Londra pare sã
tergiveseze declanºarea procesului de
pãrãsire a Blocului comunitar. Consi-
liul European a comunicat cã Marea
Britanie trebuie sã invoce activarea Ar-
ticolului 50 al Tratatului de la Lisabo-
na, care stabileºte un termen de cel
mult doi ani pentru ajungerea la un
acord privind condiþiile ieºirii din UE.
Londra este îndemnatã sã emitã o no-
tificare oficialã privind intenþia de a pã-
rãsi UE. Premierul britanic, David Ca-
meron, ºi-a anunþat vineri demisia dupã
înfrângerea în referendum, explicând
cã succesorul sãu va avea sarcina de a
negocia ieºirea din UE. Cameron a su-
gerat cã va rãmâne în funcþie pânã în
octombrie, astfel cã negocierile vor

Bruxellesul recomandã Marii Britanii sã iniþiezeBruxellesul recomandã Marii Britanii sã iniþiezeBruxellesul recomandã Marii Britanii sã iniþiezeBruxellesul recomandã Marii Britanii sã iniþiezeBruxellesul recomandã Marii Britanii sã iniþieze
ieºirea din UE.ieºirea din UE.ieºirea din UE.ieºirea din UE.ieºirea din UE.     Londra pare sã tergiverseze procesulLondra pare sã tergiverseze procesulLondra pare sã tergiverseze procesulLondra pare sã tergiverseze procesulLondra pare sã tergiverseze procesul

începe atunci. Succesorul lui David Ca-
meron ar putea fi rivalul sãu din parti-
dul conservator Boris Johnson, un po-
litician populist eurosceptic care a fost
primar al Londrei. Însã Marea Britanie
este supusã presiunilor liderilor euro-
peni pentru stabilirea unui calendar ra-
pid în sensul ieºirii din Uniunea Euro-
peanã. “Invocarea Articolului 50 este
un act formal care trebuie fãcut de Gu-
vernul britanic prin înºtiinþarea Consi-
liului European. Londra trebuie sã
transmitã acest mesaj în mod clar, cu
intenþia explicitã de a declanºa Artico-
lul 50. Se poate face printr-o scrisoare
trimisã preºedintelui Consiliului Euro-
pean sau printr-un comunicat oficial
în cadrul unei reuniuni a Consiliului Eu-
ropean”, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al instituþiei comunitare, citat de
BBC News online.

Brexit. Petiþia care solicitã un nou referendum,
semnatã de 3 milioane de britanici

Lira sterlinã ºi acþiunile la bursã au început
sã tremure odatã cu anunþul oficial al rezultatu-
lui referendumului de joi, în urma cãruia Marea
Britanie va pãrãsi Uniunea Europeanã. Schim-
bãrile de pe piaþã s-au fãcut simþite imediat dupã
ce tabãra „LEAVE” a preluat conducerea în tim-
pul numãrãrii voturilor, vot care, în cele din
urmã, a fost ºi câºtigat de aceºtia cu un pro-
cent de 52%, faþã de 48% cât au reuºit sã obþi-
nã votanþii pro-europeni, diferenþa de voturi fi-
ind de 17.410.742. Impactul pe care îl va avea
aceastã decizie asupra Marii Britanii s-a fãcut
simþit încã din prima zi, când indicele FTSE
100 (Financial Times Stock Exchange 100), în
care sunt incluse companiile cu cea mai mare
capitalizare de piaþã de pe Bursa de Valori din
Londra, a scãzut cu 120 miliarde de lire. The
Independent prezintã o analizã a schimbãrilor
de pe piaþa valutarã care au lovit cu putere Marea
Britanie, încã din prima zi a „erei” Brexit. Bursa
britanicã a deschis în scãdere vineri, indicele
FTSE 100 înregistrând cea mai mare cãdere de
la criza financiarã încoace, cu nu mai puþin de
8 procente. Acest fapt a condus la o scãdere
cu 120 miliarde de lire a valorii celor 100 mari
companii pe care le include indicele FTSE. Bãn-

dat din cauza numãrului mare de
persoane care îºi treceau numele
ºi datele personale. Guvernul bri-
tanic rãspunde la toate petiþiile care
obþin peste 10.000 de semnãturi,

iar Parlamentul ia în considerare
toate petiþiile de peste 100.000 de
semnãturi. Partidul Liberal-Demo-
crat britanic va pleda, în viitoarea
campanie electoralã, pentru rein-

tegrarea Marii Britanii în Uniunea
Europeanã, informeazã Sky News.
Liderul formaþiunii de centru-stân-
ga, Tim Farron, a declarat cã bri-
tanicii au votat la referendum pen-
tru a exprima “furia” faþã de poli-
ticieni ºi instituþii, subliniind cã
publicul are nevoie de o a doua
ºansã pentru schimbarea deciziei
privind apartenenþa Marii Britanii
la UE. Tim Farron a notat cã “slo-
ganurile ieftine” folosite de euros-
cepticii Nigel Farage, Boris Joh-
nson ºi Michael Gove încep deja
sã îºi piardã sensul, astfel cã sen-
timentele publice se simt “trãda-
te”. “La urmãtoarele alegeri, Par-
tidul Liberal-Democrat va lupta cu
o promisiune clarã ºi lipsitã de
echivoc de restabilire a prosperi-
tãþii britanice, cu Marea Britanie
membrã a Uniunii Europene”, a
explicat Farron.

Cât a costat Marea Britanie prima zi a Brexit
cile au fost cel mai grav afectate, acþiunile Bar-
clays scãzând cu 22%, cele ale Lloyds cu 18
procente, în timp ce scãderea a fost de 16% în
cazul Royal Bank of Scotland. Impactul a fost
resimþit ºi de companiile din zona construcþii-
lor. Travis Perkins a înregistrat o scodere de
43 de procente la deschiderea bursei, iar Tay-
lor Wimpey a cãzut cu 32%. Britanicii se aº-
teaptã ca, în viitor, companiile de asigurãri ºi
bãncile sã fie cel mai grav afectate, urmate de
constructori, industria de minerit ºi cea petro-
lierã. Indicele FTSE 250 cuprinde
250 de companii internaþionale ºi
publice de mãrime mijlocie, care
sunt listate la Bursa de Valori din
Londra, însã nu se aflã în indexul
FTSE 100. Acesta este considerat
un mai bun indice pentru econo-
mia britanicã. Scãderea de 11,4%
imediat dupã anunþarea rezultatelor
referendumului este cea mai mare
înregistratã vreodatã. Acest lucru
îi face pe analiºti sã prevadã un vi-
itor sumbru pentru companiile in-
terne, având în vedere cã lor le va
fi mult mai greu sã se descurce pe

o piaþã instabilã decât o vor face companiile
multinaþionale.  Preþul aurului a ajuns la 1.358$
uncia (unitatea de mãsurã pe care britanicii o
folosesc încã, echivalentul a aproximativ 29 de
grame), fiind cea mai mare valoare din martie
2014 încoace. Aceastã creºtere se datoreazã fap-
tului cã investitorii au ales sã-ºi transfere banii în
aºa-numitele active de siguranþã. Google a ra-
portat, de asemenea, o creºtere cu 500% a cãu-
tãrilor de tipul „cumpãr aur” în orele imediat ur-
mãtoare anunþãrii rezultatului referendumului.
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Kingsman:
Serviciul secret

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:50

Bazat pe renumita revistã de
benzi desenate ºi regizat de
Matthew Vaughn, Kingsman:
Serviciul Secret este povestea
unei organizaþii de spionaj super-
secrete care recruteazã un puºti
de pe strãzi, nerafinat, dar promi-
þãtor, pentru a face parte dintr-un
program de instruire ultra-compe-
titiv, exact în momentul când un
geniu nebun al tehnologiei lan-
seazã o ameninþare globalã...

Pe jumãtate mort

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 22:30

Este anul 2002 ºi autoritatea
penitenciarelor din California a
redeschis cea mai celebrã
închisoare din istorie: Alcatraz.
Criminalul înrãit, fost funcþionar
de puscãrie, Donny a adunat
un comando pentru a se infiltra
în fortãreaþa proaspãt renova-
ta, dotatã cu aparatura high-
tech. Scopul acestei acþiuni
este forþarea unui condamnat
la moarte sã divulge locul unde
se aflã ascunsã o cantitate de
aur furatã în valoare de 200
milioane dolari...

Rãzbunare ºi iertare

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Bazat pe romanul omonim al
legendarului prozator Donald
Goines, RÃZBUNARE ªI IERTARE
este un film noir inteligent despre
King David (DMX), un rãufãcãtor
care se întoarce în oraºul sãu natal
cãutând iertarea, însã gãsind doar
o moarte violentã. Însã nu îºi va
gãsi sfârºitul singur. Ultimele mo-
mente din viaþã ale lui David sunt
petrecute cu Paul (David Arquette),
un jurnalist ambiþios a cãrei viaþã
este schimbatã dramatic...

LUNI - 27 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
10:00 Observatori la Parlamen-

tul European
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:10 8 minute de repaus
2012, Marea Britanie, Comedie
23:40 Charlot vagabond
1915, Comedie, Scurt metraj
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Observatori la Parlamen-

tul European
03:40 Descãlecaþi în Carpaþi

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Dincolo de viitor
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Gin Rummy
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Lumea afacerilor
23:00 Locuri, oameni ºi comori
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas

TVR 2

07:55 Tammy
09:30 Max
11:20 Liga dreptãþii: Zei ºi

monºtri
12:35 Rãzboiul nasturilor
14:25 Informatorul!
16:10 Concursul de ºah
17:35 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 26
18:05 Secretul lui Adaline
20:00 Urzeala tronurilor
21:10 Silicon Valley
21:40 Vicepreºedinta
22:10 Ricki ºi the Flash
23:50 Kingsman: Serviciul secret
01:55 Legea armei
03:45 Reportaj special Vice:

lupta împotriva cancerului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
18:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Italia- Spania
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 ªtirile Pro Tv
22:30 Pe jumãtate mort
2002, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
02:00 Pe jumãtate mort (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Vise de smarald (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

07:00 Renunþã, Dorothy! (R)
08:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
11:45 Iubitul meu se însoarã (R)
14:15 Strãlucire (R)
16:30 La bloc
18:45 Paris Model
20:30 Planuri perfecte
22:30 Rãzbunare ºi iertare
00:15 Planuri perfecte (R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Trucurile pasiunii (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 O loviturã îndrãzneaþã

2009, SUA, Comedie, Crimã

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:15 Teo Show (R)
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
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 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:20 Focus Magazin (R)

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Secrete de stil (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Dosarele DNA

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Mondenii

2006, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Cred în mine

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Apel de urgenþã (R)

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniºi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 UEFA Euro 2016
10:45 Highlights UEFA Euro 2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Fight Night "Drumul spre

America"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu averse, izolat ºi
descãrcãri electrice

luni, 27 iunie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,5366 ............. 45366
1 lirã sterlinã................................5,6686....................56686

1 dolar SUA.......................4,0766........40766
1 g AUR (preþ în lei)........172,6048.....1726048

Cursul pieþei valutare din 27 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ziua Independenþei:

Renaºterea

Ora: 17:30 (3D); 20:30 (3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

Cu: Vivica A. Fox, Maika Monroe,
Liam Hemsworth, Jeff Goldblum,

Bill Pullman

În cãutarea
lui Dory

Ora: 15:30 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie,
Familie

Cu: Ellen DeGeneres, Albert Brooks,
Diane Keaton

RECOMANDÃRI TV
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Max Payne

Se difuzeazã la HBO, ora 00:05

Un agent DEA (Agenþia Anti-
Drog), a cãrui familie a fost
omorâtã în urma unei conspi-
raþii, ºi un asasin al cãrui
scop este acela de a rãzbuna
moartea surorii sale, sosesc
împreunã în New York pentru a
rezolva o serie de crime. Cei
doi vor fi vânaþi de poliþie, de
criminali, dar ºi de o corpora-
þie necruþãtoare... Filmul pãs-
treazã stilul vizual al jocului
video cu acelaºi nume.

Adâncul albastru

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Into the Blue este un thriller ce
se petrece în apele insulelor
Bahamas, în care miºunã rechini.
Patru scafandri descoperã pe
fundul oceanului o epavã legen-
darã despre care se spune cã ar
conþine milioane de dolari în aur.
Dar în apropierea epavei se aflã
rãmãºiþele unui avion în care se
aflã un transport ilegal eºuat.
Prietenii fac un pact pentru a þine
secrete ambele descoperiri.
Numai cã planul lor este deviat
când îºi dau seama cã traficanþii
periculoºi se apropie de locul...

S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al echipei
S.W.A.T., care, alãturi de partene-
rul sãu, Brian Gamble (Renner),
este eliminat din echipã în urma
unei decizii controversate pe
care au luat-o în timpul unei
acþiuni cu luare de ostatici.
Dezgustat, Gamble îºi dã demisia,
dar meseria de poliþist este
pentru Street viaþa lui ºi este de
acord sã fie degradat, sperând
sã aibã într-o zi ºansa de a se
reabilita...

MARÞI- 28 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Întrebãri ºi rãspunderi
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:10 Toate visele lumii
2003, Italia
23:50 FILLER
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Vorbeºte corect!
01:50 Sport
02:05 Telejurnal
02:55 Întrebãri ºi rãspunderi

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Doamna ºi Trenul morþii
13:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Satin
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
21:40 Interzis, arestat, cenzurat
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Tatãl mireselor
2006, Comedie, Dramã
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Doamna ºi Trenul morþii
01:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:50 Informatorul!
09:35 Concursul de ºah
11:00 Secretul lui Adaline
12:55 Ricki ºi the Flash
14:35 O fatã în râu: Preþul iertãrii
15:15 Oraºe de hârtie
17:05 Tom ºi Jerry: Spionii
18:20 Liza, zâna-vulpe
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Teleportaþi în adolescenþã 2
22:35 Þinta: Preºedintele
00:05 Max Payne
01:45 Bãrbatul perfect

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Adâncul albastru
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
01:15 Adâncul albastru (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
03:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 O iubire perfectã (R)
14:15 Iubitul meu se însoarã (R)
16:30 La bloc
18:45 Grevã de Crãciun
20:30 S.W.A.T. - Trupe de elitã
23:00 Dragoste otrãvitoare
01:15 S.W.A.T. - Trupe de elitã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:00 Paris Model (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

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 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei
Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României
(R)

09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu stil
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping
15:00 Apel de urgenþã (R)
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Academia lui Horia
22:00 Jurnalul unui burlac
22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Academia lui Horia (R)
03:00 Jurnalul unui burlac (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport

10:00 UEFA Euro 2016

10:45 Highlights UEFA Euro 2016

11:15 Toatã România vede

România!

12:00 Fotbal UEFA Euro 2016

14:00 ªtiri Sport.ro

14:10 Ora exactã în sport

15:00 ªtiri Sport.ro

15:30 Highlights UEFA Euro 2016

16:00 Ora exactã în sport

17:00 ªtiri Sport.ro

17:10 Ora exactã în sport

18:00 ªtiri Sport.ro

18:30 Highlights UEFA Euro 2016

19:00 Dã-i bataie! Local Kombat

21:00 Toatã România vede

România!

21:30 Highlights UEFA Euro 2016

22:00 MMA All Stars

00:00 ªtiri Sport.ro

00:30 Dã-i bataie! Local Kombat

02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã  de COMUNA ROBÃ-
NEªTI ce intenþioneazã sã solicite
de la Administraþia Naþionalã ,,Apele
Române ,,-Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu aviz de gospodãrire a ape-
lor pentru realizarea lucrãrilor cuprin-
se în proiectul: POD PESTE PÂRÂUL
VLAªCA PE STRADA BISERICII ÎN
SAT GOLFIN, COMUNA ROBÃNEªTI,
JUDEÞUL DOLJ, amplasat în comu-
na Robãneºti, judeþul Dolj. Aceastã
investiþie este nouã. Aceastã solici-
tare de aviz este conformã cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/ 1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Persoanele care doresc sã obþi-
nã informaþii suplimentare cu privi-
re la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la urmãtoarea adresã:
PRIMÃRIA COMUNEI ROBÃNEªTI,
str. Traian Vuia, nr. 96, judeþul Dolj.
Persoanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului la adre-
sa mai sus menþionatã, sau la nu-
mãrul de telefon: 0251/ 456.289.

ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-
RANTA EGB,  cu sediul în Gaia co-
muna Murgaºi, Nr. 183, Dolj anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii
primei versiuni a PUZ CONSTRUIRE
COMPLEX SOCIAL- MEDICAL ªI
EDUCAÞIONAL D+P+3, ÎMPREJMUIT,
BAZIN ETANª VIDANJABIL, PUÞ FO-
RAT, AMENAJARE INCINTÃ localita-
tea Bucovãþ, T 140, P 378, judeþul Dolj
ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planu-
lui se poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr.1, Craiova, judeþul
Dolj, site-ul APM Dolj, http://apmdj.an-
pm.ro. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 15 zile calendarisa-
tice de la data prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
CIOABLÃ ELENA DANIELA pen-

tru S.C. DRAVESIR SRL prin Radu
SPIRU anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
,,DESFIINÞARE CLÃDIRE C1- PAR-
TER ªI CONSTRUIRE CLÃDIRE
Sp+P+2 CU SPÃLÃTORIE AUTO,
VULCANIZARE, SERVICE LUCRÃRI
MECANICE, MAGAZIN PIESE AUTO
CU DEPOZIT LA PARTER ªI LOCUIN-
ÞÃ,, propus a fi amplasat în judeþul
Dolj, Municipiul Craiova, strada Bres-
tei, nr. 210. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul S.C. DRAVESIR SRL ,
strada Brestei nr.210, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00- 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/ 419.035, e-mail: offi-
ce@apmdj.anpm.ro

COMUNA ARGETOAIA,
judeþul Dolj, anunþã solicitarea
obþinerii avizului de gospodã-
rire a apelor pentru investiþia:
Extindere reþea de alimentare
cu apã, în satul Salcia, comuna
Argetoaia, judeþul Dolj. Rela-
þii la telefon: 0251/ 452.701.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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luni, 27 iunie 2016
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OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Menajerã pentru curã-
þenie generalã, o zi pe
sãptãmânã, aparta-
ment, vârsta peste 50
ani, din Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Fotografier, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament Braz-
dã 1/4 semidecoman-
dat, 3 camere, 2 bal-
coane, îmbunãtãþit. Te-
lefon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã Coºoveni
64 mp + curte 1400 mp.
Telefon: 0752/171.229.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan
cartier Izvorul Rece. Te-
lefon: 0746/112.040.
INTRAVILAN- 496 mp,
str. Pãltiniº. Telefon:
0760/ 157.905
 Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Te-
lefon: 0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.

STRÃINE
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar,
90.000 km. Telefon:
0730/608.131.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casetã direcþie
Skoda Fabia – Vol-
kswagen perfectã sta-
re. 0720/538.269.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-
5 ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti convenabil,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551
Vând 100 familii  albi-
ne, faguri – 35 lei / kg.
Telefon: 0764/059.095.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5
lei / buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice
pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, în-
cãlþãminte piele milita-
re, combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii turist.
Telefon: 0761/676.223.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80 m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100 - 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII COM-
PENSARE CU PUNC-
TE ANRP. Telefon:
0749/316.195.

SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern,
mobilat ºi utilat, zona
Liceului Energetic. Te-
lefon: 0740/991.323.

CITAÞII
Domnul Cornea Daniel
este citat în dosarul Nr.
12879/215/ 2015,
complet CMF 6 aflat
pe rolul Judecãtoriei
Craiova, în data de
30.06.2016, în calitate
de pârât.

DIVERSE
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.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
OPTIMI DE FINALÃOPTIMI DE FINALÃOPTIMI DE FINALÃOPTIMI DE FINALÃOPTIMI DE FINALÃ

La închiderea ediþiei: Franþa – Irlanda x-x ().
Dupã închiderea ediþiei: Germania – Slovacia, Ungaria – Belgia.

Duelul dintre Elveþia, fosta adver-
sarã a tricolorilor din grupa A a tur-
neului final, ºi Polonia, viitoarea ri-
valã în calificãrile pentru CM 2018, a
dat câºtig de cauzã, sâmbãtã, celei
din urmã, la capãtul unui meci ce a
avut nevoie de lovituri de departaja-
re, leºii devenind astfel prima echipã
calificatã în sferturile de finalã.

Elveþianul Xerdan Shaqiri a mar-
cat cel mai frumos gol de la Euro 2016,
foarfecã perfectã de la 16 metri, min-
gea intrând în poartã dupã ce a atins
bara din stânga portarului polonez.
A fost golul de 1-1, venit în minutul
82, dupã ce Polonia deschisese sco-
rul prin “Kuba” Blasczykowsky, în
minutul 39. Polonezii au dominat pri-
ma reprizã, în debutul cãreia Milik a

“Minunãþia” lui Shaqiri, aruncatã“Minunãþia” lui Shaqiri, aruncatã“Minunãþia” lui Shaqiri, aruncatã“Minunãþia” lui Shaqiri, aruncatã“Minunãþia” lui Shaqiri, aruncatã
în derizoriu la loviturile de departajareîn derizoriu la loviturile de departajareîn derizoriu la loviturile de departajareîn derizoriu la loviturile de departajareîn derizoriu la loviturile de departajare

Elveþia 5-6 (dupã penalty-uri) Polonia
(1-1 dupã 90 ºi 120 de minute)

Stadion: “Geoffroy-Guichard” – St. Etienne, spectatori: 38.842.
Au marcat: Shaqiri (82) / Blaszczykowski (39).

La lovituri de departajare: au înscris Lichtsteiner, Shaqiri, Schar,
Rodriguez, ratând Xhaka / au punctat Lewandowski, Milik, Glik,

Blaszczykowski, Krychowiak.

Cartonaºe galbene: Schar (55), Djourou (117) / Jedrzejczyc (58),
Pazdan (111).

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Fabianski – Piszczek, Glik, Paz-
dan, Jedrzejczyc – Blaszczykowski,
Krychowiak, Maczynski (Jodlowiec
101), Grosicki (Peszko 104) – Milik,
Lewandowski. Selecþioner: Adam
Nawalka.

Sommer – Lichtsteiner, Schar, Djo-
rou, Rodriguez – Behrami (Fernan-
des 77), Xhaka – Shaqiri, Dzemaili
(Embolo 58), Mehmedi (Derdiyok 70)
– Seferovic. Selecþioner: Vladimir
Petkovic.

ratat de la 16 metri cu poarta goalã.
Reprezentanþii “Þãrii Cantoanelor”
au fost superiori în partea a doua, în
afara de super-reuºita lui Shaqiri
având ºi o barã transversalã, prin
Haris Seferovic. La penalty-uri, doar
Granit Xhaka (foto) a ratat, ºutând
departe de poartã, în vreme ce Grze-

gorz Krychowiak a marcat lovitura
decisivã.

Un deznãdãmând anunþat de ta-
bela de marcaj a atenei din Saint-
Etienne încã din preziua meciului,
când, în urma unor probe, aceasta a
afiºat o victorie a Poloniei cu 7-6 (2-
2 dupã 120 de minute).

În a doua optime de finalã, Þara Galilor ºi Irlanda de Nord au oferit un
meci fãrã realizãri, de mare luptã, galezii obþinând biletele pentru sferturi
graþie unui autogol, semnat de Gareth McAuley, în minutul 75.

Bãieþii lui Chris Coleman ajung în Top 8 din postura de debutantã la un
Campionat European. Prin rezultatul obþinut în Franþa, naþionala galezã ºi-
a egalat performanþa reuºitã la precedenta ºi singura prezenþã la un turneu
final major – Cupa Mondialã din 1958. Atunci, britanicii cedau greu în faþa
viitoarei câºtigãtoare a titlului, Brazilia. Sud-americanii s-au impus cu 1-0,
datoritã unui gol marcat de Pele, pe atunci în vârstã de doar 17 ani.

Revenind la meciul cu nord-irlandezii, Þara Galilor este prima echipã,

Deºi era aºteptat cu mare interes, meciul din-
tre Croaþia ºi Portugalia a fost cel mai urât de la
acest turneu final, oferind ºi un record imposibil
de anticipat þinând cont de numele aflate pe ga-
zon: primul joc din istoria Euro în care nu s-a tras
niciun ºut pe spaþiul porþii, în 90 de minute. Timp
în care doar croaþii, care veneau dupã o victorie
cu Spania, au mai ridicat pulsul spectatorilor, prin

Cea mai impozantã arenã de la Euro
2016, “Stade de France” va gãzdui, astãzi,
capul de afiº al optimilor de finalã, partida
dintre Italia ºi Spania, o reeditare a
ultimului act de la precedenta ediþie, când
“La Roja” îºi apãra cu succes coroana
dupã un neverosmil 4-0 (cea mai mare
diferenþã de scor consemnatã în toate cele
14 finale de pânã acum”.

Cele douã galonate reprezentative s-au
întâlnit pânã în prezent de 30 de ori,
bilanþul fiind de partea ibericilor 11-8. Cea
mai recentã ciocnire a avut loc chiar în
acest an, 1-1, în 24 martie, într-un amical
disputat la Udine (goluri Insigne 68 /
Aduriz 70).

Turcul Cuneyt Cakir va oficia la centru
în partida de desearã.

Cine va obþine calificarea de aici va juca
cu învingãtoarea dintre Germania ºi
Slovacia, joc programat în 2 iulie (22:00),
la Bordeaux.

Între britanici, un autogol
a fãcut diferenþa

Hennessey – Chester, A. Wil-
liams, Davies – Gunter, Allen, Le-
dley (J. Williams 63), Ramsey, Tay-
lor – Bale – Vokes (Robson-Kanu
55). Selecþioner: Chris Coleman.

Þara Galilor 1-0 Irlanda de Nord
Stadion: “Parc des Princes” – Paris, spectatori: 44.342.

A marcat: McAuley (75) – autogol.

Cartonaºe galbene: Taylor (58), Ramsey (90+4) / Dallas (44), Davis (67).
Arbitru: Martin Atkinson (Anglia).

McGovern – Hughes, McAuley
(Magennis 84), Cathcart, J. Evans –
Ward, C. Evans (Washington 69),
Norwood (McGinn 79), Davis, Dallas
- Lafferty. Selecþioner: Michael O’Neill.

de la Grecia, în 2004, care se impune într-un meci eliminatoriu la Euro deºi
a trimis doar un ºut pe poartã. Un precedent care, cu siguranþã, îi face pe
fanii galezi sã viseze frumos.

Mai departe, Bale ºi compania vor întâlni, în 1 iulie (22:00), la Lille,
învingãtoarea din meciul Ungaria – Belgia.

Mult tam-tam, mai deloc fotbal
Lusitanii au dat lovitura în finalul prelungirilor, dupã 116

minute în care nu s-a expediat vreun ºut pe poartã!

Subasic – Srna, Corluka (Kramaric
120+1), Vida, Strinic – Modric, Badelj –
Brozovic, Rakitic (Pjaca 110), Perisic –
Mandzukic (Kalinic 88). Selecþioner:
Ante Cacic.

Croaþia 0-1 (prelungiri) Portugalia
Stadion: “Bollaert-Delelis”, spectatori: 33.523.

A marcat: Quaresma (117).

Cartonaº galben: W. Carvalho (78).
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Rui Patrício – Cédric, Pepe, Fonte,
Guerreiro – Joao Mário (Quaresma 87),
Adrien Silva (Danilo 108), W. Carvalho,
A. Gomes (R. Sanches 50) – Nani, Ro-
naldo. Selecþioner: Fernando Santos.

fundaºii Strinic ºi Vida. Paradoxal, partida a înce-
put sã dea semne de viaþã în partea secundã a
celei de a doua reprize a prelungirilor. Tot cu ex-
iugolsvii la timonã, care au avut ºi o barã, prin
Perisic (115). Portughezii au dat lovitura pe con-
traatac! Renato Sanches a plecat cu o minge din
propria jumãtate, i-a pasat în stânga lui Nani, acesta
a schimbat partea pentru Ronaldo, care a tras la

poartã, Subasic a respins, iar Quaresma, singur-
singurel, a deblocat tabela cu o loviturã de cap. Se
întâmpla în minutul 117, fazã pânã la care niciuna
dintre combatante nu expediase vreun ºut cadrat.
Croaþii n-au mai avut timp decât de încã o ºansã,
semnatã de acelaºi Vida, ºut puþin alãturi (120+1).

Polonia este adversara Portugaliei din sfer-
turi, meci programat în 30 iunie (22:00), la
Marsilia.

Optimile de finalã se încheie cu meciul
dintre Anglia ºi Islanda, de la Nice.
Evident, englezii pornesc net favoriþi, însã
semieºecurile cu Rusia ºi Slovacia, care ce
au fãcut sã ºi piardã ºefia grupei în faþa
Þãrii Galilor, plus parcursul bun al nordici-
lor, care au încheiat grupa în faþa Portuga-
liei, pot atârna mult în ecuaþia calificãrii.
Istoricul “directelor” consemneazã doa
douã ciocniri, ºi acelea amicale, iar Anglia
a înregistrat cu succes (6-1 în 2004) ºi o
remizã (1-1 în 1982).

Partida dintre Anglia ºi Islanda va fi
arbitratã de slovenul Damie Skomina.

Învingãtoarea va avea de înfruntat, în 3
iulie, la Saint Denis, gazda Franþa, x-x, la
închiderea ediþiei, cu Irlanda.

“ªoc” în Saint-Denis
Italia – Spania, astãzi, ora 19:00,

Dolce Sport 1, PRO TV

O favoritã certã, dar…
Anglia – Islanda, astãzi, 22:00,

Dolce Sport 1
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Rezultate remarcabile
la radio-orientare
pentru Palatul Copiilor

În perioada 17-19 iunie, în Muntenegru, s-a desfã-
ºurat Campionatul Balcanic de radio-orientare, la care
au participat peste 100 de sportivi din þara gazdã, Ro-
mânia, Bulgaria, Croaþia, Bosnia, Slovenia, Serbia ºi
Albania. Echipa Palatului Copiilor din Craiova a avut
o comportare foarte bunã, impunându-se în proba de
144 MHz ºi obþinând locul secund în proba de 3,5
MHz. Probele au constat în parcurgerea unui traseu
de aproximativ 6 km pe un teren accidentat, contra
cronometru, localizând  emiþãtoarele  cu ajutorul re-
ceptorului.

Niciun transfer nu a fost parafat încãNiciun transfer nu a fost parafat încãNiciun transfer nu a fost parafat încãNiciun transfer nu a fost parafat încãNiciun transfer nu a fost parafat încã
de noua conducere a Universitãþii, iarde noua conducere a Universitãþii, iarde noua conducere a Universitãþii, iarde noua conducere a Universitãþii, iarde noua conducere a Universitãþii, iar
Acka ºi Nuno Rocha au întârziat douãAcka ºi Nuno Rocha au întârziat douãAcka ºi Nuno Rocha au întârziat douãAcka ºi Nuno Rocha au întârziat douãAcka ºi Nuno Rocha au întârziat douã
sãptãmâni la pregãtiresãptãmâni la pregãtiresãptãmâni la pregãtiresãptãmâni la pregãtiresãptãmâni la pregãtire

Început cu stângul pentru noul
noul preºedinte al Universitãþii
Craiova, Marcel Popescu, care, la
reunirea lotului, declara cã încear-
cã sã aducã 5-6 jucãtori noi, pe
posturile deficitare, chiar înaintea
plecãrii în cantonamentul din Aus-
tria. „Vrem sã dãm un spor de
calitate lotului pentru a intra în
play-off. Vor veni cinci-ºase ju-
cãtori pe parcurs, vrem sã-i adu-
cem pânã vom pleca în Austria.
Vom aduce jucãtori de echipã,
pentru cã la Universitatea primea-
zã grupul. Vestiarul trebuie sã fie
mai liniºtit, mai concentrat pe per-
formanþã, mai dornic de glorie”
dixit Popescu. Au trecut douã sãp-
tãmâni deja de la startul pregãtiri-
lor ºi nu numai cã nu a fost achi-
ziþionat niciun jucãtor, dar ºi câþi-
va dintre cei aflaþi sub contract
au întârziat neverosimil de mult.
Astfel, Kay a venit în Austria dupã
10 zile, Stephane Acka s-a alãtu-
rat abia sâmbãtã lotului, cu o în-
târziere de aproape douã sãptã-
mâni, iar ieri era aºteptat ºi Nuno
Rocha, ultimii doi fiind pasibili de
amenzi din partea clubului. Inte-
resant este cã dintre cei 4 atacanþi

prezentaþi pe site-ul oficial al clu-
bului, doar Ivan participã la can-
tonamentul din Austria, Curelea
fiind aproape de terminarea con-
tractului, Nuno Rocha a lipsit pânã
acum ºi nu prea vrea sã mai rã-
mânã, iar Burlacu nu a fost inclus
în lot de Mulþescu.

Asearã, alb-albaºtrii au jucat un
meci amical contra campioanei
Austriei, Red Bull Salzburg, iar
miercuri vor întâlni noua echipã
a lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt
Petersburg. Partida de asearã a
fost abordatã de Mulþescu cu ur-
mãtorul „11”:  Calancea – Briceag,
Popov, Kay, Vãtãjelu – Bãluþã,
Screciu, Dumitraº, Bancu – Mã-
zãrache, Ivan.

Dumitraº: “Vom munci
pentru a creºte în evoluþii”
Din cantonamentul Universitã-

þii Craiova de la Fugen, Andrei
Dumitraº spune aceleaºi platitu-
dini cu care ne-am obiºnuit deja
la jucãtorii ªtiinþei, legate de do-
rinþa de a creºte în evoluþii ºi de
a readuce echipa din Bãnie în
fruntea clasamentului. “Ne do-

rim sã avem rezultate cât mai
bune, iar de data aceasta sã ne
atingem obiectivele. Sã reuºim
mai mult decât sezonul trecut.
Este ºi normal sã fim obosiþi,
este perioada de pregãtire, de
acumulãri. Nu avem timp foarte
mult de recuperare. Antrenamen-
tele sunt grele, cum de altfel tre-
buie sã fie. Primul amical nu a
fost un joc foarte reuºit pentru

noi, dar trebuie þinut cont cã sun-
tem într-o perioadã de acumulãri.
Vom munci în continuare pentru
ca la meciurile urmãtoare sã creº-
tem în evoluþii. În ceea ce mã
priveºte, am jucat în nota echi-
pei. În opinia mea, cel mai im-
portant este sã ieºim sãnãtoºi din
aceste partide de verificare. Dar
nu trebuie sã ne culcãm pe o ure-
che ºi sã spunem cã nu conteazã

scorul. Este important sã avem
rezultate pozitive, pentru cã ne
dau încredere. Ne dorim sã în-
chegãm o echipã, sã avem un
grup unit. Altfel spus, sã fim o
familie. Acest lucru ne va aduce
ºi rezultate. Oricum, vom da to-
tul pentru ca Universitatea sã lup-
te în fruntea clasamentului” a
spus fundaºul de 28 de ani pen-
tru site-ul oficial al clubului.
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Sârbul Vladimir Vuksanovic va an-
trena pentru încã douã sezoane echipa
masculinã de baschet a Craiovei, dupã
înþelegerea parafatã cu conducãtorii
clubului din Bãnie. În vârstã de doar
38 de ani, Vuksanovic a ajuns la Craio-
va în 2014 ºi a fost secund atât în man-
datul lui Andelko Mandic, cât ºi în cel
al lui Oliver Popovic, pentru ca de la
jumãtatea sezonului trecut sã devinã
antrenor principal, fiind ajutat de Dra-
gan Aleksic, din postura de director
tehnic. În privinþa lotului de jucãtori nu
sunt noutãþi, fiind certe doar despãrþi-
rile de veteranii Cãtãlin Burlacu ºi Bog-
dan Popescu.

Sursa foto: dolj fotbal fb

Supercupa României se
disputã pe 16 iulie, la Cluj

Supercupa României se va disputa între campioa-
na en-titre, Astra Giurgiu, ºi deþinãtoarea Cupei Ro-
mâniei, CFR Cluj, în oraºul acesteia din urmã, Cluj-
Napoca, dar nu în Gruia, ci pe „Cluj Arena”, în data
de 16 iulie, începând cu ora 21:45. Supercupa Româ-
niei din acest an va avea parte de o premierã: în caz
de egalitate dupã 90 de minute, nu vor exista reprize
suplimentare de prelungiri, ci se va trece direct la
executarea loviturilor de departajare. Aceasta va fi a
18-a Supercupã a României, trofeu oferit prima oarã
în 1994. În 5 rânduri, partida nu s-a jucat, þinând
cont cã o echipã a reuºit eventul în acel sezon.

Tractorul Cetate a câºtigat cu 3-1 pe teren
propriu returul barajului de promovare în Liga a
III-a, contra vâlcenilor de la CS ªirineasa, dar
echipa lui Dorel Stoica ca juca ºi la anul în cam-
pionatul judeþean, fiindcã pierduse cu 4-1 prima
manºã. Golurile doljenilor au fost marcate de Jil-
cu 23, Boboescu 65 – penalti ºi Dodoacã 77,
dupã ce oaspeþii au deschis scorul prin Ceapã,
în primul minut. Tractorul Cetate a jucat cu: Ad.
Nedelcea – I. Rãceanu, M. Vãcaru, Al. Dodoa-
cã, D. Stoica, Gh. Boboescu, I. Manda, Al. Sur-
du, C. Stanciu, I. Ilie. Rezerve: V. Piþicã, S. Oni-
þa, V. Luca, G. Rãduþ, C. Dumitru.

Echipa de la Dunãre întrerupe seria promo-
vãrilor consecutive ale campioanelor Doljului,
care dura de patru sezoane. Echipele care au
acces în Liga a III-a: Sportul Chiºcani (BR),
Axiopolis Cernavodã (CT), Arsenal Malu (GR), Fla-
cãra Moreni (DB), CS Pãuleºti (PH), Petrolul Berca
(BZ), Avântul Valea Mãrului (GL), Siretul Lespezi
(IS), Voinþa Ion Creangã (NT), FC Bistriþa (BN),
Viitorul Ulmeni (MM), Mureºul Vinþu de Jos (AB),

Gloria Lunca Teuz Cermei (AR), Ripensia Timiºoa-
ra (TM), CSM ªcolar Reºiþa (CS), CS ªirineasa
(VL), FC Hermannstadt (SB), FC Argeº 1953 Piteºti
(AG), Olimpic Cetate Râºnov (BV), FCM Alexan-
dria (TR) ºi Recolta Dorolþ (SM).

Echipa femininã de handbal
SCM Craiova continuã campania
de achiziþii pentru sezonul 2016-
2017. Clubul din Bãnie a anunþat
sâmbãtã încã douã noi transferuri,
cele ale sârboaicei Jelena Trifuno-
vic (Zagnos SK) ºi ucrainencei Y-
aroslava Burlachenko (Ardesen).
Cele douã handbaliste au activat în
ultimul sezon în campionatul Tur-
ciei ºi evolueazã pe posturile de
centru-inter stânga, respectiv pi-
vot. Trifunovic (foto, 24 ani) are
deja un trecut important, dupã ce
a activat ºi la douã formaþii de Li-
ga Campionilor, la Podravka Ko-
privnica ºi Buducnost Podgorica
(sezonul 2012-2013). Burlachen-

ko (24 ani) este deja familiarizatã
cu Liga Naþionalã, dupã ce a evo-
luat 3 ani la Galaþi, în perioada
2012-2015. 

SCM Craiova va avea în sezo-
nul urmãtor o cu totul altã faþã
dupã ce a efectuat nu mai puþin de
7 achiziþii în aceastã perioadã: Va-
lentina Ardean, Cristina Zamfir,
Yulia Dumanska, Jelena Markovic,
Zelijka Nikolic, Jelena Trifunovic,
Yaroslava Burlachenko.

Au plecat de la SCM Craiova:
Cãtãlina Cioaric (Mãgura Cisnãdie),
Alexandra Gavrilã (HCM Rm. Vâl-
cea), Diana Petrescu, Ana Maria
Horobeþ ºi Alexandra Iovãnescu
(toate trei la CSM Slobozia).
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