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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În politicã, Popescule, important
este sã ºtii sã minþi.
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Ieri, la ora 17.00, dupã
centralizarea datelor de la
191 secþii de votare, cifrele
transmise de Biroul Electo-
ral de Circumscripþie Jude-
þean atestã cã Partidul Social
Democrat a urcat pe primul
loc în topul preferinþelor
alegãtorilor, cu un scor de
56,52%. Formaþiunea este
secondatã de PNL, care a
putut obþine doar 27,55%.
Pe cel de-al treilea loc
figureazã UNPR, cu a strâns
4,27% vin voturile doljeni-
lor. La Craiova, victoria
primarului Lia Olguþa Vasi-
lescu a fost clarã. Cu cele
58.478 de voturi (60,92%),
aceasta ºi-a adjudecat ºi cel
de-al doilea mandat, reuºind
sã obþinã cu peste 1.000 de
voturi mai mult decât obþinu-
se în 2012, cu peste 5.000
de voturi mai mult faþã de
scorul PSD pe Craiova ºi cu
peste 45.000 de voturi mai
mult faþã de cel de-al doilea
clasat, Pavel Badea (PNL).
ªi componenþa CLM Craio-
va este net în favoarea
PSD+UNPR, care a obþinut
19 mandate de consilieri –
cu 4 mai multe decât în
legislatura trecutã. Celelalte
8 locuri de aleºi locali au fost
scoase de PNL (6 consilieri)
ºi ALDE (2 consilieri).
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Nu avem ce face, nu avem în-
cotro, trebuie recunoscut rãspicat,
fãrã prune în gurã, deloc gutural:
alegerile locale au fost câºtiga-
te de PSD. La nivel de þarã ºi, bi-
neînþeles, în judeþul Dolj. Începând
cu Bucureºtiul, prin senatorul
Gabriela Firea, inutil persiflatã de
rãutãcioºi, mai ales cã ºi-a jucat
cu temeritate rolul de candidat.
Prin promisiuni bine calibrate,
mesaje calde, inspirat ambalate,
ambiþii discret ascunse. În timp
ce liberalii tot schimbau, ca într-
un dans de societate, candidaþii,
trãdând ei înºiºi cã nu au ce ºi-
ar fi dorit, Gabriela Firea ºi-a
pregãtit asiduu apariþiile publice,
evitând gafele antologice ale
unor “înaintaºi”.
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Agricultorii doljeni se pregãtesc
pentru a culege roadele agricole.
În mai puþin de douã sãptãmâni se
vor aduna de pe câmpuri orzul ºi
rapiþa. În Dolj, 24.185 ha sunt cul-
tivate cu orz ºi 19.647 ha cu rapi-
þã. Ploile din ultima perioadã ºi tem-
peraturile scãzute au provocat în
zona de nord-vest a judeþului apa-
riþia tãciunelui, ce poate genera
pierderi. Cu toate acestea, se pro-
gnozeazã o recoltã promiþãtoare.

Mai sunt câteva zile pânã la de-
butul campaniei agricole din acest
an. Primele lanuri în care combi-
nele vor intra sunt cele de orz ºi
rapiþã.

dezvoltare ruralã / 7

PatronulPatronulPatronulPatronulPatronul
firmei Polystart,firmei Polystart,firmei Polystart,firmei Polystart,firmei Polystart,
Cristian Dobre,Cristian Dobre,Cristian Dobre,Cristian Dobre,Cristian Dobre,
reþinut în dosarulreþinut în dosarulreþinut în dosarulreþinut în dosarulreþinut în dosarul
WWWWWater Park-uluiater Park-uluiater Park-uluiater Park-uluiater Park-ului
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,
invitatã sã intreinvitatã sã intreinvitatã sã intreinvitatã sã intreinvitatã sã intre
în comunitateaîn comunitateaîn comunitateaîn comunitateaîn comunitatea
„Oamenii„Oamenii„Oamenii„Oamenii„Oamenii
t impului”timpului”timpului”timpului”timpului”



2 / cuvântul libertãþii marþi, 7 iunie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Gabriela Firea va demisiona
din Parlament

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a anunþat cã acei social-democraþi
care au fost aleºi duminicã primari,
dar în acest moment sunt senatori
sau deputaþi, vor demsiona din Par-
lament ”în termenul legal”. „Nici nu-
i las sã-ºi dea demisia astãzi, pentru
cã mai avem voturi importante în Par-
lament. În limita termenului legal, îºi
vor da demisia toþi colegii mei” a
anunþat Liviu Dragnea, în condiþiile
în care câºtigãtoarea Primãriei Capi-
talei, Gabriela Firea, este ºi senator al
partidului. Alþi social-democraþi aflaþi
într-o situaþie similarã sunt senato-
rul Gabriel Mutu (sectorul 6) ºi de-
putaþii Dan Tudorache (sectorul 1)
ºi Daniel Florea (sectorul 5). Liderul
PSD Liviu Dragnea a susþinut ieri,
întrebat despre persoana pe care o
va propune PSD pentru un post la
Curtea Constituþionalã din partea
Senatului, cã partidul nu va propune
pe nimeni ºi îl va susþine pe unul din-
tre candidaþi. “PSD nu propune pe
nimeni (n.r. – pentru un post de jude-
cãtor CCR). PSD va susþine pe unul
din cei care îºi depun documentele
(...) Sã vedem câte candidaturi sunt
ºi ne vom întâlni în grup, încercãm
mâine ºi luãm o decizie în funcþie de
ce avem”, a spus Liviu Dragnea.

Ministrul de Interne, Petre Tobã
despre inundaþii:
176 de persoane au fost salvate
din situaþii de risc

Situaþia la nivel naþional în ceea
ce priveºte riscul de inundaþii s-a
normalizat, iar în prezent prefecþii
evalueazã pagubele pentru a fi pre-
zentate în ºedinþa Guvernului din
aceastã sãptãmânã, a declarat, ieri,
ministrul de Interne, Petre Tobã, într-
o conferinþã de presã susþinutã la
Guvern. Acesta a anunþat cã în ulti-
mele douã sãptãmâni pompieri, jan-
darmi, poliþiºti ºi poliþiºti de frontierã
au intervenit în 374 de localitãþi din
31 de judeþe, perioadã în care Admi-
nistraþia Naþionalã de Meteorologie
a emis 231 de avertizãri, iar 19 dintre
acestea au fost de cod portocaliu.
De asemenea, Institutul Naþional de
Hidrologie a emis 71 de avertizãri, din
care 7 de cod roºu ºi 47 de cod gal-
ben ºi portocaliu. El a adãugat cã,
pentru a limita efectele inundaþiilor,
au intervenit zilnic peste 5.000 de ca-
dre al Ministerului de Interne. De
asemenea, s-au evacuat preventiv
133 de persoane din zone inundabi-
le, iar 176 de persoane au fost salva-
te din situaþii de risc.
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Aproape 250 de primãrii acceptã în pre-
zent plata cu cardul online a taxelor ºi im-
pozitelor locale prin intermediul platformei
www.ghiseul.ro – Sistemul Naþional Elec-
tronic de Platã Online, în creºtere cu peste
30% faþã de finalul anului trecut, acoperind
peste 80% din populaþia urbanã ºi bancari-
zatã. “În aprilie, incidenþa plãþilor cu cardul
a taxelor ºi impozitelor locale a crescut cu
330% comparativ cu perioada similarã a
anului trecut, ca urmare a simplificãrii cre-
denþialelor (înregistrarea în vederea achitã-
rii cu cardul a taxelor ºi impozitelor loca-
le)”, spune Marius Bostan, ºeful Ministeru-
lui Comunicaþiilor ºi pentru Societatea In-
formaþionalã (MCSI). Contribuabilii au rea-
lizat în primele patru luni din 2016 aproxi-
mativ 76.000 de plãþi cu cardul pe ghiseul-
.ro, în valoare totalã de peste 21 mil. lei.

“Nu este o sumã mare, dar este în creº-

Copreºedintele PNL Alina Gor-
ghiu a declarat, ieri, cã PNL va
schimba legea electoralã care pre-
vede alegerea primarilor într-un
singur tur de scrutin când va avea
majoritate parlamentarã, afirmând
cã este de neacceptat sã ai un pri-
mar al Bucureºtiului ales doar cu
14% din numãrul alegãtorilor.
‘’Vreau sã vã promit un lucru, PNL
va schimba aceastã lege (legea
electoralã care prevede alegerea
primarilor într-un singur tur de
scrutin – n.r.) în secunda în care
va avea o majoritate parlamentarã.
Este de neacceptat sã ai un primar
al Bucureºtiului ales doar cu 14%
din numãrul celor cu drept de vot.
Este prea puþin pentru cã primarul
acela trebuie sã aibã legitimitate’’,
a afirmat copreºedintele PNL.

Gorghiu a mai spus cã prezenþa
scãzutã la vot a influenþat rezulta-
tul alegerilor, afirmând cã românii

Primele corecþii salariale din Educa-
þie (50%) vor intra în vigoare în august,
a declarat luni ministrul Muncii, Dragoº
Pîslaru, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã de la Palatul Victoria. Acesta a spus
cã miercuri, ordonanþa privind salarizã-
rile va fi prezentatã în ºedinþa de Gu-
vern. „Principala nemulþumire a colegi-
lor din Educaþie nu e legatã de fondul
problemei. Ce am zis cã facem, acest
lucru am fãcut, problema lor e legatã de
termen, aºa cum e la sãnãtate. Am ex-
plicat motivele pentru care nu se poate
acest lucru. Nu discutãm de creºteri
procentuale. În sectorul de Educaþie este
vorba de eliminarea unei legi speciale ºi
înlocuirea acesteia cu un sistem care sã
facã un pas înainte spre legea salarizãrii
unitare. Cred cã acest lucru, împreunã
cu punerea accentului pe debutanþi, pe cei cu
cele mai mici salarii, reprezintã punctul che-
ie”, a declarat Pîslaru.

În ceea ce priveºte sumele de la buget
acordate, el a explicat cã pentru 2016 sunt
800-900 milioane de lei pentru ultimele patru

luni ale acestui an. Anul viitor, buge-
tul nu va putea suporta mai mult de
2,5 - 2,6 miliarde de lei cu bonusuri-
le de la Sãnãtate. „De la 1 august in-
trã în vigoare toate corecþiile disfunc-
þionalitãþilor în ceea ce priveºte în-
cadrarea de vechime ºi salarii. La
Educaþie, am definit grila integral în
mod similar cu cea de la sãnãtate, iar
50% din aceste creºteri intrã de la 1
august 2016, ºi restul intrã în decem-
brie 2017. Creºterile se referã la co-
recþiile salariale pentru ce aflaþi la baza
de jos a piramidei. De la 1 ian 2018 e
luat în calcul ºi bonusul de perfor-
manþã”, a mai spus Pîslaru.

Contactat de MEDIAFAX, Simion
Hãnescu, preºedintele Federaþia Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt
(FSLI), a explicat cã aceste creºteri

vor însemna, în medie, 5% în plus la salarii-
le actuale.

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu: Vom schimba legea electoralã.
Este de neacceptat sã ai un primar al Capitalei ales de 14%

au votat într-o proporþie mai micã
decât la alegerile locale din 2008,
când au venit 49,38% la vot. În
Bucureºti prezenþa a fost cu 15%
mai micã decât cea la nivel naþio-
nal, a mai menþionat ea. Pe lângã
imaginea proastã a clasei politice,
o altã cauzã a absenteismului ‘’care
a afectat scorul PNL este legea care
prevede alegerea primarilor într-un
singur tur’’, a mai susþinut copre-
ºedintele PNL.

„Nimeni nu se þine de scaun,dar
nici nu demisioneazã când nu
este cazul. Nu vor fi decapitãri”

‘’Nimeni nu se þine de niciun
scaun în partidul acesta, dar nimeni
nu demisioneazã când nu este ca-
zul. (…) Nu poþi sã judeci poziþia
unui preºedinte de partid în func-
þie de un judeþ sau de o filialã. Re-
pet, îmi asum întreaga responsa-
bilitate a eºecului pe Bucureºti ºi

cred cã de mâine trebuie fãcute sau
luate o grãmadã de mãsuri pentru
a putea sã capacitezi electoratul pe
care l-am pierdut’’, a mai spus
Gorghiu. Ea a afirmat cã în noap-
tea alegerilor au fost mai multe
momente în care a fost pe punctul
de a-ºi depune mandatul, afirmând
cã rezultatul la Bucureºti a deza-
mãgit-o profund, dar cã respon-
sabilitatea este comunã.

Copreºedintele PNL a insistat cã
nu vor exista decapitãri de filiale
în masã ºi cã PNL va analiza fie-
care judeþ în parte. ‘’Atunci când
ai un rezultat peste obiectivul pe
care þi l-ai propus este foarte greu
sã îþi asumi niºte decapitãri în

masã, aºa cum doresc unii ºi alþii
din afara partidului. Mã îndoiesc
cã vor fi sacrificãri de filiale doar
de dragul de a sacrifica pe cine-
va’’, a subliniat ea.

Cât priveºte demisia copreºe-
dinþilor PNL, Alina Gorghiu a ex-
plicat cã alãturi de Vasile Blaga a
discutat cu liberalii din partid, afir-
mând cã aceºtia au susþinut cã re-
zultatul este unul bun ºi nu este
cazul unor ‘’miºcãri intempestive
sau al unui Congres’’. Cei care au
pierdut alegerile se vor regãsi în
viitoarea conducere a partidului
atât pe plan local, cât ºi naþional,
precum ºi pe listele pentru alegeri-
le parlamentare, a precizat ea.

Cãtãlin Predoiu ºi-a depus, ieri, mandatul de preºedinte al PNL Bu-
cureºti, atribuþiile fiindu-i delegate lui Cristian Buºoi. Gestul lui Predoiu
vine ca urmare a rezultatului obþinut în cursa pentru Primãria Capitalei,
aºa cum a susþinut duminicã, dupã afiºarea exit-poll-urilor finale care
l-au plasat pe locul trei, la diferenþã mare de candidaþii PSD ºi USB.

Ministrul Comunicaþiilor:
Din septembrie taxele ANAF
vor putea fi plãtite cu cardul

tere. Trebuie sã menþionez
cã gradul de folosire al in-
strumentelor electronice în
România comparativ cu alte
þãri este mai scãzut, com-
petenþele digitale pe medie
este cu mult sub media eu-
ropeanã ºi, în acest sens,
mai este nevoie de multã
educaþie ºi de multã promo-
vare. O veste bunã ar fi cã,
începând cu luna septem-
brie ºi taxele la ANAF vor
putea fi plãtite cu cardul”,a
mai precizat Marius Bostan.

Peste 115.000 de contri-
buabili ºi-au activat contul pe www.ghiseul-
.ro în perioada 2011- 2016, putând plãtii im-
pozitele ºi taxele locale online cu orice card.
În plus, ei pot plãti taxele ºi impozitele loca-

le pentru alte proprietãþi deþinute pe terito-
riul României, cu condiþia ca municipalita-
tea pe raza cãreia se aflã proprietatea sã fie
înrolatã în sistem.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu avem ce face, nu avem în-
cotro, trebuie recunoscut rãspi-
cat, fãrã prune în gurã, deloc
gutural: alegerile locale au fost
câºtigate de PSD. La nivel de
þarã ºi, bineînþeles, în judeþul Dolj.
Începând cu Bucureºtiul, prin
senatorul Gabriela Firea, inutil
persiflatã de rãutãcioºi, mai ales
cã ºi-a jucat cu temeritate rolul
de candidat. Prin promisiuni bine
calibrate, mesaje calde, inspirat
ambalate, ambiþii discret ascun-
se. În timp ce liberalii tot schim-
bau, ca într-un dans de societa-
te, candidaþii, trãdând ei înºiºi cã
nu au ce ºi-ar fi dorit, Gabriela
Firea ºi-a pregãtit asiduu apari-
þiile publice, evitând gafele anto-
logice ale unor “înaintaºi”. Do-
tatã cu înfãþiºare agreabilã, bun
discurs ºi bãnuim, dupã toate
aparenþele, destule cunoºtinþe de
administraþie publicã, Gabriela
Firea ºi-a surprins adversarii pe
picior greºit. Rezultatele de la
Bucureºti au venit pe un fond de
absenteism robust, s-a spus, dar
când a fost altfel, ocultându-se

consecinþa iritãrii unui electorat
de dreapta, care a preferat un
partid care mãcar încerca sã
câºtige alegerile. Gratuit s-a vor-
bit de o surprizã, fiindcã în per-
manenþã Gabriela Firea a con-
dus în sondajele fãcute publice.
Niciodatã ameninþatã. Ea atinge
o performanþã insolitã, devenind
prima femeie primar general al
Capitalei ºi totodatã prima “ofer-
tã integralã” a PSD, predeceso-
rul sãu, dr. Sorin Oprescu, dorin-
du-se independent, dar prin sus-
þinerea expresã a social-demo-
craþilor. În fine, încã un detaliu
menit sã spulbere false pudori, ca
de pildã faptul cã Bucureºtiul a
devenit cel mai “roºu” oraº al
României. Discutabilã aprecie-
rea, dacã avem în vedere cã
Madridul, fief timp de 24 de ani
al “popularilor” (PPE) are dupã
ultimele alegeri municipale, ca pri-
mar, pe Manuela Carmena, o
fostã judecãtoare (72 ani) de la
Podemos, Barcelona – capitala
Cataloniei – are ca primar pe
Ada Colau (42 de ani), tot o ac-

tivistã de stânga, extrasã din rân-
dul Indignados, iar Parisul, me-
reu la sufletul nostru, pe socia-
lista Anne Hidalgo (59 de ani)
nãscutã în Andaluzia. Campania
electoralã a liberalilor a fost o
mostrã de inadecvare, nu doar în
Capitalã, dar de acolo a plecat
unda de ºoc. Pânã la urmã, lu-
cru ºtiut, alegerilor locale au spe-
cificul lor: conteazã oferta. Chi-
mia candidatului cu alegãtorii. ªi
partidul, în mai micã mãsurã. Ale-
gãtorii iau notã ºi privesc la ceea
ce li se oferã. La Dãbuleni, de
pildã, în Dolj, unde s-a consumat
una dintre cele mai încrâncena-
te confruntãri electorale, Aurel
Bãjenaru, fost procuror, pânã de
datã recentã, la Parchetul Curþii
de Apel Craiova, a reuºit sã-l
basculeze pe Nicolae Drãgoi,
primarul în funcþie, aflat la pa-
trulea mandat. Nu a fost deloc
simplu, mai ales cã Nicolae Drã-
goi era creditat cu 100% ºanse
de adjudecare a unui nou man-
dat. La Goeºti, fostul primar
(PNL) a candidat, de aceastã

datã, pentru PSD, iar secretara
Primãriei pentru... PNL. La
“mustaþã”, primarul în exerciþiu
a mai obþinut un mandat. La ni-
velul Doljului, PSD a obþinut 72
de primãrii, PNL – 30, UNPR –
6, ALDE ºi PSRO (prin Iulian
Siliºteanu – ex-PSD) câte una.
Pentru prima datã în Consiliul
Judeþean vor fi prezenþi numai
reprezentanþii a douã partide:
PSD ºi PNL. Victoria social-de-
mocraþilor la Dolj este una clarã
ºi lipsitã de ambiguitãþi. S-au do-
vedit mai inspiraþi decât adver-
sarii lor în alegerea candidaþilor,
aceºtia din urmã urmãriþi, pe alo-
curi, ºi de neºansã. A contat co-
vârºitor aportul lui Ion Priotea-
sa, “înhãmat” la campania elec-
toralã. Multe lucruri de bucãtã-
rie internã urmeazã sã fie tran-
ºate. La Filiaºi ºi Calafat, social-
democraþii au câºtigat, cu dificul-
tate, dar au câºtigat. La Craio-
va, dintr-un început s-a alergat
pe culoare diferite ºi ecartul din-
tre primarul în exerciþiu, Lia Ol-
guþa Vasilescu, ºi contracandida-

tul sãu, Pavel Badea, nu a putut
fi redus, dar nici eforturi mari nu
s-au fãcut, ºi poate cã pe Mir-
cea Nãstase, candidatul ALDE,
îl încerca un regret pentru faptul
cã s-a dovedit relativ inhibat, prin
raportare la prestanþa sa de das-
cãl rezonabil, ºi nu a încercat mai
mult. Cum laude meritã numai
învingãtorii, de aceastã datã ele
se cuvin social-democraþilor.
Dacã la toamnã se vor repeta
sau nu, la indigo, cele petrecu-
te la alegerile locale este greu
de spus, însã cu o “infrastruc-
turã” bine aºezatã social-demo-
craþii doljeni se vor afla în pole-
position. Ce strategii vor adop-
ta liberalii – meritã salutatã ati-
tudinea lui Nicolae Giugea –,
rãmâne de vãzut, însã timp de
patru ani administraþia publicã
localã va respira... social-de-
mocraþie, în viziunea neaoºã,
bineînþeles. “Locomotive poli-
tice”, de calibrul Radu Bercea-
nu sau Marian Jean Marines-
cu, se vede treaba cã sunt greu
de înlocuit.

Biroul Electoral de Circumscripþie Ju-
deþean Dolj a dat, ieri, la ora 17.00, rezul-
tatele provizorii ale scrutinului din 6 iunie
a.c. Astfel, din centralizarea a 191 de sec-
þii de votare a rezultat cã un numãr de
156.076 alegãtori s-au gãsit pe listele elec-
torale din circumscripþia electoralã. La
aceºtia s-au mai adãugat alte 81 de per-
soane de pe listele electorale complemen-
tare, 3.587 alegãtori potrivit listelor supli-
mentare ºi 2.143 alegãtori pentru care s-a
folosit urna mobilã.

Peste 74.000 de voturi neîntrebuinþate
Numãrul total al alegãtorilor care s-au

prezentat la urne, înscriºi în listele electo-
rale din circumscripþia electoralã, a fost
de 101.741. Dintre aceºtia: 96.003 s-au
prezentat la urne fiind înscriºi în listele per-
manente, 13 au votat fiind înscriºi în co-
piile de pe listele electorale complementa-
re ºi 2.138 au votat prin intermediul urnei
mobile. Numãrul total al voturilor valabil
exprimate a fost de 94.354. Au fost de-
clarate nule 7.336 voturi. De precizat cã,
numãrul buletinelor de vot neîntrebuinþate
ºi anulate a însumat 74.445.

Social-democraþii, victorie certã în judeþul DoljSocial-democraþii, victorie certã în judeþul DoljSocial-democraþii, victorie certã în judeþul DoljSocial-democraþii, victorie certã în judeþul DoljSocial-democraþii, victorie certã în judeþul Dolj
Ieri, la ora 17.00, dupã centralizarea datelor de la 191 secþii de

votare, cifrele transmise de Biroul Electoral de Circumscripþie Jude-
þean atestã cã Partidul Social Democrat a urcat pe primul loc în topul
preferinþelor alegãtorilor, cu un scor de 56,52%. Formaþiunea este
secondatã de PNL, care a putut obþine doar 27,55%. Pe cel de-al
treilea loc figureazã UNPR, cu a strâns 4,27% vin voturile doljenilor.
La Craiova, victoria primarului Lia Olguþa Vasilescu a fost clarã. Cu
cele 58.478 de voturi (60,92%), aceasta ºi-a adjudecat ºi cel de-al
doilea mandat, reuºind sã obþinã cu peste 1.000 de voturi mai mult
decât obþinuse în 2012, cu peste 5.000 de voturi mai mult faþã de scorul
PSD pe Craiova ºi cu peste 45.000 de voturi mai mult faþã de cel de-al
doilea clasat, Pavel Badea (PNL). ªi componenþa CLM Craiova este
net în favoarea PSD+UNPR, care a obþinut 19 mandate de consilieri –
cu 4 mai multe decât în legislatura trecutã. Celelalte 8 locuri de aleºi
locali au fost scoase de PNL (6 consilieri) ºi ALDE (2 consilieri).

PSD marcheazã o reuºitã de zile mari
Dintre cele 10 formaþiuni politice aflate

în competiþie la aceste alegeri locale, cea care
s-a clasat pe primul loc este Partidul Social
Democrat. În favoarea sa au votat 53.334
de alegãtori, însemnând un scor de 56,52%.
Cu doar aproape jumãtate din scorul social-
democraþilor se aflã liberalii doljeni. Aceºtia
au primit voturile de încredere din partea a
25.995 de alegãtori (27,55%). UNPR, for-
maþiunea cu care PSD a mers în tandem la
alegerile din Craiova a luat în Dolj un pic
peste 4.000 de voturi, respectiv 4,27%. For-
maþiunea este urmatã, tot la nivel judeþean,
de Partidul Miºcarea Popularã, cu 3.792 de
voturi (4,01%). Partidul Alianþa Liberalilor
ºi Democraþilor a bifat în favoarea sa 2.622
de voturi (2,77%). Procente foarte scãzute
au luat Partidul Social Românesc – 1.267
voturi (1,34%), Partidul Naþional Democrat
cu 1.130 de voturi (1,19%), Partidul Ecolo-
gist Român cu 566 de voturi (0,64%) ºi
Alianþa Electoralã „Pentru Craiova” cu 604
voturi (0,64%). Candidatul independent la
un mandat de consilier judeþean, Ringo Dã-
mureanu, avea ieri, la ora 17.00, doar 458
de voturi (0,48%).

Majoritate confortabilã
în CL Craiova ºi CJ Dolj

Prin rezultatele obþinute la scrutin din 6
iunie a.c., PSD are asiguratã o majoritate
în cele douã mari instituþii administrative
de decizie ale Doljului: Consiliul Local Cra-
iova ºi Consiliul Judeþean Dolj. La Consiliul
Local Craiova, Alianþa PSD+UNPR a obþi-
nut 53,329%, PNL – 17,722%, ALDE –
6,950%, PSRO – 6,310%, Alianþa „Pentru
Craiova” – 4,018%, PML – 3,214%, PND
– 1,772%, Ionel Panã – 1.512 voturi, PER
– 1.412 voturi, Alianþa pentru Unitatea Ro-
milor – 729 de voturi.

„Nu m-am bucurat ºi nu am sãrbãtorit

noul mandat pentru ca ºtiu cã va urma o
perioada grea, în vremuri tulburi. Dar sunt
miºcatã de faptul cã electoratul craiovean
a înþeles din campanie un lucru important:
cã nu pot face echipa cu adversarii mei ºi
cã, dacã îmi dã mandatul sã continui sã lu-
crez pentru el, am nevoie de majoritate în
Consiliul Local. ªi PSD-UNPR a obþinut 19
mandate din 27. Deci, peste doua treimi.
Mulþumesc, Craiova! Voi face tot posibilul
sã nu te dezamãgesc!”, precizeazã prima-
rul Craiovei reales pentru al doilea mandat,
Lia Olguþa Vasilescu, într-o postare pe
contul sãu de socializare.

VALENTIN CEAUªESCU
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale ºi reþinerea pentru
24 de ore a inculpatului Cristian
Dobre, asociat majoritar în cadrul
unei societãþi comerciale, respec-
tiv Polystart Impex SRL Craiova
la data faptelor. În sarcina lui s-
au reþinut infracþiunile de partici-
paþie improprie la folosire sau pre-
zentare cu rea-credinþã de docu-
mente ori declaraþii false, inexac-
te sau incomplete, dacã fapta are
ca rezultat obþinerea pe nedrept de
fonduri europene cu consecinþe
deosebit de grave, sãvârºitã în
formã continuatã (5 acte materi-
ale), instigare la dare de mitã, in-
stigare la spãlare de bani, instiga-
re la fals în înscrisuri sub semnã-
turã privatã în formã continuatã
(5 acte materiale). 

Aproape 1.000 de poliþiºti au
acþionat în judeþul Dolj, în ziua
alegerilor locale, atât în preaj-
ma secþiilor de votare, cât ºi
în zonele cu aflux mare de po-
pulaþie, pentru menþinerea or-
dinii publice ºi pentru cerceta-
rea cu celeritate a sesizãrilor
cu caracter electoral. Repre-
zentanþii IPJ Dolj spun cã sunt
în curs de cercetare o infrac-
þiune privind “coruperea alegã-
torului” (în cazul bicicletei ofe-
rite drept mitã la Braloºtiþa) ºi
o infracþiune de “fraudã la vot,
introducerea în urnã a mai mul-
tor buletine de vot” (la Calafat)
rãmasã în forma tentativei.

De asemenea, poliþiºtii au
constatat 5 fapte de naturã
contravenþionalã, dintre care
cele mai multe semnalau con-

Patronul firmei Polystart, Cristian Dobre,Patronul firmei Polystart, Cristian Dobre,Patronul firmei Polystart, Cristian Dobre,Patronul firmei Polystart, Cristian Dobre,Patronul firmei Polystart, Cristian Dobre,
reþinut în dosarul Water Park-ului din Craiova
Patronul firmei Polystart ºi fost preºedin-

te al Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj,
Cristian Dobre, a ajuns, ieri dupã-amiazã, în
arestul IPJ Dolj, fiind reþinut pentru 24 de
ore pentru fraude cu fonduri europene, insti-
gare la dare de mitã, spãlare de bani ºi fals

în înscrisuri sub semnãturã privatã. Bãrba-
tul a fost reþinut de procurorii DNA Craiova,
în dosarul Water Park-ului care se constru-
ieºte lângã Parcul Tineretului din municipiu,
fiind acuzat de un prejudiciu ce depãºeºte 1,2
milioane euro.

În ordonanþa procurorilor
DNA Craiova prin care s-a dis-
pus mãsura reþinerii se aratã cã:-
 „La data de 6 februarie 2013,
între Primãria Craiova ºi o aso-
ciere de firme din care fãcea parte
ºi o societate controlatã de in-
culpatul Dobre Cristian (n.r. –
Polystart Impex SRL Craiova) a
fost încheiat un contract de lu-
crãri, având ca obiect realizarea
unui complex de agrement acva-
tic în parcul Tineretului din Mu-
nicipiul Craiova, proiect finan-
þat din fonduri europene, în va-
loare totalã de 80.699.200 lei
(n.r. – Water Park). În acest con-
text, în perioada 2013-2014, in-
culpatul Dobre Cristian a coor-
donat un întreg mecanism prin
care au fost denaturate situaþiile
de lucrãri privind realizarea unu-
ia dintre obiectivele contractului.
În acest sens, a fost schimbatã

integral fãrã respectarea preve-
derilor legale structura de rezis-
tenþã a unei clãdiri din cadrul
complexului, urmãrindu-se redu-
cerea costurilor ocazionate de
execuþia lucrãrilor, în raport cu
proiectul tehnic iniþial ºi devizul
ofertã, astfel încât diferenþa în
plus dintre sumele de bani soli-
citate ºi obþinute din fondurile
europene, respectiv bugetul na-
þional ºi sumele de bani cheltui-
te pentru execuþia obiectivului sã
fie însuºitã pe nedrept. De ase-
menea, inculpatul Dobre Cristian
a acþionat atât direct cât ºi prin
intermediul altor persoane inclu-
siv pentru coruperea celor care
aveau sarcina supravegherii exe-
cutãrii construcþiei în conformi-
tate cu contractul de lucrãri sem-
nat cu beneficiarul ºi contractul
de finanþare încheiat cu autori-
tatea de management”.

Mai mult, spun anchetatorii, tot
la iniþiativa omului de afaceri Cris-
tian Dobre, a fost disimulatã ºi pro-
venienþa unei pãrþi din suma pre-
tinsã ºi primitã ca mitã de un diri-
ginte de ºantier pentru neexerci-
tarea corespunzãtoare a atribuþii-
lor sale de serviciu, prin încheie-
rea unui contract fictiv de prestãri
servicii. Urmare a acestei conduite
infracþionale, Primãria Craiova ºi
Ministerului Dezvoltãrii Regiona-
le ºi Administraþiei Publice au fost
prejudiciate cu suma totalã de
5.547.055 lei (aprox. 1.232.678
euro), care reprezintã în acelaºi

timp ºi un folos patrimonial ne-
cuvenit realizat de societatea con-
trolatã de inculpat. Procurorii i-
au adus la cunoºtinþã calitatea pro-
cesualã ºi acuzaþiile lui Dobre, ieri
dupã-amiazã a fost introdus în
arestul IPJ Dolj, iar astãzi urmea-
zã sã fie prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile. Procu-
rorii anticorupþie craioveni au mai
precizat cã, în cauzã, se efectu-
eazã acte de urmãrire penalã ºi faþã
de alte persoane. 
Ancheta în cazul Water Park-
ului a demarat în 2014

Reamintim cã, pe 27 noiembrie
2014, procurorii DNA – Structu-
ra Centralã au descins în 6 locaþii
situate în municipiul Craiova – Pri-
mãria Craiova ºi sediile unor so-
cietãþi comerciale ºi domiciliile
unor persoane fizice –, în urma
demarãrii unei anchete cu privire
la construirea Water Park-ului,
vizat fiind, conform unor surse
din rândul anchetatorilor, în pri-
mul rând Luis Guilherme Gomes
de Almeida, director executiv al

SC Polystart Impex SRL (firma
care construieºte proiectul Water
Park), care ar fi plãtit comisioane
pentru a putea deconta lucrãri fic-
tive din fondurile europene. Pro-
iectul „Craiova-Water Park – Com-
plex de agrement acvatic în Par-
cul Tineretului din municipiul Cra-
iova” a fost câºtigat de asocie-
rea SC DELTA ANTREPRIZÃ
CONSTRUCÞII ªI MONTAJ 93
SRL – SC POLYSTART IMPEX
SRL – SC UTI GRUP SA. Firma
desemnatã sã realizeze dirigenþia
de ºantier a fost SC PROJECT
THC SRL. La momentul respec-
tiv, procurorii suspectau faptul cã,
atunci când s-au întocmit situa-
þiile de platã pentru lucrãrile reali-
zate la Water Park de SC Polys-
tart Impex SRL în iulie – decem-
brie 2013, Luis Guilherme Gomes
de Almeida (directorul executiv al
firmei) ar fi cerut decontarea unor
lucrãri ºi cantitãþi de materiale fic-
tive. Luis Guilherme Gomes de
Almeida este plasat sub control
judiciar, mãsurã dispusã faþã de el
la sfârºitul anului 2014 ºi menþi-
nutã pânã la zi.

Cinci contravenþii, dar ºi dosare penale în curs
de cercetare – dupã ziua alegerilor în Dolj

tinuarea propagandei electora-
le dupã încheierea acesteia, co-
mercializarea ori fotografierea
sau filmarea prin orice mijloa-
ce a buletinelor de vot, prezen-
tate deja în paginile cotidianu-
lui nostru.

 „Precizãm cã, în perioada
urmãtoare, poliþiºtii vor des-
fãºura activitãþi sub coordona-
rea procurorilor din cadrul uni-
tãþilor de Parchet competente
pentru clarificarea tuturor as-
pectelor sesizate, precum ºi sta-
bilirea împrejurãrilor în care
acestea s-au produs. Reamin-
tim cã, pe toatã perioada elec-
toralã, însemnând campania
electoralã, ziua ºi pre-ziua vo-
tului, faþã de situaþia înregis-
tratã la precedentele alegeri
locale din 2012, numãrul de

sesizãri a scãzut cu 43%, in-
fracþiunile sesizate au fost cu
51% mai puþine, iar al contra-
venþiilor cu 53%”, a anunþat
subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Mai sunt însã incidente elec-
torale cu privire la care se fac
cercetãri, cum ar fi dispariþia
a 57 de buletine de vot, recla-
matã la o secþie de votare din
comuna Gighera, dar ºi scan-
dalul de la Galicea Mare, pe-
trecut la Secþia de votare nr.
350, aici fiind deschis dosar
penal pentru comiterea infrac-
þiunilor de loviri ºi alte violen-
þe ºi distrugere, dupã ce un
tânãr a fost agresat, iar maºi-
na Olimpiei Neagoe, candidat
la un loc în Consiliul Judeþean,
a fost distrusã.
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În democraþie, despre ale cãrei limite m-
am mai pronunþat în diverse ocazii ºi con-
texte, votul nu trebuie evaluat în cadrul bi-
nomului „bun-rãu”: o regulã care decurge
chiar din esenþa sa primarã care este atribu-
tul liberului acces de exprimare într-o so-
cietate nesupusã regimurilor dictatoriale. De
aceea, toate comentariile ce s-au succedat
în urma scrutinului de duminicã suferã de o
boalã, aceeaºi pe care autorii lor, analiºti,
jurnaliºti ºi chiar politicieni, o distribuie pe
seama electoratului. Calificativele s-au tot
succedat de-a lungul  alegerilor în cei aproape
28 de ani postdecembriºti, nelipsind apelati-
ve injurioase, de la ignoranþi ºi chiar… proºti.
Faptul cã numai la noi se întâmplã, în ciuda
faptului cã situaþii similare se petrec mai peste
tot în lume, s-ar cuveni tratatã cu mai multã
rigoare. Ce n-ar exclude nici mai multã res-
ponsabilitate.

N-am auzit, în lunga ºi controversata cam-
panie prezidenþialã pentru Casa Albã încã în
desfãºurare ca vreun comentator, analist ori
jurnalist sã-i trateze pe americanii pro-Trump
drept proºti, idioþi, ignoranþi, cum nici în
ultimele administrative din Franþa ce–au fost
pe punctul de a da o majoritate a entitãþilor
locale în mâna extremiºtilor lui Marie Le Pen

Câteva raþiuni pentru care votul,Câteva raþiuni pentru care votul,Câteva raþiuni pentru care votul,Câteva raþiuni pentru care votul,Câteva raþiuni pentru care votul,
în democraþie, nu intrã în binomul în democraþie, nu intrã în binomul în democraþie, nu intrã în binomul în democraþie, nu intrã în binomul în democraþie, nu intrã în binomul bun-rãubun-rãubun-rãubun-rãubun-rãu

în primul tur, nu s-au insinuat calificative
injurioase.

Temele de reflecþie ale rezultatului scruti-
nului localelor de duminicã de la noi sunt cu
totul altele ºi nu s-au bucurat, din câte am
reþinut, de interesul pe care-l meritã.

Prima – ºi probabil cea mai importantã –
este sancþionarea calitãþii îndoielnice a unor
lideri la vârful unor formaþiuni politice, de
departe culpabili pentru ambiguitãþi ºi bâlbâ-
ieli ce le-au ruinat propriile linii strategice, în
cazul cã acestea chiar s-au delineat la nive-
lul unui mesaj nu doar credibil, ci ºi raþional.

Cea de-a temã, iarãºi abuzatã în discursul
politic autohton, este cea de ordin „ideolo-
gic”: dicotomia stânga-dreapta, anistoricã
potrivit celor mai coerente proiecþii analitice
de nivel politologic ºi academic. Contradic-
þia cea mai frapantã în acest sens ar consti-
tui-o, ca sã mã opresc la un exemplu în sine
paradoxal, o constituie arondarea calificati-
velor de „baroni”, „oligarhi”, termeni care,
cel puþin prin tradiþie au fost asociaþi „ideo-
logiilor” de dreapta, stângii autohtone, alt-
minteri alocatã segmentului de „sãraci” ºi de
„neajutoraþi”.

De ce-ar vota, în contextul cã aserþiu-
nea de mai înainte ar fi adevãratã în abso-

lut, adicã topicã pentru acea formaþiune po-
liticã, cu aceasta electori aflaþi în precari-
tãþi sociale? Cu siguranþã, nu vreau sã spun
cã în realitate nu existã îmbogãþiþi peste
noapte ºi pe cãi oculte, la limitã ori în dis-
preþul legii ºi al bunului simþ, ºi la PSD, dar
e vorba de un fenomen generalizat ºi, în
opinia mea, lipsit de orice relevanþã de na-
tura culorii politice.

M-am întrebat, spre exemplu, de ce USB
ºi Nicuºor Dan ce reprezintã revelaþia prin
excelenþã a recentului scrutin la nivel de
Capitalã simt în continuare nevoia sã se de-
clare ultra-emfatic  ºi, deci, nemeritatã de
cãtre proprii sãi votanþi, de… dreapta? Când,
de fapt, prin proiect ºi, mai ales, prin pro-
gram, atuul esenþial al lor a fost caracterul
anti-sistem. Unul, ce-i drept, generalizat,
aºadar scos din „logica ideologicã”, fiindcã,
la urma urmei, Capitala a fost prin tradiþie
un fief al autoproclamatei „drepte”.

Or, în politica ultimilor ani din Europa,
cel puþin, tocmai opþiunile anti-sistemice au
constituit revelaþiile în politicã, iar faptul cã
ele, când nu s-au radicalizat la extreme (ca-
zul Frontiºtilor francezi, ai „leghiºtilor” ita-
lieni ori ai neo-naziºtilor austrieci) s-au re-
gãsit, programatic, aproape obligatoriu spre

o „stângã”, mai curând a-ideologicã (de vre-
me ce în Grecia, în Spania ori în Portugalia)
a sfârºit prin a trimite la plimbare formaþiu-
nile tradiþional situate la … „stânga”. O stân-
gã însã nu doar parte integrantã ci ºi, de-
seori, protagonistã, în sistem.

ªi, în sfârºit, o ultimã temã de reflecþie
vizeazã natura comportamentalã a actori-
lor ce s-au aflat pe scena scrutinului de
duminica trecutã.

De o parte, victorioºii, pesediºtii – ai lui
Dragnea-Ponta încã nedesprinºi de sub tu-
tela lui Iliescu, intrat ºi el de-acum, prin vâr-
stã, în tagma „talibanilor” calificativ abject
cu care-ºi înfiera adversarii politici de prin
tulburii ani 90 – pe care victoria, neconclu-
dentã la nivel naþional, riscã a-i repurta sub
spectrul unei (noi) beþii a Puterii.

De cealaltã, învinºii, pede-peneliºtii „bul-
dogului” Blaga ºi ai „subretei” Gorghiu, pe
care anestezia insuccesului i-ar putea þine
pânã spre noiembrie într-un prelungit am-
bulatoriu aºteptând remedii de la un miracol
care, în politicã, e, deseori, mai nociv decât
intervenþia chirurgicalã.

O dilemã, aceasta, pentru a cãrei rezolva-
re nici mucalitul Caragiale n-ar avea o solu-
þie cu adevãrat salvatoare.

Mortalitatea de cauzã cerebro-
vascularã la persoanele peste 65 ani
este de 1.276,5 la 100.000 de lo-
cuitori. De asemenea, date recen-
te aratã cã prevalenþa globalã a AVC
este de 0,1% pentru grupa de vâr-
stã sub 40 ani, 1,8% pentru grupa
de vârstã 40-55 ani, 4,3% pentru
grupa de vârstã 55-70 ani ºi 13,9%
la vârsta de peste 70 de ani.
Bolnavi din ce în ce mai tineri

SSNN citeazã un raport al Co-
misiei Europene care aratã cã, în

România, pe locul trei în Europa la incidenþa
bolilor cerebrovasculare

Bolile cerebrovasculare continuã sã fie printre princi-
palele cauze de morbiditate ºi mortalitate din România.
Þara noastrã se gãseºte în primele trei la nivel euro-
pean, atât în ceea ce priveºte incidenþa crescutã a bolilor
cerebrovasculare, precum ºi mortalitatea de cauzã
cerebrovascularã, potrivit Societãþii pentru Studiul
Neuroprotecþiei ºi Neuroplasticitãþii (SSNN).

anul 2010, în România, rata mor-
talitãþii secundarã AVC a fost de
314,2 la 100.000 de locuitori, fi-
ind pe locul trei pe continent,
dupã Macedonia ºi Bulgaria.

Din nefericire, vârsta la care
apare aceastã afecþiune gravã este
din ce în ce mai tânãrã, iar rata
globalã la adulþii tineri a crescut
dramatic. În plus, nu existã nicio
þarã a lumii în care numãrul ab-
solut de persoane afectate de
aceastã boalã sã fi scãzut. Potri-
vit ultimei raportãri a Organiza-

þiei Mondiale a Sãnãtã-
þii, au fost înregistrate
în întreaga lume peste
15 milioane de cazuri
noi de AVC, aproxima-
tiv 5 milioane dintre
aceºti pacienþi dece-
deazã, iar alte 5 milioa-
ne rãmân cu diverse
grade de dizabilitate
permanentã. Pentru
aceºtia din urmã, neu-
roreabilitarea rãmâne
singura ºansã la o via-
þã normalã

Potrivit SSNN nu
existã diferenþe mari în
ceea ce priveºte facto-
rii de risc între þãrile
Europei de Vest ºi de Est, doar
ordinea lor este diferitã. Astfel,
pentru Europa de Est, aceºtia sunt
reprezentaþi de hipertensiunea

arterialã, consumul ex-
cesiv de bãuturi alcoo-
lice, fumatul, obezita-
tea, dieta sãracã în le-
gume ºi fructe, apor-
tul crescut de sare în ali-
mentaþie, hiperglicemia,
hipercolesterolemia ºi
sedentarismul.
Peste 100.000
de doljeni suferã
de boli de inimã

Toþi aceºti factori
pot fi preveniþi, spun
medicii, printr-un stil de
viaþã echilibrat ºi prin
sport. Scãderea inci-
denþei acestei boli ºi re-
ducerea impactului so-
cio-economic se poate

realiza doar prin modificarea mo-
dului în care aceastã patologie
este privitã ºi tratatã. Acest ob-
iectiv poate fi atins doar printr-
un proces continuu de educaþie
atât din punct de vedere profesi-
onal, cât ºi public.

În Dolj, numãrul celor care
suferã de boli ale inimii depãºeº-
te 100.000 de persoane. Dincolo
de faptul cã reprezintã o cauzã
majorã de handicap ºi afecþiuni
cronice, bolile cerebrovasculare
sunt ºi o povarã considerabilã
pentru sistemele medicale ºi pen-
tru economie, estimându-se la
nivel de Uniune Europeanã un
cost mediu anual total pe cap de
locuitor de 370 euro, cu diferen-
þe de la 50 euro în Malta la peste
600 euro în Germania ºi Marea
Britanie.

România ocupã un loc frun-
taº la capitolul accident vascular
cerebral. Disecþia arterialã repre-
zintã una dintre principalele cau-

ze de accident vascular cerebral
la tineri. De asemenea, printre re-
comandãri sunt: renunþarea la fu-
mat, consumul moderat de alco-
ol, evitarea sedentarismului ºi tra-
tarea diabetului zaharat.

Pe de altã parte, ºi afecþiunile
cardiovasculare determinã apro-
ximativ o treime din invaliditatea
permanentã reprezentând 30%
din totalul consultaþiilor acorda-
te de medicul de familie. Unu din
patru adulþi are o formã de boalã
cardiovascularã, dintre care cele
mai dese sunt hipertensiunea ar-
terialã, cardiopatia ischemicã ºi
ateroscleroza. Totodatã, mai mult
de jumãtate din numãrul infarcte
ºi 75% din accidentele vasculare
cerebrale au la bazã hipertensiu-
nea arterialã. Totodatã, mai mult
de jumãtate din numãrul infarcte
ºi 75% din accidentele vasculare
cerebrale au la bazã hipertensiu-
nea arterialã.

RADU ILICEANU
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Agenda urbanã a UE se concen-
treazã pe dezvoltarea a 12 parte-
neriate axate pe 12 provocãri ur-
bane. Incluziunea migranþilor ºi re-
fugiaþilor; Calitatea aerului; Sãrã-
cia urbanã; Locuinþe; Economia
circularã; Locuri de muncã ºi com-
petenþele forþei de muncã în eco-
nomia localã; Adaptarea la schim-
bãrile climatice; Tranziþia energe-
ticã; Utilizarea durabilã a terenuri-
lor ºi a soluþiilor bazate pe naturã;

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Noile propuneri urmeazã celor
privind digitalizarea industriei eu-
ropene, drepturile de autor ºi con-
tractele digitale, precum ºi unui
proiect de decizie privind coordo-
narea spectrului de frecvenþã. Stra-
tegia privind piaþa unicã digitalã
include 16 iniþiative care urmeazã
sã fie prezentate toate pânã la sfâr-
ºitul acestui an.  Andrus Ansip, vi-
cepreºedinte al Comisiei Europe-
ne, responsabil pentru piaþa unicã
digitalã, a declarat cã  sunt mult
prea dese cazurile în care consu-
matorii nu au acces la cele mai
bune oferte atunci când efectuea-
zã cumpãrãturi on-line. „Sau se
decid sã nu facã achiziþii din altã
þarã deoarece preþurile de livrare
sunt prea mari. Sau sunt preocu-
paþi de modul în care îºi pot cere
drepturile în cazul în care apar in-
cidente nedorite. Dorim sã rezol-
vãm problemele care împiedicã
companiile ºi consumatorii sã be-
neficieze din plin de oportunitãþile
de a achiziþiona ºi vinde produse ºi
servicii online. Ne dorim ca plat-
formele on-line ºi sectoarele audio-
vizuale ºi creative sã fie lideri ai

Plafonul alocat Bãncii Comer-
ciale Române va soluþiona prio-
ritar solicitãrile existente aprobate
atât din punct de vedere finan-
ciar cât ºi al garanþiei. Solicitãri-
le de garanþie ºi dosarele în anali-
zã care nu au aprobare finalã, îºi
vor continua fluxul de procesare
pânã la epuizarea totalã a plafo-
nului existent.

 „Banca Comercialã Românã va
continua sã ofere asistenþã dedi-
catã tuturor clienþilor interesaþi de
accesarea programului Prima Casã
sau a unui credit ipotecar. Banca

O suplimentare a plafonuluiO suplimentare a plafonuluiO suplimentare a plafonuluiO suplimentare a plafonuluiO suplimentare a plafonului
de garantare pentru Prima Casãde garantare pentru Prima Casãde garantare pentru Prima Casãde garantare pentru Prima Casãde garantare pentru Prima Casã

Banca Comercialã Romanã (BCR) a obþinut o suplimen-
tare a plafonului de garantare aferent programului Prima
Casã de 88,6 milioane lei, permiþând bãncii sã acorde un

volum de credite de aproximativ 177 milioane lei.

va transmite instituþiilor relevante
(fonduri de garantare, ministere
etc.) date ºi informaþii concrete
despre nevoile locative reale ale
clienþilor”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al BCR.

De la începutul anului 2016,
numãrul de cereri pentru progra-
mul Prima Casã a crescut cu 350%
faþã de ultimul trimestru din 2015,
motiv pentru care aceastã supli-
mentare de plafon va acoperi nu-
mai 1.000 de solicitãri existente de
garantare pentru creditele cu apro-
bare finalã de cãtre BCR.

12 parteneriate axate pe 12 provocãri urbane12 parteneriate axate pe 12 provocãri urbane12 parteneriate axate pe 12 provocãri urbane12 parteneriate axate pe 12 provocãri urbane12 parteneriate axate pe 12 provocãri urbane
Comisia Europeanã a participat sãptã-

mâna trecutã, la Amsterdam, la întâlnirea
informalã a celor 28 de miniºtri respon-
sabili de probleme urbane, împreunã cu
reprezentanþi ai altor instituþii UE ºi ai

oraºelor europene, pentru a discuta de-
spre Agenda urbanã a UE. Scopul întâlni-
rii este de a sprijini Pactul de la Amster-
dam, ce stabileºte aceastã Agendã ºi pre-
zintã principalele sale direcþii.

Mobilitatea urbanã; Tranziþia digi-
talã; Achiziþii publice inovatoare ºi
responsabile. Parteneriatele vor
permite oraºelor, statelor membre,
instituþiilor UE ºi pãrþilor interesa-
te, precum ONG-uri sau parteneri
de afaceri, de a lucra împreunã la
acelaºi nivel pentru a gãsi soluþii
comune pentru îmbunãtãþirea zo-
nelor urbane ale Uniunii Europene.

În conformitate cu angajamen-
tul Comisiei Europene pentru O

mai bunã legiferare, planurile de ac-
þiune pregãtite de parteneri se vor
concentra pe implementarea mai
eficientã ºi coerentã a politicilor UE
existente pentru oraºe în domenii
precum mediu, transport sau ocu-
parea forþei de muncã. De aseme-
nea, acestea vor viza facilitarea
accesului la fondurile UE, promo-
varea combinãrii diferitelor tipuri de
astfel de fonduri ºi lãrgirea sferei
de cunoºtinþe privind problemele ur-
bane ºi schimbul de bune practic.
Dorinþa cetãþenilor
cãtre nevoia de implicare
a Comisiei Europene

Patru parteneriate-pilot au înce-
put deja: unul dedicat incluziunii
migranþilor, coordonat de munici-
palitatea din Amsterdam; un altul
privind calitatea aerului, coordonat
de Olanda; un parteneriat dedicat-
 locuinþelor, coordonat de Slova-
cia; ºi un parteneriat pe tema sãrã-
ciei urbane, coordonat de Belgia ºi
Franþa. Celelalte parteneriate vor fi
lansate la sfârºitul lui 2016 ºi la

Maros Sefcovic, vicepreºedintele Comisiei Europene
pentru Uniunea Energeticã: ,,Oraºele sunt laboratoarele vii
ale  tranziþiei cãtre o econo-
mie cu emisii scãzute de dio-
xid  de  carbon. Comisia  Eu-
ropeanã  lucreazã  împreunã
cu primarii ºi autoritãþile re-
gionale  pentru  a  permite
acestora sã prezinte exemple
pozitive ºi de inspiraþie pen-
tru alþii, din Europa sau din
afara  continentului”.

Comisarul pentru politicã regionalã, Corina Creþu: „Oraºele
sunt noduri de creativitate ºi motoare pentru dezvoltarea economicã a
Europei, dar se confruntã cu provocãri majore, precum excluziunea
socialã, poluarea aerului  sau  lipsa  locurilor de muncã. Trebuie  sã
soluþionãm aceste probleme îm-
preunã. Angajamentul  nostru
pentru Agenda urbanã demon-
streazã cã noi acordãm atenþia
cuvenitã problemelor urbane ºi
cã suntem pregãtiþi sã ascultãm
ce au de spus oraºele noastre cu
privire la soluþiile care funcþio-
neazã pentru ele ºi ce anume tre-
buie  îmbunãtãþit”.

mijlocul anului 2017. O Comuni-
care a Comisiei din anul 2014 a
pus bazele pentru Agenda urbanã
a UE. O consultare publicã ulte-
rioarã a relevat dorinþa cetãþenilor
cãtre nevoia de implicare a Comi-
siei Europene în tematica urbanã.
Prin Declaraþia de la Riga, statele

membre ºi-au exprimat susþinerea
pentru Agenda urbanã a UE, aºa
cum au fãcut ºi instituþiile UE,
precum ºi multe dintre oraºele
Europei. Pactul de la Amsterdam
se va afla pe agenda reuniunii Con-
siliului pentru afaceri generale din
21 iunie 2016.

Plan de stimulare a comerþului
electronic

Comisia Europeanã a prezentat un plan
de stimulare a comerþului electronic prin
mãsuri privind geoblocarea, o livrare
transfrontalierã de colete eficientã ºi mai
puþin costisitoare ºi promovarea încrederii
consumatorilor. Comisia a propus ºi o
actualizare a normelor UE din domeniul
audiovizualului, precum ºi un nou mod de
abordare a platformelor on-line.

economiei digitale, nu poveri pen-
tru aceasta datoritã reglementãri-
lor nenecesare. Toatã lumea are ne-
voie de un cadru legal modern ºi
echitabil: un astfel de cadru pro-
punem noi acum”, a mai spus An-
drus Ansip.
Flexibilitate pentru operatori
în ceea ce priveºte difuzarea
spoturilor publicitare

Mãsurile de stimulare a comer-
þului electronic au în vedere, prin-
tre altele: gestionarea geoblocãrii
nejustificate ºi a altor forme de dis-
criminare pe motive de naþionali-
tate, reºedinþã sau stabilire; trans-
parentizarea preþurilor pentru ser-
viciile de coletãrie transfrontaliere
ºi îmbunãtãþirea supravegherii re-

glementare; consolidarea aplicãrii
drepturilor consumatorilor ºi cla-
rificarea aspectelor considerate
practici comerciale neloiale în me-
diul digital. În domeniul audiovi-
zual, propunerile vizeazã: platfor-
mele responsabile pentru partaja-
rea materialelor video – prin mã-
suri de protejare a copiilor de con-
þinuturi online dãunãtoare ºi a ce-
tãþenilor de discursul de incitare la
urã; organismele de reglementare
– garantarea independenþei acesto-
ra faþã de guvernele naþionale; cre-
aþiile europene – creºterea interva-
lului de audienþã acordat acestora
pe canalele TV ºi posturile TV –
mai mare flexibilitate pentru ope-
ratori în ceea ce priveºte difuzarea
spoturilor publicitare.

Domeniile de acþiune incluse în noua abordare pentru platformele
on-line au în vedere:

-          norme comparabile pentru serviciile digitale;
-          obligaþia platformelor de a avea o atitudine responsabilã;
-          creºterea gradului de încredere în acestea;
-          o iniþiativã de liberã circulaþie a datelor;
-          un mediu de afaceri echitabil ºi favorabil in inovãrii.
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Mai sunt câteva zile pânã la de-
butul campaniei agricole din acest
an. Primele lanuri în care combi-
nele vor intra sunt cele de orz ºi
rapiþã. Dacã la începutul primãve-
rii, starea de vegetaþie a plantelor
avea un avans de aproximativ douã
sãptãmâni, iatã cã temperaturile
scãzute din luna aprilie au dus cul-
turile spre calendarul obiºnuit. “În
judeþul Dolj avem 24.185 ha culti-
vate cu orz ºi alte 19.647 ha cu
rapiþã. Acestea vor fi primele cul-
turi ce vor trebui recoltate în mai
puþin de douã sãptãmâni”, ne-a
precizat ing. Ovidiu Obleagã,
purtãtor de cuvânt al Direcþiei pen-
tru Agriculturã Dolj.
La mijlocul acestei luni, combi-
nele intrã în lanuri

Orzul ºi rapiþa vor începe în
acest an agricol sã fie strânse în
jurul datei de 15 iunie. În ceea ce
priveºte grâul, acesta ar urma sã
fie recoltat preajma datei de 1 iu-
lie. Grâul ºi rapiþa, deºi aveau un
avans, au intrat acum în grafic.
La culturile de primãvarã sunt
puþin întârziate din cauza tempe-
raturilor mai scãzute. “Cred cã
vom recolta ca într-un an obiº-
nuit, adicã orzul pe la 15 – 20 iu-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Recoltarea de orz ºi rapiþã bate la uºãRecoltarea de orz ºi rapiþã bate la uºãRecoltarea de orz ºi rapiþã bate la uºãRecoltarea de orz ºi rapiþã bate la uºãRecoltarea de orz ºi rapiþã bate la uºã
Agricultorii doljeni se pregãtesc pentru a culege roadele

agricole. În mai puþin de douã sãptãmâni se vor aduna de
pe câmpuri orzul ºi rapiþa. În Dolj, 24.185 ha sunt cultivate
cu orz ºi 19.647 ha cu rapiþã. Ploile din ultima perioadã ºi
temperaturile scãzute au provocat în zona de nord-vest a
judeþului apariþia tãciunelui, ce poate genera pierderi.
Cu toate acestea, se prognozeazã o recoltã promiþãtoare.

nie, iar grâul pe la sfârºitul lui iu-
nie, început de iulie. Starea cultu-
rilor este una promiþãtoare, mai
ales datoritã ultimelor precipitaþii.
Cu ultimele ploi care au venit
acum, putem spune cã totul este
în regulã. Culturile sunt bune,
ploile au ajutat la umplerea bobu-
lui de grâu. Ne pregãtim sã recol-
tãm orzul în circa douã sãptãmâni,
iar grâul în aproximativ o lunã”, ne-
a mai precizat Ovidiu Obleagã.
Fermierii s-au organizat mult
mai bine

Potrivit Ministerului Agricultu-
rii,  la nivel naþional, în toamna
anului 2015 au fost însãmânþate cu
grâu 1,993 milioane hectare (ha),
cu secarã – 8.569 ha, triticale –
83.867 ha, orz de toamnã –
292.146 ha, orzoaicã de toamnã –
77.788 ha ºi rapiþã – 471.396 ha.
În Dolj, vor fi gata de recoltat
175.811 ha cu grâu, 1.979 ha cu
secarã ºi 5.113 ha cu triticale.

În ultimul raport de activitate,
cel aferent anului 2015, al Direc-
þiei pentru Agriculturã Dolj, este
precizatã o creºtere constantã, din
2011 pânã în 2014, a suprafeþelor
cultivate cu grâu, mulþi producã-
tori agricoli reuºind sã construias-

cã pe fonduri europene silozuri sau
sã facã diferite modernizãri ale ex-
ploataþiilor agricole, ceea ce le-a
dat posibilitatea depozitãrii ºi valo-
rificãrii cerealelor la preþuri, care
sã le permitã optimizarea profitu-
lui. Un regres s-a înregistrat în anul
2015, din cauza precipitaþiilor
abundente din toamna anului 2014,
rezultând o suprafaþã de 155.769
ha, mai micã cu 16% în compara-
þie cu 2014. La secarã, orz de
toamnã ºi primãvarã, orzoaicã de
primãvarã ºi de toamnã sunt va-

riaþii nesemnificative, în inter-
valul menþionat, suprafeþele cul-
tivate sunt mici ºi au, în gene-
ral, ca destinaþie autoconsumul
sau în cazuri speciale, cum este
orzoaica, se cultivã suprafeþe ce
fac obiectul unor contracte cu
fabricile de bere.

La floarea-soarelui se remar-
cã o creºtere constantã a supra-
feþelor cultivate datoritã intere-
sului agricultorilor, ca urmare a
cererii constante pe piaþã ºi a
rentabilitãþii acestei culturi. În
anul 2015, suprafaþa cultivatã a
fost mai mare cu 7.449 ha (11%)
în comparaþie cu 2014.
De ieri a început plata
subvenþiei la motorinã

Începând cu data de 6 iunie
2016, APIA demareazã plata
pentru acciza la motorina utili-
zatã în agriculturã pentru tri-
mestrul I 2016, conform Ordi-
nului nr. 819/01.06.2016. Suma
alocatã este de 93.913.700,242
lei iar plata se efectueazã pen-
tru un numãr de 12.185 bene-
ficiari ºi pentru o cantitate de
52.246.842,972 litri motorinã.

Prognoza agrometeorologicã
pentru intervalul 7-13 iunie a.c.
este îmbucurãtoare. „În acest
interval va predomina un regim
termic al aerului pe ansamblu
normal, pe întreg teritoriul agri-
col al þãrii. Temperatura medie
diurnã a aerului se va situa în-
tre 12...23°C, valori apropiate
de normele climatologice, în

cea mai mare parte a zonelor de
culturã. Temperatura maximã a
aerului se va încadra între
17...28°C, în majoritatea regiuni-
lor agricole. Temperatura minimã
a aerului va fi cuprinsã între
6...17°C, pe aproape întreg terito-
riul agricol. Se prognozeazã ploi
locale, predominant sub formã de
aversã, însoþite de descãrcãri elec-
trice, intensificãri de scurtã duratã
ale vântului ºi izolat de grindinã, în
aproape toatã þara”.
Doljul, ferit de secetã ºi inundaþii

Potrivit evaluãrii agrometeoro-
logie, prognoza de specialitate re-
levã cã rezerva de umiditate în cul-
tura grâului de toamnã pe profilul
de sol 0-100 cm, se va încadra în
limite satisfãcãtoare, apropiate de
optim ºi optime, pe majoritatea
suprafeþelor agricole. Local în ves-
tul Criºanei, izolat în nord-estul ºi
estul Moldovei, centrul ºi sud-es-
tul Dobrogei, nord-vestul Banatu-
lui se vor înregistra deficite de apã
în sol (secetã pedologicã modera-
tã ºi puternicã). În cultura de po-
rumb, aprovizionarea cu apã în
stratul de sol 0-50 cm, va prezen-
ta valori satisfãcãtoare, pânã la
apropiate de optim ºi optime, în
aproape toatã þara. Seceta pedolo-
gicã moderatã ºi puternicã se va
semnala, izolat, în nord-estul Mol-

dovei, centrul Dobrogei ºi nord-
vestul Banatului.
ªansa unor recolte foarte bune

Conform datelor centralizate la
D.A.J Dolj, în toamna 2015, dato-
ritã evoluþiei favorabile a  condiþii-
lor climatice, s-a semãnat cu grâu
o suprafaþã de 175.811 ha, repre-
zentând 98% din suprafaþa progra-
matã, cu 19.825 ha mai mult de-
cât în toamna anului 2014. “O creº-
tere a suprafeþelor însãmânþate cu
cereale s-a realizat ºi la alte cul-
turi, respectiv: la triticale de toam-
nã, suprafaþa semãnatã în toamna
2015 este mai mare cu 1.060 ha
faþã de suprafaþa semãnatã în
toamna 2014, la orzoaicã de toam-
nã, suprafaþa este mai mare  cu
1.037 ha faþã de toamna 2014, la
orz suprafaþa este mai mare cu
4.097 ha. La rapiþã, suprafaþa se-
mãnatã în judeþul Dolj, în toamna
anului 2015, de 19.647 ha, cu o
creºtere faþa de 2014 de 3.068 ha.
Culturile însãmânþate în toamna
2015 promit recolte bune, deºi au
pornit cu o uºoarã neuniformitate
cauzatã de condiþiile climatice care,
mai ales în partea de nord a jude-
þului, nu au permis încadrarea în
epoca optimã de semãnat”, ne-a
precizat ing. Liliana Sãvulea, di-
rector executiv al Direcþiei pentru
Agriculturã a judeþului Dolj.
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Au fost 206 absolvenþi în pro-
moþia 1956, îºi aminteºte prof. Ion
Corâci, foarte mulþi repartizaþi, mai
apoi, în învãþãmânt în Ardeal. Dom-
nia sa a rãmas aici, la Craiova, unde
a fost profesor la ªcoala nr. 30 ºi a
fãcut parte din Comitetul Judeþean
de Culturã Dolj. Apoi, timp de 20
de ani, din 1984 pânã în 2003, când
s-a pensionat, a predat Geografia
chiar la ºcoala pe care a absolvit-o:
Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”.
„Am fost cea mai mare promoþie
de absolvenþi, foarte mulþi reparti-
zaþi în Ardeal, unde ºi-au întemeiat
familii ºi unde stau ºi astãzi. Cei mai
mulþi au rãmas în învãþãmânt, cred
cã nu sunt zece care au ales alte
domenii. O parte au fost învãþãtori
pânã la pensionare, alþii profesori”,
povesteºte prof. Ion Corâci, astãzi
în vârstã de 78 de ani.

Din respect pentru munca pe
care au avut-o o viaþã la catedrã,

O emoþionantã întâlnire a avut loc, zilele trecute, pentru mem-
brii promoþiei 1956 a ªcolii Pedagogice Mixte din Craiova (astãzi
Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”), care au sãrbãtorit 60 de ani
de la absolvire. Trecuþi deja prin viaþã, cum se spune – pe care
majoritatea ºi-au dedicat-o catedrei ori condeiului –, cu tâmplele
mai încãrunþite decât se ºtiau, colegii de-altãdatã s-au bucurat sã
se revadã ºi sã depene amintiri, fie mãcar ºi pentru o dupã-amiazã
din prag de Cireºar…

aminteºte câteva nume care s-au
remarcat în mod deosebit. Aºa sunt
Stelian Neagoe – profesor univer-
sitar la Bucureºti ºi autor al multor
cãrþi de istorie, Ion Diaconu –fost
ambasador al României în Rusia ºi
în Danemarca, dupã 1989, Serafim
Duicu – cadru universitar la Tg.
Mureº ºi autor de cãrþi, Ion Sandu
– profesor în învãþãmântul superi-
or la Baia Mare, Nicolae Brânzan –
cadru universitar la Târgu Jiu. Alþi
foºti colegi s-au afirmat în dome-
niul literaturii: Nicolae Ghinea (Lu-
goj) – cu peste zece cãrþi publicate,
Constantin Ungureanu ºi Constan-
tin ªofei (Þicleni, judeþul Gorj) –
autori de manuale de specialitate,
dar ºi de literaturã, Costel Rãducan
(ªãulia, judeþul Mureº) – de aseme-
nea publicist ºi autor de cãrþi de
poezie, în special. La 60 de ani de
la absolvire, un gând bun s-a în-
dreptat ºi cãtre dascãlii care, prin

toate câte i-au învãþat, le-au croit
drum în viaþã: I.R. Ionescu, Luca
Preda, Liubovia Buºe, Mihai Oco-
leanu, Ion Popescu, Vasile Mitu, Ion
Þãrãscu, ultimii doi ºi foºti direc-
tori ai acestei instituþii de învãþã-
mânt, ºi mulþi, mulþi alþii.

Deºi se aflã în diverse colþuri ale
þãrii, majoritatea foºtilor colegi de
la ªcoala Pedagogicã Mixtã din Cra-

iova a reuºit sã pãstreze, peste ani,
legãtura ºi sã nu rateze întâlnirile
aniversare. „Vreo 60 dintre noi nu
mai sunt, iar altora, tot vreo 60, le-
am pierdut urma: cu toate eforturi-
le noastre, nu mai ºtim nimic de-
spre ei – nici unde sunt, nici dacã
mai sunt… A fost dificil sã ne reîn-
tâlnim, însã am reuºit acest lucru
de mai multe ori – în 1976, 1986,

1997, 2008 ºi în 2011. Cred cã e
ultima întâlnire aceasta, pentru cã
mulþi nu mai pot sã vinã, deºi ar
vrea. Nu-i mai lasã sãnãtatea…”,
spune cu tristeþe prof. Ion Corâci.
Poate, totuºi, mãcar pentru o dupã-
amiazã, absolvenþii promoþiei ‘56
vor mai zãbovi împreunã ºi în anii
urmãtori la un pahar de vorbã…

MAGDA BRATU

La începutul anului ºcolar 2015/
2016, beneficiarii eligibili ai Pro-
gramului „Bani pentru liceu”, vor-
bim de elevi, a fost de 3.172, cei
mai mulþi fiind la Liceul Tehnolo-
gic „Petre Baniþã” din Cãlãraºi
(232), pe locurile urmãtoare fiind
Liceul Teoretic „Constantin Brân-
coveanu” din Dãbuleni (206), Li-
ceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”

Aproximativ 300 de elevi doljeni
ºi-au pierdut dreptul la bursa „Bani de liceu”

Conform ultimei centralizãri, efectuatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, a scãzut
numãrul celor care beneficiazã de bursa „Bani pentru liceu”, comparativ cu începutul anu-
lui ºcolar. Este o situaþie cel puþin la „cota de avarie”, având în vedere cã sunt aproximativ
300 de burse pierdute, iar cauzele sunt multiple.

din Filiaºi (199), Colegiul
Naþional „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova (188),
Liceul Tehnologic „ªte-
fan Anghel” din Bãileºti
(186). Cele mai puþine au
fost la Liceul Tehnologic
„Constantin Ianculescu”
din Cîrcea (2), Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova (7), Liceul cu

Program Sportiv „Petrache
Triºcu” din Craiova (15). În acest
moment, numãrul burselor eligibi-
le este de 2.704, o scãdere destul
de mare, aproape alarmantã.

Între plus ºi minus
O diminuare importantã este

constatatã la Colegiul Tehnic „ªte-

fan Milcu” din Calafat, unde au rã-
mas 116 beneficiari din 141, iar la
Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” s-a ajuns la
88 din 120. Cea mai mare scãdere
se observã, conform statisticii, la
Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel”
din Bãileºti – 131 versus 186, iar la
Liceul Tehnologic Auto din Craio-
va mai sunt 40 de beneficiari din
cei 80 care au fost la început. O
situaþie îngrijorãtoare se aflã ºi la
Liceul Teoretic din Amãrãºtii de
Jos, unde mai sunt 112 elevi din cei
147 care au pornit la drum, la înce-
putul anului ºcolar.

Sunt, din fericire, ºi rezultate
îmbucurãtoare. Astfel, la „Fraþii
Buzeºti” toþi copiii au rãmas în pro-
gram, la fel cum s-a întâmplat ºi

la Colegiul Naþional „Carol I” (21
din 21), Colegiul Naþional „Elena
Cuza” (23), „Constantin Iancules-
cu” din Cîrcea, Liceul Teologic
Adventist din Craiova (30), Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi” din Cra-
iova (47),  iar la Liceul Tehnologic
UCECOM „Spiru Haret” din Cra-
iova s-a observat o creºtere de la
24 la 26. Pe locuri fruntaºe se aflã
Colegiul Naþional Pedagogic „ªte-
fan Velovan” din Craiova (scãdere
de la 71 la 70), Liceul Tehnologic
Special „Beethoven” din Craiova
(17/15), Seminarul Teologic Orto-
dox „Sf. Grigorie Teologul” din
Craiova (16/15), Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” din Craiova
(49/47), Liceul „Charles Laugier”
din Craiova (41/32), Liceul cu Pro-

gram Sportiv „Petrache Triºcu”
(15/14), Liceul de Arte ºi Meserii
„Marin Sorescu” (20/18) etc.

„Vom face o analizã a situaþiei...”
Cauzele care au condus la aceas-

tã situaþie sunt multiple, de la lipsa
de supraveghere din partea pãrinþi-
lor, unii dintre ei plecaþi în strãinã-
tate, pânã la, pur ºi simplu, dezin-
teresul arãtat procesului educaþio-
nal. „Sigur, vom face o analizã a
situaþiei prezente ºi fiþi convinºi cã
vor fi adoptate, atât cât este posi-
bil, mãsurile de rigoare. Conform
legislaþiei, fiecare elev care benefi-
ciazã de acest program primeºte
180 de lei lunar, dar dacã îndepli-
neºte anumite condiþii. Astfel, nu
trebuie sã cumuleze, semestrial, din
motive nejustificate, mai mult de 20
de absenþe, sã nu fie eliminaþi de la
cursuri între 3-5 zile, sã nu aibã nota
sub 7 la purtare, sã nu fie exmatri-
culaþi ºi sã nu fie beneficiari ai unor
burse sociale”, a declarat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector gene-
ral adjunct al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

S-a finalizat înscrierea
pentru Evaluarea
naþionalã

În foarte scurt timp, elevii de clasa a VIII, cei
care vor absolvi cursurile, fãrã dificultãþi, vor in-
tra în focurile examenului de capacitate, unul care
îi duce în învãþãmântul liceal. S-a încheiat înscrie-
rea pentru susþinerea concursului ºi se poate vorbi
de un numãr estimativ, cu rezervele de rigoare, al
celor care vor participa la competiþie. «În acest
an, evaluarea se va susþine în 155 de unitãþi ºcolare, evaluarea lucrãrilor fiind efectuatã în douã
instituþii: ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu” ºi Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi”, iar pentru contestaþii este desemnatã ªcoala Gimnazialã „Traian”, toate din
Craiova. Sunt înscriºi peste 5.500 de elevi, numãrul putând fi modificat în funcþie de prevede-
rile legale. Pe 27 iunie, va fi susþinutã proba la Limba ºi literatura românã, a doua zi fiind
destinatã Matematicii.Primele rezultate vor fi afiºate pe 1 iulie, pânã la ora 16.00, în aceeaºi zi,
pânã la ora 20.00, putând fi depuse contestaþiile. Cele din urmã vor fi analizate între 2-4 iulie,
pe 5 iulie fiind data de afiºare a rezultatelor finale», a declarat prof. Maria Ciobanu, secretar
al Comisiei Judeþene de Admitere în învãþãmântul liceal. CRISTI PÃTRU

Peste 5.700 de elevi
de clasa a II-a au intrat
în evaluare

A început evaluarea elevilor de clasa a II-a, sub-
iectele de examen fiind la nivel naþional, iar rezulta-
tele for face parte  dintr-o strategie, care vrea sã
punã la punct un plan prin care, atunci când sunt
concluzii nemulþumitoare, sã poatã fi gãsitã o cale
de soluþionare. „În judeþul Dolj, 5.750 de elevi vor
susþine aceastã examinare. Evaluarea se desfãºoarã în timpul orelor de curs, în sãlile de
clasã unde copiii îºi desfãºoarã activitatea. Fiecare test este evaluat de douã cadre didactice:
unul de la clasã, celãlalt din altã parte. Pe 6 iunie, a fost vorba de evaluarea competenþelor
de producere a mesajelor scrise, pe 7 iunie va fi cazul evidenþierii capacitãþii de receptare a
mesajelor citite, iar pe 8 iunie vor fi urmãrite competenþele de matematicã. Termenul de
rezolvare a testelor este de 30 de minute, în conformitate cu vârsta copiilor, la jumãtate din
timpul alocat celor din cls-ele a IV-a ºi a VI-a. Notele obþinute nu vor fi trecute în catalog,
dar, pe baza lor, se va putea contura o strategie de dezvoltare a învãþãmântului”, a menþionat
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Campania „Oamenii Timpului”
a plecat din Iaºi, în 2013, ºi se
desfãºoarã acum în mai multe mu-
nicipii din þarã – Baia Mare, Bu-
cureºti, Cluj, Constanþa, Sibiu,
Neamþ, Timiºoara. Din acest an,
ºi la Craiova. Se desfãºoarã doar
în mediul online, pe site-ul
www.oameniitimpului.ro, acolo
unde, în perioada 31 iulie – 15 sep-
tembrie, pot fi propuºi oameni noi
ºi proiectele lor. Propunerile pot
sã fie fãcute de persoane fizice,
instituþii, organizaþii ºi mass-me-
dia, iar organizatorii au precizat cã
este foarte important ca fiecare
nominalizare sã fie argumentatã
cu proiectele pe care le iniþiazã.

 În paralel, vor avea loc dezba-
teri, va fi o etapã de prejurizare în
care juriul, împreunã cu manage-
rii zonali se vor documenta despre
toþi cei propuºi, apoi se vor într-
uni într-o dezbatere cu uºile în-
chise în care se vor stabili câºti-
gãtorii, câte 5 persoane pentru fie-

Festivalul Internaþional de
Artã „Platonov” – dupã numele
marelui scriitor rus al secolului XX
Andrei Platonov – are o tradiþie
relativ recentã, fiind organizat
anual la Voronej, din iunie 2011.
„Rinocerii” a participat în festival
alãturi de spectacole precum
„Bianco su Bianco” (Compania
„Finzi Pasca”, Elveþia), „Deep
Dish” (Liquid Loft, Austria), „Ora-
ºul” (Teatrul Incubator, Israel),
Teatrul Bouffes du Nord (Franþa)
º.a. Mãrturie a succesului pe care
l-a avut în Rusia sunt imaginile cu

„Promovarea„Promovarea„Promovarea„Promovarea„Promovarea
culturii ºiculturii ºiculturii ºiculturii ºiculturii ºi
tradiþiilortradiþiilortradiþiilortradiþiilortradiþiilor
româneºti dinromâneºti dinromâneºti dinromâneºti dinromâneºti din
VVVVValea Talea Talea Talea Talea Timoculuiimoculuiimoculuiimoculuiimocului
ºi Basarabia”ºi Basarabia”ºi Basarabia”ºi Basarabia”ºi Basarabia”

Astãzi, ora 12.00, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova va avea loc
masa rotundã cu tema „Promova-
rea culturii ºi tradiþiilor româneºti
din Valea Timocului ºi Basarabia”.
Evenimentul este organizat de Aso-
ciaþia Studenþilor Basarabeni din
Craiova, Asociaþia Studenþilor Timoceni din Craiova, în parteneriat
cu Biblioteca Judeþeanã, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
„Cuvântul Libertãþii”.

MARGA BULUGEAN

Trupa Teatrului Naþional „Marin Sorescu” s-a întors recent de la
Festivalul Internaþional de Artã „Platonov” de la Voronej, Federaþia
Rusã, unde a participat, în perioada 31 mai – 5 iunie, cu trei repre-
zentaþii ale spectacolului „Rinocerii”, dupã Eugene Ionesco, creat de
regizorul Robert Wilson. Este a doua prezentare peste hotare a acestei
impresionante montãri, dupã ce în 20-21 martie a.c. a putut fi vãzu-
tã în capitala Sloveniei, Ljubljana, la Teatrul Cankarjev Dom.

Sala de Concerte Voronej care s-a
dovedit neîncãpãtoare, biletele fi-
ind epuizate încã din luna martie,
potrivit reprezentanþilor Naþionalu-
lui craiovean.

 «Au fost trei spectacole cu sala
arhiplinã. Presa de la Moscova a
fost ºi ea prezentã, ne-a luat inter-
viuri, am fãcut fotografii. Primul
spectacol a fost mai sobru, cu un
public cunoscãtor, iar la urmãtoa-
rele douã ne-am bucurat sã vedem
cã au venit foarte mulþi tineri, spon-
tani, care au reacþionat foarte bine,
ne-au felicitat pe holuri, am fãcut

fotografii împreunã. Dupã un drum
cu peripeþii ºi o noapte pierdutã,
consumul nostru a fost foarte
mare, dar în timpul spectacolului
ne-am mobilizat ºi a ieºit totul
bine», a povestit actorul craiovean
Valentin Mihali, care îl interpre-
teazã rolul Berenger în spectacolul
lui Robert Wilson, citat într-un
comunicat de presã al TNC.

ªi Alexandru Boureanu, ma-
nagerul general al Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu”, s-a referit la
succesul actorilor craioveni, subli-
niind ºi faptul cã teatrul rãmâne o
punte între România ºi Rusia.
«Spectacolul „Rinocerii” este cel
mai mare proiect artistic românesc
ce tocmai s-a întors acum de la
Voronej, un oraº cu peste 1 milion
de locuitori. Deºi aflat la cea de-a
VI-a ediþie, la Festivalul Internaþi-
onal de Artã „Platonov” nu a parti-
cipat, pânã acum, nici o trupã ro-
mâneascã. Cu o vizibilitate foarte
mare în Rusia, presa de la Mosco-
va ºi St. Petersburg a fost foarte
interesatã de spectacolul nostru ºi
astfel s-au deschis noi perspective
pentru viitoare turnee, invitaþii ale
spectacolelor noastre. De altfel,
trebuie sã menþionãm cã, în ciuda
relaþiilor ambigue cu Rusia din ul-
timul timp, cultura, mai ales tea-
trul, este un pod care leagã cele
douã þãri. În stagiunea trecutã s-a
montat la Craiova spectacolul „Ilu-
zii” al autorului rus Ivan Vîrîpaev,
iar de curând au demarat repetiþiile
pentru piesa „O lunã la þarã” de
Turgheniev», a precizat Boureanu.

MAGDA BRATU

Campania „Oamenii Timpului”,  con-
turatã în jurul publicaþiei „Timpul” din
Iaºi, care a împlinit anul acesta 140 de
ani de existenþã, a ajuns ºi la Craiova.
Alãturi de români din toate colþurile þã-

rii, ºi craiovenii pot sã promoveze pe sce-
na publicã nume noi care activeazã în
zece domenii de activitate diferite, care
au proiecte interesante, dar despre care
se cunosc prea puþine lucruri.

care din cele zece categorii: lite-
raturã, arte, educaþie ºi cerceta-
re, societate civilã, diplomaþie pu-
blicã, memorie ºi istorie, jurna-
lism, tinere valori, sãnãtate ºi an-
treprenoriat. Premiile se vor acor-
da în cadrul Galei „Oamenii Tim-
pului”, care va avea loc pe data
de 10 decembrie, în Sala Mare a
Teatrului Naþional „Vasile Alec-
sandri” din Iaºi.

„Campania noastrã este o invi-
taþie cãtre comunitatea naþionalã ºi
internaþionalã de a aduce în faþã pe
cei care reprezintã personalitãþi de
excepþie, noi ºi noi oameni. Înce-
putã ca un demers local, în 2014,
la Iaºi, aceastã campanie s-a con-
stituit într-o provocare, care a
prins foarte repede ºi a avut ecou
în întreaga regiune de nord-est,
cuprinzând chiar ºi Chiºinãu ºi
Cernãuþi. Ne-am extins la nivel
naþional, pentru cã avem oameni
de valoare peste tot. Este o cam-
panie foarte importantã, în primul

rând prin juriul sãu, alcãtuit din
oameni de succes din mai multe
domenii, în literaturã – poetul Radu
Vancu, de la Universitatea din Si-
biu, în arte – muzicologul Cãtãlin
Sava, la educaþie – istoricul Adrian
Cioroianu, societate civilã – Liviu
Mihaiu etc.”, a afirmat, ieri, la Cra-
iova, Adriana Nazarciuc, directo-
rul Asociaþiei Revistei „Timpul”.

Alina ªerban: „Este o campanie
foarte frumoasã”

La Craiova, campania „Oame-
nii Timpului” este sprijinitã de Uni-
versitatea din Craiova ºi Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova. „Faptul cã
Universitatea din Craiova sprijinã
acest proiect reprezintã o recu-
noaºtere a aprecierii pe care o
acordã studenþilor, comunitãþii
academice care sunt, prin exce-
lenþã, oameni ai timpului”, a ex-
plicat Magdalena Mihai, prorecto-

rul Universitãþii din Craiova.
„Este o campanie foarte frumoa-

sã în care eu am intrat, motivatã
fiind de ce se întâmplã în jurul nos-
tru, de faptul cã trãim într-o lume
în care spunem foarte des cã ne lip-
sesc valorile ºi lucrurile bune de
urmat. Eu spun sigur cã nu este aºa
deoarece, în emisiunea pe care o
moderez la TVR, aducem în fieca-
re sãptãmânã oameni care fac lu-
cruri minunate. Astfel de oameni
minunaþi ºi valoroºi existã în jurul
nostru. Din fericire, în Craiova mai
avem publicaþii ºi televiziuni care
deschid jurnalele cu olimpici, cu ºtiri
pozitive care aratã ºi lucruri poziti-
ve. Este un proiect care a plecat din
Iaºi, un proiect de responsabilitate

socialã care vrem sã implice comu-
nitatea”, a mãrturisit, la rândul ei,
Alina ªerban, jurnalist TVR Craio-
va, care de ºase ani se implicã în
astfel de proiecte sociale, multe cu
scop caritabil.

„M-a motivat anvergura proiec-
tului prin faptul cã îºi propune sã
descopere noi valori deocamdatã
necunoscute, care nu au fost ges-
tionate corespunzãtor, din pãcate.
Aceastã campanie a arãtat cã se
poate, cã existã o alternativã. Pro-
punem o alternativã ºi, foarte im-
portant, o revalorizare la nivel so-
cial, plecând de jos în sus”, a mãr-
turisit Emanuel Copilaº, manager
zonal Timiºoara al campaniei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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la Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artãla Muzeul de Artã

Departamentul de Arte din ca-
drul Universitãþii din Craiova vã
invitã la o seratã muzicalã dedi-
catã muzicii de salon: Ton de…
bon ton. Evenimentul are loc
astã-searã, de la ora 18.00, la
Muzeul de Artã Craiova, în pre-
zentarea studenþilor clasei de
Canto operetã – musical (conf.
univ. dr. Elmira Sebat). Este vor-
ba despre Corina Vlada, Andreea
Marinescu, Arlette Firan, Vero-
nica Paveloiu, Andreea Bãlan,
Emilia Rupa ºi Roberto Brãdicea-

nu. Regia: Laurenþiu Nicu. La pian: Ivona Hristescu. Serata muzi-
calã… studenþeascã este una cu acces liber pentru public.

MAGDA BRATU
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Descoperire incredibilã fãcutã de servi-
ciile secrete franceze: 82 dintre cei 3.500
de oameni angajaþi pentru asigurarea secu-
ritãþii la EURO 2016 figureazã pe lista po-
tenþialilor teroriºti. DailyMail noteazã cã 82
de persoane angajate pentru a asigura pro-
tecþia suporterilor în fan-zone-urile amena-
jate pe durata Campionatului European fi-
gureazã pe lista potenþialilor teroriºti. Des-
coperirea a fost fãcutã de ºeful serviciului
secret francez care a analizat dosarele tutu-

Atacuri teroriste

în Kazahstan.

Cel puþin zece

morþi ºi zeci

de rãniþi
Cel puþin zece persoane

au murit, iar alte zeci au
fost rãnite într-un serie de
atacuri islamiste comise în
oraºul Aktobe, situat în
nord-vestul Kazahstanului.
Militanþi islamiºti au
atacat magazine de arme ºi
o unitate militarã, omo-
rând ºase persoane ºi
rãnind alte 30. Patru
dintre atacatori au fost
uciºi în schimburile de
focuri cu serviciile de
securitate, dar alþii sunt
încã în libertate în oraºul
Aktobe. Localnicii au fost
sfãtuiþi sã rãmânã în
locuinþe, în contextul în
care autorii atacurilor sunt
cautaþi în mod activ. „Este
vorba de indivizi care fac
parte din miºcãri islamice
fundamentaliste”, a comu-
nicat Ministerul de Interne
din Kazahstan.

Cetãþenii ungari

nu vor ca þara lor

sã pãrãseascã

UE, deºi criticã

Blocul comunitar
Cetãþenii ungari criticã

Uniunea Europeanã, dar,
cu toate acestea, ei consi-
derã cã viitorul þãrii lor
constã în apartenenþa la
aceastã comunitate, potri-
vit unui sondaj de opinie
realizat de Policy Solutions
pe baza datelor oferite de
un studiu Eurobarometru
ºi publicat de cotidianul
Nepszabadsag. Cu toate
acestea, încrederea în
Uniunea Europeanã s-a
diminuat în Ungaria în
ultimii cinci ani, potrivit
rezultatelor sondajului,
relateazã MTI. Majoritatea
cetãþenilor ungari au
încredere în Parlamentul
European mai mult decât
în forul legislativ naþional,
Guvern ºi partide politice.
În acelaºi timp, în timp ce
70 la sutã dintre europeni
sunt de pãrere cã este
nevoie de o politicã euro-
peanã comunã în ceea ce
priveºte migraþia, doar 55
la sutã dintre cetãþenii
Ungariei impãrtãºesc
aceastã viziune. Aproape
jumãtate din cetãþenii
Ungariei susþin adoptarea
monedei euro, a mai
informat Nepszabadsag, pe
baza datelor obþinute în
urma sondajului.

Preºedintele german, Joachim
Gauck, nu va mai candida pen-
tru al doilea mandat, dupã ce îºi
va încheia mandatul actual anul
urmãtor, iar printre posibilii sãi
succesori se aflã ministrul de
Externe, Frank-Walter Steinme-
ier, ºi ministrul Finanþelor, Wol-
fgang Schaeuble.  Fostul pastor
ºi activist al drepturilor omului,
în vârstã de 76 de ani, Gauck a
anunþat cã nu va mai candida
pentru alt mandat la Preºedinþia
Germaniei. El deþine funcþia ce-
remonialã de preºedinte al Ger-
maniei din martie 2012 ºi îºi va

Virginia Raggi  a devenit pri-
ma femeie-primar a Romei, dând
o loviturã puternicã Partidului
Democrat al premierului Matteo
Renzi. Raggi, care a candidat din
partea M5S, a obþinut 36,7% din
voturi, comparativ cu 23,1% cel
mai apropiat rival, Roberto Gian-
chetti. Peste 13 milioane de vo-
tanþi au fost chemaþi la urne pe 5
iunie, precum ºi 19 oraºe.  Câº-
tigarea alegerilor la Roma în-
seamnã pentru euroscepticii de la
M5S cea mai mare victorie de

Virginia Raggi, prima femeie
primar a Romei
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ror celor 3.500 de persoane angajate pentru
a veghea la siguranþa suporterilor. Verificã-
rile suplimentare care au dus la aceastã des-
coperire au fost efectuate dupã ce atât Eu-
ropol cât ºi Departamentul de Stat al USA
au avertizat Franþa cu privire la potenþiale
atacuri teroriste ce ar viza Campionatul Eu-
ropean. În altã ordine de idei, ieri, directo-
rul Serviciului de securitate ucrainian (SBU),
Vasil Hriþak, a anunþat cã SBU a prevenit o
serie de atacuri teroriste planificate în tim-

pul campionatului Euro 2016 din Franþa,
dupã ce a arestat un francez care încerca
sã transporte 125 de kilograme de explozi-
bili. “SBU a reuºit sã previnã o serie de 15
atacuri teroriste planificate pentru campio-
natul Euro 2016 în Franþa, care va avea des-
chiderea pe 10 iunie”, a declarat Hriþak într-
o conferinþã de presã organizatã ieri la Kiev.
Sâmbãtã, poliþia de frontierã ucraineanã a
arestat un bãrbat de 25 de ani de naþionali-
tate francezã, dupã ce au descoperit în ma-
ºina acestuia arme ºi dispozitive explozive,
inclusiv un lansator de rachete ºi o mitra-
lierã Kalashnikov. Directorul SBU a preci-
zat cã bãrbatul a luat legãtura cu grupãri
armate din Ucraina încercând sã cumpere
armament ºi explozibili. Atentatele ar fi vi-
zat locaºuri de cult ale comunitãþilor mu-
sulmane ºi evreieºti ºi clãdiri care au legã-
turã cu organizarea turneului de fotbal, dar

ºi sedii administrative ale guvernului fran-
cez, printre care cele responsabile cu co-
lectarea taxelor. Potrivit serviciilor de secu-
ritate ucrainene, bãrbatul ar fi avut asupra
sa 125 de kilograme de explozibili pe care
încerca sã-i transporte pe teritoriul francez.
Serviciile de securitate germane au avertizat
asupra riscului de atentate teroriste în tim-
pul campionatului Euro 2016, riscul cel mai
ridicat fiind la meciul de deschidere dintre
România ºi Franþa, de pe 10 iunie.

pânã acum ºi ar putea oferi o lo-
viturã puternicã eforturilor pre-
mierului de a convinge italienii cã
va pune capãt anilor de stagnare
economicã. Guvernele locale au
devenit un pãmânt fertil pentru
populiºtii Europei. În Germania,
partidul Alternative anti-euro a
câºtigat în 8 din cele 16 state, la
numai trei ani de la înfiinþare. În
Franþa, Frontul Naþional contro-
leazã câteva oraºe, în timp ce
Podemos conduce principalele
douã oraºe din Spania.

Preºedintele german Joachim Gauck nu va mai
candida pentru al doilea mandat la ºefia statului

încheia mandatul în martie 2017.
Chiar ºi înainte de a anunþa în
mod oficial cã nu va candida
pentru un alt mandat, presa ger-
manã a început sã speculeze pe
tema posibilului succesor. Coti-
dianul german Bild a relatat în
weekend cã Joachim Gauck in-
tenþioneazã sã se retragã din
funcþie. Printre posibilii candidaþi
la preºedinþie se aflã ministrul de
Externe, Frank-Walter Steinme-
ier, ministrul Finanþelor, Wol-
fgang Schaeuble, ºi preºedinte-
le Camerei Inferioare a Parla-
mentului, Norbert Lammert.
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

SA, Craiova, str. Brestei, nr.133,
judeþul Dolj, titular al proiectului
„Proiectare ºi Construcþie Staþie
de Tratare Apã Segarcea, anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în judeþul
Dolj, localitatea Segarcea, str.
Dealului, nr.1A, în incinta gos-
podãriei de apã existente. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L – V, între orele 9 -14,
precum ºi la urmãtoarea adresa
de internet:www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã la
data de 11.06.2016.

Se anuleazã certificatul de în-
registrare, certificatul de autoriza-
re, anexele ºi certificatele consta-
tatoare la urmãtoarele societãþi: -
SC KALAS CT SRL, J16/822/1998;
- SC ADELDAN SRL, J16/915/
1998; - SC COCOªUL DE AUR,
J16/1814/1991; - SC FARDIN SRL,
J16/1105/1998; - SC MOVALIS DIS-
TRIBUTION GROUP SRL, J16/
1231/1998; - SC LOTREA ET
COMP SNC, J16/1839/1991; - SC
SERV APELLINE SRL, J16/592/
1993; - SC BAUTEST SRL, J16/
1083/1998; - SC FORSTAR SRL,
J16/454/1993; - SC FINOR EXIM
SRL, J16/280/1996; SC EUROFI-
NACIARIA SRL, J16/997/1998. Se
declarã nule.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero, posed permis
categoriile B,C, D ºi
E. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT colete
ºi persoane din uºã
în uºã. Craiova-Bel-
gia-Anglia. Telefon:
0730/831.195.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bu-
cureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament 2 ca-
mere zona Gãrii. Tele-
fon: 0746/041.448.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

1 Mai ( Insulã) vis a
vis Fabrica Confecþii
3 decomandate (
boxã subsol), vede-
re bilateralã, 39000
Euro. Telefon: 0770/
401.726; 0770/
970.565.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Craio-
va, str. Târnava, nr.
21. Telefon: 0749/
320.335.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.

Proprietar, vând par-
cele 450-730 mp,
Selgros, acces din-
spre Damila ºi Casa
Noastrã, intravilan,
curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598; 0722/
264.089.
Vând teren intravilan
cartier Izvorul Rece.
Telefon: 0746/
112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând – sau schimb
teren intravilan 4300
mp la 10 km de Cra-
iova, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/
884.205.
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/mp.
Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.
C H E V R O L E T
AVEO, 2006, proprie-
tar, 90.000 km. Tele-
fon: 0730/608.131.
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Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii
la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând 100 familii  al-
bine, fagfuri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.

Avantajos studiou, sal-
tea Relaxa, covor per-
san, televizor color,
pavilion, lustre, lãmâi,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând triploc în stare
perfectã de funcþio-
nare cu piese de
schimb rezervã ºi
motor rezervã. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, 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 cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu 24
mp, Vasile Conta, ma-
gazin, atelier, etc. Te-
lefon: 0744/280.957.

Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9 ca-
mere ºi terasã de 60
mp în Brãdeºti, cu
teren 8000 mp des-
chidere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Izvar-
na. Telefon: 0744/
530.451.
Primesc în gazdã. Te-
lefon: 0762/850.986.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liderul mondial, sârbul Novak Djoko-
vic, l-a învins, duminicã, pe britancul Andy
Murray (2 ATP), scor 3-6, 6-1, 6-2, 6-4,
ºi a câºtigat titlul la Roland Garros, singu-
rul de Grand Slam care îi lipsea din pal-
mares. S-a întâmplat la capãtul celei de-a
patra finale disputatã pe zgura parizianã,
dupã cele din 2012, 2014 ºi 2015, când a
fost depãºit, în primele ocazii, de cãtre
Rafael Nadal, iar mai apoi de cãtre Stanis-
las Wawrinka.

Prin triumful de la RG, Nole a devenital
optulea jucãtor din toate timpurile care are
în palmares cele patru titluri de Grand Slam
(12 în total), dupã Donald Budge, Fred Per-
ry, Roy Emerson, Rod Laver, Andre
Agassi, Roger Federer ºi Rafael Nadal, ºi
doar al treilea, dupã Budge ºi Laver, care
le deþine în acelaºi timp. “Este un moment
foarte special, cel mai mare al carierei mele.
Astãzi am simþit ceva ce nu am mai simþit
vreodatã la Roland Garros – dragostea pu-
blicului”, a declarat Djokovic, la sfârºitul
meciului. Învinsul sãu a gãsit puterea de

Djokovic a câºtigat în premierãDjokovic a câºtigat în premierãDjokovic a câºtigat în premierãDjokovic a câºtigat în premierãDjokovic a câºtigat în premierã
turneul de la Roland Garrosturneul de la Roland Garrosturneul de la Roland Garrosturneul de la Roland Garrosturneul de la Roland Garros

a-l felicita pentru performanþa extraordi-
narã pe care a reuºit-o. “Ceea ce a realizat
Novak este fenomenal, un lucru extrem
de rar”, a spus ºi Murray.

Cine a cucerit
ºi celelalte distincþii

Tot o premierã se consemnase sâmbãtã
ºi pe tabloul feminin, unde a izbândit jucã-
toarea spaniolã Garbine Muguruza (4
WTA), scor 7-5, 6-4 cu numãrul 1 mon-
dial, americanca Serena Williams. A fost
chiar primul tirlu de Mare ªlem pentru ibe-
ricã, în vreme ce Serena rãmâne cu 21 ast-
fel de trofee – câte 6 la Australian Open,
Wimbledon ºi US Open, respectiv 3 la Ro-
land Garros.

Tot Spania a avut câºtig de cauzã ºi la
dublu masculin, prin perechea formatã din
Feliciano Lopez ºi Marc Lopez (favoritã 15),
scor 6-4, 6-7 (6), 6-3 cu tandemul alcãtuit
din gemenii americani Mike ºi Bob Bryan
(capi de serie 5).

La dublu feminin, victoria a revenit re-

prezentantelor gazdelor, Caroline Garcia ºi
Kristina Mladenovic (nr. 5), scor 6-3, 2-6,
6-4, contra rusoiacelor Ekaterina Makaro-
va ºi Elena Vesnina (nr. 7).

Finalmente, la dublu mixt, s-au impus
Martina Hingis ºi Leander Paes (Elveþia/In-
dia), scor 4-6, 6-4, 10-8 cu Sania Mirza ºi
Ivan Dodig (India/Croaþia; favoriþi 2).

Simona Halep a revenit, de ieri, pe locul 5 în clasa-
mentul mondial, dupã ce a urcat o poziþie faþã de ie-
rarhia precedentã, potrivit site-ului oficial al WTA.

Halep (24 de ani) are 4.471 de puncte ºi a depãºit-
o pe bielorusa Victoria Azarenka, graþie parcursului
de la Roland Garros. Azarenka (26 de ani) a fost ne-
voitã sã abandoneze în primul tur al competiþiei de la
Paris, din cauza unei accidentãri, iar Halep a ajuns
pânã în optimile turneului de Mare ªlem disputat pe
zgurã, fazã în care a fost eliminatã de australianca
Samantha Stosur, scor 6-7 (0), 3-6.

Românca este la o distanþã considerabilã (1.149 de
puncte) de germanca Angelique Kerber, aflatã pe lo-
cul 4. Americanca Serena Williams este în continuare
liderul ierarhiei mondiale feminine, deºi a pierdut fina-
la de la Roland Garros. Dupã ce a devenit noua cam-
pioanã la Paris, Garbine Muguruza (Spania, 22 de ani)

Halep a revenit pe locul 5 WTA
se aflã pe poziþia a doua, la 1.564 de puncte de lider.
Podiumul WTA este completat de poloneza Agnies-
zka Radwanska.

Cum stau celelalte românce
Cât priveºte celelalte românce, luând în calcul Top

200, Irina Begu se menþine pe locul 28, Monica Nicu-
lescu  a cãzut de pe 35 pe 37, Sora Cîrstea de pe 97
pe 98, Patricia Þig de pe 99 pe 101, Alexandra Dul-
gheru de pe 127 pe 137, Ana Bogdan a urcat de pe
164 pe 148, iar Andreea Mitu a regresat nu mai puþin
de 42 de poziþii, de pe 116 pe 158.

În clasamentul intitulat “Road to Singapore”, pen-
tru Turneul Campioanelor de la finalul anului, Halep a
coborât o poziþie ºi este acum pe 7 (se calificã prime-
le 8), în timp ce Irina Begu a sãltat considerabil, de pe
27 pe 19.

Cehia* – Correa de Sud 1-2
(Suchy 46 /Bit-Garam Yoon 26,Hyun-Jun Suk 40)
Suedia* – Þara Galilor* 3-0
(Forsberg 40, Lustig 57, Guidetti 87)
Belgia* – Norvegia 3-2
(Lukaku 3, Hazard 70, Ciman 73 / King 21, Berisha 48)
Serbia – Rusia* 1-1
(Mitrovic 86 / Dzyuba 85)
Slovenia – Turcia* 0-1
(B. Yilmaz 5)
Echipele însoþite de semnul (*) sunt calificate la turneul final.
Programul celorlalte partide pânã la debutul turneului final (10 iu-

nie): Polonia* – Lituania, Italia* – Finlanda (asearã), Spania* – Georgia
(azi), Portugalia* – Estonia (mâine).

Copa America – rezultate înregistrate ieri-noapte, în debutul Grupei C
Jamaica – Venezuela 0-1
(J. Martinez 15)
Mexic – Uruguay 3-1
(A. Pereira 4 aut., R. Marquez 85, H. Herrera 90+2 / Godin 74)
Iatã ce se întâmplase anterior ºi în celelalte grupe (A, B): SUA – Columbia 0-2 (Zapata 8. J.

Rodriguez 42 pen.), Costa Rica – Paraguay 0-0 / Haiti – Peru 0-1 (Guerrero 61), Brazilia – Ecuador 0-0.
Azi noapte a luat startul ºi Grupa D, meciurile fiind Panama – Bolivia ºi Argentina – Chile.

SERIA 1 – Etapa a 26-a (ultima)
Viitorul Vârtop – Avântul Rast 5-8, SC

Poiana Mare - Voinþa Caraula 3-0, Progresul
Ciupercenii Vechi – Viitorul Ciupercenii Noi
3-3, Victoria Pleniþa – Avântul Giubega 3-2,
Flacãra Moþãþei – Recolta Galicea Mare 9-
3, Vânãtorul Desa – Unirea Vela 3-0, Viitorul
Dobridor – Fulgerul Maglavit 3-0.

Clasament (primele 5): 1. Poiana Mare
58p, 2. Rast 58p, 3. Giubega 55p, 4. Pleniþa
49p (- 1 joc), 5. Moþãþei 49p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 29-a (penultima)
Viitorul Mãceºu de Sus – Dunãrea Gighe-

ra 3-0, Unirea Goicea – Progresul Cerãt 5-
10, Dunãrea Negoi – Progresul Bãileºti 0-4,
Recolta Urzicuþa – Recolta Mãceºu de Jos 3-
0, Triumf Bârca – Fulgerul Întorsura 1-0, Vi-
itorul Giurgiþa – Recolta Seaca de Câmp 3-0.
Aktiv Padea – Viitorul Siliºtea Crucii se dis-
putã mâine, în timp ce Gloria Catane a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 73p, 2.
Mãceºu S. 68p, 3. Bãileºti 64p, 4. Goicea
52p, 5. Urzicuþa 50p.

SERIA 3 – Etapa a 26-a (ultima)
Unirea Amãrãºtii de Jos – Avântul Daneþi

3-0, Viitorul Sadova – Unirea Tricolor Dã-
buleni 3-0, AS Rojiºte – Victoria ªtiinþa Ce-
laru 0-2, Ajax Dobroteºti – Unirea Tâmbu-

LIGA A V-A
reºti 0-3, Victoria Cãlãraºi – Viitorul Gân-
giova 6-0, Progresul Amãrãºtii de Sus –
Avântul Dobreºti 5-2. Fulgerul Mârºani a
stat.

Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii S.
51p, 2. Celaru 50p (- 1 joc ), 3. Tâmbureºti
44p, 4. Rojiºte 44p, 5. Amãrãºtii J. 41p.

SERIA 4 – Etapa a 26-a (ultima)
Arena Bulls Preajba – Sporting Leu 3-0,

Flacãra Drãgoteºti – Voinþa Puþuri 3-0, Vii-
torul Ghindeni – Viitorul II Cârcea 4-0, Uni-
rea Câmpeni – Avântul Pieleºti 1-2, Viitorul
Teasc – Luceafãrul Popânzãleºti 0-3, Pro-
gresul Castranova – Viitorul Coºoveni 7-2,
Atletico Zãnoaga – Progresul Mischii 0-3.

Clasament (primele 5): 1. Castranova
68p, 2. Cârcea II 56p, 3. Mischii 53p, 4.
Ghindeni 53p (- 1 joc), 5. Pieleºti 43p.

SERIA 5 – Etapa a 26-a (ultima)
Vulturul Cernãteºti – AS Greceºti 7-2, Vi-

itorul Valea Fântânilor – Viitorul ªtiinþa Cra-
iova 3-0, Rapid Potmelþu – Inter Secui 3-0,
Voinþa Belcin – ªtiinþa Calopãr 6-2, AS
Scãieºti – Fortuna Craiova 3-0, Jiul Breasta
– Voinþa Raznic 2-3. AS Pietroaia a stat.

Clasament (primele 5): 1. Secui 55p, 2.
Belcin 48p, 3. Potmelþu 42p, 4. Valea F. 42p,
5. Scãieºti 42p.

DIGI SPORT 2

12:00, 13:30, 15:30, 17:30 – TENIS (M) –
Turneul de la s-Hertogenbosch, în Olanda / 21:45
– FOTBAL – Meci amical: Spania – Georgia.

EUROPSORT 1

12:00, 15:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Pregãtiri CE 2016 – rezultatele ºi marcatorii meciurilor de duminicã

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Stuttgart, în Germania / 17:00 – CICLISM –
Criteriul Dauphine, în Franþa / 18:30 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Stuttgart.

EUROSPORT 2

17:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Stuttgart.
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GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie, 19:00, St. Denis: Irlanda – Suedia

13 iunie, 22:00, Lyon: Belgia – Italia

17 iunie, 16:00, Toulouse: Italia – Suedia

18 iunie, 16:00, Bordeaux: Belgia – Irlanda

22 iunie, 22:00, Nice: Suedia – Belgia

22 iunie, 22:00, Lille: Italia – Irlanda

BELGIA
Federaþia înfiinþatã în: 1895.

Poreclã: Dracii Roºii.

Locul în clasamentul FIFA: 2.

Echipa de bazã: Courtois – Alderweireld, Denayer, Verma-
elen, Vertonghen – Fellaini, Naingollan, Hazard (cãpitan) – De
Bryne, Origi, Lukaku.

Vedeta echipei: Eden Hazard (Chelsea Londra).

Selecþioner: Marc Wilmots.

Valoarea lotului: 345 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 26,4 ani.

Performanþe la Euro: 5 participãri, finalistã în 1980.

Grupa preliminarã: A câºtigat grupa B, cu 23 de puncte, depãºind: Þara Galilor, Bosnia,
Israel, Cipru, Andorra.

LOT

Portari     Selecþii/goluri     Club

1. Thibaut Courtois (24 ani) 37/0 Chelsea/Anglia

12. Simon Mignolet (28 ani) 16/0 Liverpool/Anglia

13. Jean-François Gillet (37 ani) 9/0 Mechelen

Fundaºi

2. Toby Alderweireld (27 ani) 55/1 Tottenham/Anglia

3. Thomas Vermaelen (30 ani) 53/1 Barcelona/Spania

5. Jan Vertonghen (29 ani) 77/6 Tottenham/Anglia

15. Jason Denayer (20 ani) 7/0 Galatasaray/Turcia

16. Thomas Meunier (24 ani) 5/0 Club Bruges

18. Christian Kabasele (25 ani) 0/0 Genk

21. Jordan Lukaku (21 ani) 4/0 Oostende

23. Laurent Ciman (30 ani) 11/1 Montreal Impact/Canada

Mijlocaºi

4. Radja Nainggolan (28 ani) 19/4 AS Roma/Italia

6. Axel Witsel (27 ani) 67/6 Zenit/Rusia

8. Marouane Fellaini (28 ani) 68/15 Manchester United/Anglia

19. Mousa Dembélé (28 ani) 65/5 Tottenham/Anglia

Atacanþi

7. Kevin De Bruyne (24 ani) 40/12 Manchester City/Anglia

9. Romelu Lukaku (23 ani) 44/12 Everton/Anglia

10. Eden Hazard (25 ani) 65/13 Chelsea/Anglia

11. Yannick Carrasco (22 ani) 4/0 Atlético Madrid/Spania

14. Dries Mertens (29 ani) 45/8 Napoli/Italia

17. Divock Origi (21 ani) 19/3 Liverpool/Anglia

20. Christian Benteke (25 ani) 26/6 Liverpool/Anglia

22. Michy Batshuayi (22 ani) 5/2 Marseille/Franþa

ITALIA

Federaþia înfiinþatã în: 1898.

Poreclã: Squarda azzurra.

Locul în clasamentul FIFA: 12.

Echipa de bazã: Buffon (cãpitan) – Bonucci, Barzagli, Chiel-
lini – Florenzi, De Rossi, Motta, Darmian – El Shaarawy, Pelle,
Insigne.

Vedeta echipei: Gianluigi Buffon (Juventus Torino).

Selecþioner: Antonio Conte.

Valoarea lotului: 205 milioane de euro.

Media de vârstã: 28,9 ani.

Performanþe la Euro: 9 participãri, campioanã în 1968.

Grupa preliminarã: A câºtigat grupa H, cu 24 de puncte, de-
pãºind: Croaþia, Norvegia, Bulgaria, Azerbaidjan ºi Malta.

LOT

Portari       Selecþii/goluri   Club

1. Gianluigi Buffon (38 ani) 157/0 Juventus

12. Salvatore Sirigu (29 ani) 15/0 Paris SG/Franþa

13. Federico Marchetti (33 ani) 11/0 Lazio

Fundaºi

2. Mattia De Sciglio (23 ani) 22/0 AC Milan

3. Giorgio Chiellini (31 ani) 83/6 Juventus

4. Matteo Darmian (26 ani) 22/1 Manchester United/Anglia

5. Angelo Ogbonna (28 ani) 10/0 West Ham/Anglia

15. Andrea Barzagli (35 ani) 55/0 Juventus

19. Leonardo Bonucci (29 ani) 56/3 Juventus

Mijlocaºi

6. Antonio Candreva (29 ani) 37/3 Lazio

8. Alessandro Florenzi (25 ani) 16/2 AS Roma

10. Thiago Motta (33 ani) 25/1 Paris SG/Franþa

14. Stefano Sturaro (23 ani) 0/0 Juventus

16. Daniele De Rossi (32 ani) 102/17 AS Roma

18. Marco Parolo (31 ani) 19/0 Lazio

21. Federico Bernardeschi (22 ani) 3/0 Fiorentina

22. Stephan El Shaarawy (23 ani) 18/3 AS Roma

23. Emanuele Giaccherini (31 ani) 24/3 Bologna

Atacanþi

7. Simone Zaza (24 ani) 10/1 Juventus

9. Graziano Pellè (30 ani) 12/5 Southampton/Anglia

11. Ciro Immobile (26 ani) 12/1 FC Torino

17. Éder (29 ani) 10/2 Inter

20. Lorenzo Insigne (25 ani) 9/2 Napoli
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IRLANDA

Federaþia înfiinþatã în: 1921.

Poreclã: The Green Army.

Locul în clasamentul FIFA: 33.

Echipa de bazã: Given – Coleman, O’Shea, Clark, Ward –
McGeady, J. McCarthy, McClean, Walters – Shane Long,
Robbie Keane (cãpitan).

Vedeta echipei: Robbie Keane (Los Angeles Galaxy).

Selecþioner: Martin O’Neill.

Valoarea lotului: 67 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 29,8 ani.

Performanþe la Euro: 3 participãri, nu a depãºit faza grupelor.

Grupa preliminarã: A terminat pe locul 3 grupa D, cu 18 puncte, dupã Germania ºi Polo-
nia, depãºind: Scoþia, Georgia ºi Gibraltar. A eliminat Bosnia la baraj (2-0 ºi 1-1).

LOT

Portari      Selecþii/goluri Club

1. Keiren Westwood (31 ani) 18/0 Sheffield Wed/Anglia

16. Shay Given (40 ani) 134/0 Stoke City/Anglia

23. Darren Randolph (29 ani) 9/0 West Ham/Anglia

Fundaºi

2. Séamus Coleman (27 ani) 33/0 Everton/Anglia

3. Ciaran Clark (26 ani) 17/2 Aston Villa/Anglia

4. John O’Shea (35 ani) 111/3 Sunderland/Anglia

5. Richard Keogh (29 ani) 12/1 Derby County/Anglia

12. Shane Duffy (24 ani) 3/0 Blackburn Rovers/Anglia

15. Cyrus Christie (23 ani) 5/1 Derby County/Anglia

17. Stephen Ward (30 ani) 33/3 Burnley/Anglia

19. Robbie Brady (24 ani) 24/4 Norwich City/Anglia

Mijlocaºi

6. Glenn Whelan (32 ani) 71/2 Stoke City/Anglia

7. Aiden McGeady (30 ani) 82/5 Everton/Anglia

8. James McCarthy (25 ani) 33/0 Everton/Anglia

11. James McClean (27 ani) 38/5 West Brom/Anglia

13. Jeff Hendrick (24 ani) 22/0 Derby County/Anglia

18. David Meyler (27 ani) 15/0 Hull City/Anglia

20. Wes Hoolahan (34 ani) 31/2 Norwich City/Anglia

22. Stephen Quinn (30 ani) 14/0 Reading/Anglia

Atacanþi

9. Shane Long (29 ani) 63/16 Southampton/Anglia

10. Robbie Keane (35 ani) 143/67 LA Galaxy/SUA

14. Jonathan Walters (32 ani) 39/10 Stoke City/Anglia

21. Daryl Murphy (33 ani) 21/0 Ipswich Town/Anglia

SUEDIA

Federaþia înfiinþatã în: 1904.

Poreclã: Blagult.

Locul în clasamentul FIFA: 35.

Echipa de bazã: Isaksson – Lustig, E. Johansson, Grankvist, M.
Olsson – S. Larsson, Wernbloom, Kallstrom – Ibrahimovic (cãpi-
tan), M. Berg, Guidetti.

Vedeta echipei: Zlatan Ibrahimovic (PSG).

Selecþioner: Erik Hamren.

Valoarea lotului: 65 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27,8 ani.

Performanþe la Euro: 5 participãri, semifinalistã în 1992.

Grupa preliminarã: A terminat pe locul 3 grupa G, dupã Austria ºi
Rusia, depãºind: Muntenegru, Liechtenstein ºi Moldova. A eliminat Danemarca la baraj (2-1
ºi 2-2).

LOT

Portari       Selecþii/goluri   Club

1. Andreas Isaksson (34 ani) 130/0 Kasimpaºa/Turcia

12. Robin Olsen (26 ani) 4/0 FC Copenhaga/Danemarca

23. Patrik Carlgren (24 ani) 1/0 AIK Stockholm

Fundaºi

2. Mikael Lustig (29 ani) 52/3 Celtic/Scoþia

3. Erik Johansson (27 ani) 9/0 FC Copenhaga/Danemarca

4. Andreas Granqvist (31 ani) 52/3 FC Krasnodar/Rusia

5. Martin Olsson (28 ani) 35/5 Norwich City/Anglia

13. Pontus Jansson (25 ani) 8/0 FC Torino/Italia

14. Victor Lindelöf (21 ani) 3/0 Benfica/Portugalia

17. Ludwig Augustinsson (22 ani) 4/0 FC Copenhaga/Danemarca

Mijlocaºi

6. Emil Forsberg (24 ani) 17/2 RB Leipzig/Germania

7. Sebastian Larsson (31 ani) 84/6 Sunderland/Anglia

8. Albin Ekdal (26 ani) 22/0 Hamburger SV/Germania

9. Kim Källström (33 ani) 128/16 Grasshopper/Elveþia

15. Oscar Hiljemark (23 ani) 10/1 Palermo/Italia

16. Pontus Wernbloom (29 ani) 51/2 ÞSKA Moscova/Rusia

18. Oscar Lewicki (23 ani) 10/0 Malmö FF

21. Jimmy Durmaz (27 ani) 32/2 Olympiacos/Grecia

22. Erkan Zengin (30 ani) 20/3 Trabzonspor/Turcia

Atacanþi

10. Zlatan Ibrahimoviæ (34 ani) 113/62 Paris SG/Franþa

11. Marcus Berg (29 ani) 38/10 Panathinaikos/Grecia

19. Emir Kujoviæ (27 ani) 4/1 IFK Norrköping

20. John Guidetti (24 ani) 9/1 Celta Vigo/Spania
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PORTARI:
Bãlgrãdean Cristian - 23 jocuri (22 inte-

gralist);
Straton Cãtãlin George - 11 jocuri (10 in-

tegralist);
Popescu Laurentiu Iulian - 7 jocuri (7 in-

tegralist).

FUNDAªI:
Achim Sebastian Zoltan - 26 jocuri (20

integralist);
Acka Stephane - 24 jocuri (17 integra-

list), 1 gol;
Popov Apostol Aleksandrov - 28 jocuri

(24 integralist), 1 gol, 1 pasã decisivã;
Vãtãjelu Bogdan Ilie - 36 jocuri (34 inte-

gralist), 5 goluri (3 din penalty), 4 pase de-
cisive;

Kay Silveira Graça Carlos Daniel - 21 jo-

Sãptãmânã încãrcatã pentru grupele de juniori ale
Universitãþii Craiova, implicaþi în mai multe compe-
tiþii. Astfel, juniorii E se bat pentru titlul de campioni
ai României, juniorii C disputã în Bãnie turneul se-
mifinal, iar juniorii B joacã în sferturile de finalã ale
Cupei României U17. Astãzi, de la ora 11, la Buftea,
cei mai mici fotbaliºti ai ªtiinþei, pregãtiþi Bogdan
Vrãjitoarea întâlnesc Luceafãrul Cluj într-un meci
pentru medaliile de aur.

Juniorii C ai ªtiinþei încep joi, în Bãnie, în cadrul
bazei de la Aeroport, turneul semifinal. Alb-albaºtrii
sunt în grupa B, alãturi de UTA Bãtrâna Doamnã, Ar-
dealul Cluj ºi Interstar Sibiu. Obiectivul bãieþilor con-
duºi de Nelu Petriºor este câºtigarea grupei, care echi-
valeazã cu accederea în finala competiþiei. Programul
meciurilor de la stadionul Aeroport este urmãtorul:
Joi: Ora 16: UTA Bãtrâna Doamnã – Interstar Sibiu,
ora 18: Ardealul Cluj – Universitatea Craiova; vineri,

Juniorii Craiovei luptã pe mai multe fronturi
ora 16: Interstar Sibiu – Universitatea Craiova, ora
18: UTA Bãtrâna Doamnã – Ardealul Cluj, duminicã,
ora 10: Ardealul Cluj – Interstar Sibiu, ora 11.30: Uni-
versitatea Craiova – UTA Bãtrâna Doamnã.

Din cealaltã grupã fac parte formaþiile Sporting
Junior Vaslui, Oþelul Galaþi, Petrolul Ploieºti ºi Di-
namo Bucureºti. Câºtigãtoarele celor douã grupe
vor disputa pe 14 iunie, de la ora 19, finala Cam-
pionatului Naþional.

Mâine, de la ora 12, tot în cadrul fostei arene „Ari-
pile”, juniorii B Universitãþii Craiova vor întâlni FC
Braºov în sferturile de finalã ale Cupei României  un-
der 17. Bãieþii lui Mugurel Guºatu au avansat în aceastã
fazã a competiþiei graþie victoriei cu 2-1 obþinute pe
terenul celor de la CSMS Iaºi. Formaþia câºtigãtoare
a arãtat astfel Bobonete - Borþa, Bãloi, Bogdan, Sima
- Buzan, Enache - Gârbiþã, Bârzan, Cârlig - Gunie. Au
mai jucat: Pacionel, Vintilã, Stancu, Guºatu.

Statisticile alb-albaºtrilor dupã sezonul 2015-2016

Atacantul din Capul Verde este cel
mai utilizat jucãtor al Universitãþii
din sezonul recent încheiat, el
evoluând în 38 de meciuri, în care
a înscris 9 goluri, câte marcase
ºi în stagiunea precedentã

Liga Profesionistã de Fotbal a
publicat statisticile sezonului tre-
cut ale Universitãþii Craiova. Ast-
fel, cel mai folosit jucãtor al Cra-
iovei din acest sezon a fost ata-
cantul din Capul Verde, Nuno Ro-
cha, care a jucat în 38 de meciuri
din cele 40, cele douã absenþe fi-
ind provocate de suspendãri, a doua
survenind chiar pentru în ultima
etapã. Africanul  este urmat în
acest top de Bogdan Vãtãjelu, cel
care fusese cel mai utilizat jucãtor
al Universitãþii în sezonul prece-
dent. Integralist în sezonul regu-
lat, fundaºul stânga a lipsit în pa-

tru etape din play-out, o datã fiind
exclus din lot, iar în celelalte parti-
de a absentat din cauza unei acci-
dentãri. Nuno Rocha a fost ºi gol-
gheterul echipei, cu 9 goluri, la fel
ca în stagiunea anterioarã, dar
atunci a împãrþit acest titlu cu ior-
danianul Thaer Bawab. Jucãtorul
declarat de fani MVP-ul sezonului
recent încheiat, Nicuºor Bancu,  a
oferit cele mai multe assist-uri –
5, cãrora le-a adãugat ºi 3 goluri,
toate cu dreptul, deºi stângul este
piciorul sãu de bazã.

Cei de la LPF au fãcut ºi o scur-
tã caracterizare a sezonului ªtiin-

þei: „Punctele pierdute în startul
sezonului, când a reuºit doar o vic-
torie în primele opt jocuri, dar ºi
erorile de arbitraj au contat deci-
siv în ratarea calificãrii în play-off,
acolo unde mulþi microbiºti au vã-
zut-o pe Universitatea Craiova la
startul campionatului. Apoi, pro-
blemele de lot apãrute pe durata

stagiunii, prestaþiile de pe teren
advers din play-out, dar ºi ghinio-
nul, 12 înfrângeri la limitã din 16,
au dus la clasarea grupãrii oltene
în afara locurilor europene. La ca-
pitolul jucãtori remarcaþi, notãm
prestaþiile constant bune ale lui
Bogdan Vãtãjelu, care a prins de
opt ori echipa etapei, tehnica ex-

celentã arãtatã de Nicuºor Bancu,
evoluþiile lui Alexandru Bãluþã din
2016, dar ºi viteza de reacþie în faþa
porþii al lui Nuno Rocha. Nu în ul-
timul rând, trebuie notatã creºte-
rea fantasticã al lui Andrei Ivan,
fotbalist care a impresionat prin
tehnicitate ºi viteza de joc, asta deºi
are doar 19 ani”.
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curi (13 integralist), 1 gol;
Dumitraº Andrei Ioan - 24 jocuri (18 inte-

gralist), 1 gol;
Izvoranu Silviu - 9 jocuri (2 integralist);
Iliev Valentin Ivanov - 20 jocuri (13 inte-

gralist), 1 gol, 2 pase decisive;
Ciocotealã Cosmin Marian - 1 joc (0 inte-

gralist).

MIJLOCAªI:
Bãluþã Mihail Alexandru - 33 jocuri (7 inte-

gralist), 4 goluri, 2 pase decisive, 1 penalty
obþinut;

Mateiu Alexandru - 30 jocuri (21 integra-
list), 1 gol, 2 pase decisive;

Târnãcop Ionuþ Ilarian - 3 jocuri (1 inte-
gralist);

Ferfelea Viorel - 7 jocuri (1 integralist);
Bancu Nicuºor Silviu - 32 jocuri (19 inte-

gralist), 3 goluri, 5 pase decisive;

Zlatinski Evtimov Hristo - 33 jocuri (20
integralist), 2 goluri, 4 pase decisive;

Madson Henrique Nascimento - 25 jo-
curi (9 integralist);

Petre Robert - 6 jocuri (1 integralist);
Surugiu Olivian Laurenþiu - 1 joc (0 inte-

gralist), 1 pasã decisivã;
Manea Mihai Alin - 1 joc (0 integralist);
Hodea Paul - 1 joc (0 integralist).

ATACANÞI:
Bawab Thaer - 19 jocuri (5 integralist), 3

goluri, 4 pase decisive;
Hergheligiu Andrei - 24 jocuri (4 integra-

list), 4 goluri;
Nuno Rocha - 38 jocuri (30 integralist),

9 goluri, 3 pase decisive;
Curelea Costin - 14 jocuri (0 integralist),

1 penalty obþinut;
Mãzarache Simon - 23 jocuri (3 integra-

list), 1 gol, 3 pase decisive;
Ivan Andrei - 32 jocuri (16 integralist), 7

goluri, 2 pase decisive, 2 penalty-uri obþi-
nute;

Burlacu Andrei - 1 joc (0 integralist).

ANTRENORI: 
Emil Sãndoi: etapele 1-23 din sezonul re-

gulat (Sorin Cârþu, director tehnic, etapele
1-9 din sezonul regulat); Victor Naicu: eta-
pa a 24-a din sezonul regulat - etapa a 14-a
din play-out (Daniel Mogoºanu - director
tehnic).

- A beneficiat de un autogol: Ramiro Costa
(et. a 17-a, U Craiova - ASA Târgu Mureº 1-1).

- 13 roºii au primit craiovenii pe durata
întregului sezon, cifrã depãºitã doar de ASA
Târgu Mureº (14).

- 6 victorii ºi o remizã au înregistrat olte-
nii pe teren propriu în play-out, locul 1 în
clasamentul meciurilor jucare acasã în
aceastã fazã a competiþiei.

- Cãpitani: Cristi Bãlgrãdean (23 jocuri),
Valentin Iliev (6 jocuri), Bogdan Vãtãjelu (1
joc), Nicuºor Bancu (2 jocuri), Hristo Zla-
tinski (8 jocuri).
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