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- O fi “Vocea României”, Po-
pescule, dar toate cântece sunt
strãine.

educaþie / 8

Craiova are cea mai
modernã bazã sporti-
vã din regiune, pe
care UEFA a ºi omolo-
gat-o pentru competi-
þii naþionale ºi interna-
þionale. Investiþia de 4
milioane de euro a
fost realizatã de Con-
siliul Judeþean Dolj ºi
a fost inauguratã, ieri,
în vecinãtatea Aero-
portului. De la tere-
nuri de fotbal, baschet
ºi handbal ºi pânã la
saunã, bowling, fitness
ºi biliard, complexul
sportiv deþine toate
dotãrile necesare
astfel încât un vizita-
tor sã poatã sã îºi
petreacã în
incintã mai
multe ore
pentru a se
relaxa. 33333 AD
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Fãrã CameronFãrã CameronFãrã CameronFãrã CameronFãrã Cameron
dupã „Brexit”!dupã „Brexit”!dupã „Brexit”!dupã „Brexit”!dupã „Brexit”!

Atmosfera „sobrã ºi
tristã”, în evaluarea Ange-
lei Merkel, „încãrcatã de
emoþie”, dupã Francois
Hollande, a definit ultima
întâlnire a premierului
David Cameron cu colegii
sãi europeni - ºefi de stat ºi
de guvern – în clãdirea
Justus Lipsius din Bruxel-
les. Cei care se aºteptau la
clarificãri, adicã un calen-
dar concret, conform rigorii
sistemului politic britanic
au rãmas dezamãgiþi,
fiindcã David Cameron a
confirmat doar cã va demi-
siona, dar nu înainte de 9
septembrie.

Arestat pentru ultraj!
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Potrivit actului normativ
emis de Guvern, marþi, 28 iu-
nei a.c., activitatea de digitiza-
re ºi actualizare a Sistemului de
Identificare a Parcelelor Agri-
cole reprezintã activitate de in-
teres naþional. Documentul pre-
vede cã, în perioada iulie 2016
– decembrie 2020, suprafaþa
anualã care urmeazã a fi digiti-
zata de cãtre Ministerul Apãrã-
rii Naþionale, sã fie de cel mult
21.000 Km² urmând ca supra-
faþa rãmasã, ce o depãºeºte pe
cea care revine în sarcina
MapN...
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Dezincriminarea conflictului

de interese, atacatã la CCR

de 99 parlamentari,

majoritatea PSD
Legea care prevede cã aleºii

care ºi-au angajat rudele la
cabinetul parlamentar înainte
de 21 august 2013 nu pot fi
acuzaþi de conflict de interese a
fost atacatã la CCR de 98 de
deputaþi de la PSD, UDMR,
minoritãþi, plus un reprezen-
tant PNL, iar dezbaterea la
Curte va avea loc în data de 6
iulie. Textul sesizãrii a fost
semnat de 76 de deputaþi PSD,
13 UDMR, 9 reprezentanþi ai
minoritãþilor ºi un liberal, iar
adresa de înaintare a sesizãrii
de neconstituþionalitate a fost
semnatã de liderul deputaþilor
PSD, Florin Pâslaru, în
condiþiile în care proiectul a
fost iniþiat de actualul preºe-
dinte interimar al Camerei
Deputaþilor din partea PSD,
Florin Iordache, ºi de deputatul
UDMR Marton Arpad, fiind
votat de parlamentari de la
toate partidele. Unul dintre
motivele invocate de semnatarii
sesizãrii este acela cã legea ‘’ar
putea conduce la un conflict
juridic de naturã constituþiona-
lã între Parlament ºi Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie’’
deoarece actul normativ
introduce el însuºi o interpreta-
re cu privire la conflictul de
interese. Un al doilea motiv
invocat de autorii sesizãrii de
neconstituþionalitate este cã
legea ’’are efecte retroactive
încãlcând principiul neretroac-
tivitãþii legii consacrat de
prevederile art. 15 alin. 2 din
Constituþia României: <<Legea
dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale sau
contravenþionale mai favorabile
>>’’. ‘’Prin interpretarea art. 38
alin (11) din legea nr. 96.2006
privind statutul deputaþilor ºi al
senatorilor va apãrea o contra-
dicþie între dispoziþiile din legea
generalã 161/2003 ºi dispoziþiile
din legea specificã 161/2003
încãlcându-se spiritul Constitu-
þiei’’, mai aratã autorii sesizãrii.
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Liderii UE s-au întâlnit ieri pentru a dis-
cuta decizia Marii Britanii de a pãrãsi Blocul
comunitar ºi viitorul Uniunii Europene,
aceasta fiind prima întâlnire la acest nivel la
care reprezentantul britanic nu participã. La
finalul summitului, preºedintele Klaus Iohan-
nis a subliniat cã Marea Britanie îºi va men-
þine statutul de þarã membrã a Uniunii pânã
la ieºire ºi cã drepturile cetãþenilor europeni
vor fi respectate pânã atunci.

ªeful statului a precizat cã liderii euro-
peni au adoptat o rezoluþie comunã la reu-
niunea de miercuri prin care spun cã regre-
tã rezultatul referendumului, dar cã vor res-
pecta decizia britanicilor ºi cã Marea Brita-
nie va rãmâne membru cu drepturi depline
pânã la ieºirea din UE. “Regretãm rezultatul
referendumului din Regatul Unit, dar respec-
tãm voinþa exprimatã de majoritatea popo-
rului britanic. Pânã când Regatul Unit pãrã-
seºte Uniunea, acesta îºi pãstreazã statutul
de stat membru, cu toate drepturile ºi toate
obligaþiile”, a declarat Iohannis la Bruxelles.

Premierul britanic David Cameron l-a asi-
gurat, în numele Marii Britanii, la Bruxelles,
pe preºedintele Klaus Iohannis cã românii
vor putea sã rãmânã ºi sã munceascã ºi ºi-a
cerut scuze pentru incidentele care au avut
loc. “Am primit asigurãri de la premierul Ca-
meron, în numele Marii Britanii, nu în nume
personal, cã românii vor putea sã rãmânã,
vor putea sã munceascã ºi ºi-a cerut scuze
pentru incidentele care au avut loc acolo”, a
declarat preºedintele la Bruxelles.

De asemenea, ºeful statului a spus cã pen-
tru România sunt multe mize, dar cã va ne-
gocia poziþia foarte bine, principala temã a
negocierilor bilaterale fiind poziþia români-
lor din Marea Britanie. „Astãzi ( n.r ieri) ne
întâlnim pentru a discuta despre rezultatul
de asearã pentru a vedea cum ne poziþio-
nãm, cum reacþionãm. Este important sã ne
armonizãm poziþiile în aceastã chestiune ºi
mesajul României este unul foarte simplu,
trebuie sã avem grijã sã intrãm bine pregã-
tiþi sã negociem. ªi noi vrem sã fim bine
pregãtiþi, este nevoie de un pic de rãbdare,
de calm ºi de multã luciditate. Nu trebuie sã

Dosarul în care Sebastian Ghi-
þã are opt capete de acuzare a fost
trimis spre judecare la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, procurorii
arãtând în rechizitoriu modalitatea
prin care deputatul a pus la punct
un sistem infracþional care funcþi-
ona în judeþul Prahova ºi prin care

Iohannis: Am adoptat o DeclaraþieIohannis: Am adoptat o DeclaraþieIohannis: Am adoptat o DeclaraþieIohannis: Am adoptat o DeclaraþieIohannis: Am adoptat o Declaraþie
comunã a celor 27 de membricomunã a celor 27 de membricomunã a celor 27 de membricomunã a celor 27 de membricomunã a celor 27 de membri

intrãm în aceastã discuþie emoþionali ºi tre-
buie sã intrãm lucizi, pragmatici, iar pentru
noi sunt foarte multe mize ºi suntem hotã-
râþi sã ne negociem poziþia foarte bine. În
primul rând, sigur, poziþia românilor care lu-
creazã ºi trãiesc în Marea Britanie’’, a sus-
þinut Iohannis.

El a adãugat cã David Cameron a confir-
mat cã tabãra Leave nu are niciun plan con-
cret ºi cã toatã lumea a fost surprinsã de
rezultat, având în vedere cã se aºteptau ca
votul sã fie pentru rãmânerea în Uniunea Eu-
ropeanã. “Este, din pãcate, foarte clar cã ni-
meni nu a avut un plan B. Acest lucru ne
aratã cã toþi s-au aºteptat sã se voteze pen-
tru Remain ºi au fost surprinºi de rezultat.
Chiar premierul Cameron ne-a confirmat cã
tabãra Leave nu are niciun plan concret ºi
atunci este chiar nevoie de aceste câteva
sãptãmâni pentru o abordare mai clarã ºi din
partea Marii Britanii, ºi din partea Uniunii Eu-
ropene.

Este evident cã Marea Britanie a avut re-
ferendumul ºi trebuia sã aibã varianta A ºi
varianta B. Evident cã ar fi fost mai bine sã
se clarifice mai repede situaþia, dar în situa-

þia datã toþi am înþeles cã mai repede de toam-
nã probabil nu se va putea negocia practic
nimic”, a concluzionat Iohannis. El a oferit
amãnunte ºi despre discuþiile de marþi seara
ale liderilor UE cu premierul David Came-
ron.

‘’Poate ar fi bine sã spun doar câteva cu-
vinte despre ce s-a discutat asearã la cina
unde am primit informãri din partea premie-
rului britanic ºi ne-am exprimat noi opinia.
Cred cã sunt câteva lucruri importante de
ºtiut. Premierul britanic a fost foarte ferm
în ceea ce priveºte viitorul Marii Britanii ºi a
spus foarte clar cã Marea Britanie va res-
pecta referendumul, asta însemnând clar cã
se va proceda atunci când totatã lumea este
pregãtitã la negocierea ieºirii Marii Britanii
din Uniunea Europeanã. Pe de altã parte, a
spus foarte clar cã domnia sa nu va începe
acest proces ºi va lãsa aceastã chestiune
urmãtorului prim ministru care va fi desem-
nat pânã la mijlocul lui septembrie. Este, deci,
destul de clar cã nu vom avea o notificare
din partea Marii Britanii pânã în toamna aces-
tui an, în consecinþã nu vom avea ce nego-
cia’’, a detaliat ºeful statului.

Deputatul Sebastian Ghiþã,
trimis în judecatã pentru opt infracþiuni

Deputatul Sebastian Ghiþã a fost trimis ieri în judecatã
de procurorii DNA, fiind acuzat de douã infracþiuni de dare

de mitã, cumpãrare de influenþã, spãlare de bani, ºantaj,
douã infracþiuni de folosire de informaþii ce nu sunt desti-

nate publicitãþii ºi conducerea unei maºini fãrã permis.

persoane cheie din Poliþie ºi pro-
curaturã rãspundeau comenzilor
acestuia.

Alãturi de Sebastian Ghiþã au
mai fost trimiºi în judecatã Liviu
Tudose, la data faptelor procuror
general al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, sub acu-

zaþiile de luare de mitã ºi folosirea
de informaþii ce nu sunt destinate
publicitãþii, Viorel Dosaru la data
faptelor ºef al IPJ Prahova, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de luare de
mitã, favorizarea fãptuitorului, tra-
fic de influenþã ºi folosirea de in-
formaþii care nu sunt destinate pu-
blicitãþii, Constantin Ispas, ofiþer de
poliþie ºi Aurelian Constantin, la data
faptelor procuror general adjunct
al Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Ploieºti pentru sãvârºirea
infracþiunilor de cercetare abuzivã
ºi folosirea de informaþii care nu
sunt destinate publicitãþii.

În rechizitoriul procurorilor se
aratã cã “în perioada iunie 2013 -
primãvara anului 2014, în timp ce

pe rolul Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti se afla, în
curs de urmãrire penalã, o cauzã
complexã în care se efectuau cer-
cetãri cu privire la sãvârºirea unor
infracþiuni de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani, mai multe persoa-
ne vizate au obþinut informaþii con-
fidenþiale pe mai multe cãi, printre
beneficiarii acestor informaþii ne-
destinate publicitãþii fiind ºi Ghiþã
Sebastian Aurelian”. Sursa citatã
mai spune cã în schimbul infor-
maþiilor nedestinate publicitãþii pe
care le-a obþinut, Sebastian Ghiþã
a promis, pe de o parte, lui Dosaru
Viorel cã îl va sprijini sã îºi menþi-
nã funcþia, dar ºi sã obþinã alte
funcþii de conducere.
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Centrul Turistic pentru Agre-
ment ºi Sport a fost finanþat prin
intermediul Programului Opera-
þional Regional (POR) 2007-
2013 ºi implementat de Consi-
liul Judeþean Dolj pe terenul din
spatele blocurilor aviatorilor.
Preºedintele CJ Dolj, Ion Prio-
teasa, a explicat cã lucrarea a
fost puþin întârziatã, dar cã s-a
terminat, iar toþi craioveni dor-
nici sã facã un pic de miºcare
în aceastã varã sunt aºteotaþi sã
se bucure de acest complex
sportiv ultra-modern. „Este o zi
foarte importantã în istoria Con-
siliului Judeþean Dolj, este un
proiect european de aproape 4
milioane de euro – 2 milioane de
euro nereambursabili ºi 2 mili-
oane de euro din bugetul consi-
liului. Pe o suprafaþã de teren
care altãdatã avea coteþe de grã-
dini, garaje ºi tot felul de încur-
cãturi, aducem la luminã ºi cre-
ãm un complex sportiv de care
se vor bucura, sperãm, toþi cra-
iovenii”, a declarat preºedintele
Ion Prioteasa, care a tãiat, ieri,
panglica inauguralã alãturi de cei
doi vicepreºedinþi, Alina Tãnã-
sescu ºi Cosmin Vasile.

Lucrarea
îndeplineºte

toate
standardele

Investiþia a fost realizatã de
firma Recon, constructorul pre-
cizând cã lucrãrile au fost reali-
zate la un nivel tehnic deosebit.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova are cea mai modernã bazã sportivã din
regiune, pe care UEFA a ºi omologat-o pentru com-
petiþii naþionale ºi internaþionale. Investiþia de 4

milioane de euro a fost realizatã de Consiliul Jude-
þean Dolj ºi a fost inauguratã, ieri, în vecinãtatea
Aeroportului. De la terenuri de fotbal, baschet ºi

handbal ºi pânã la saunã, bowling, fitness ºi biliard,
complexul sportiv deþine toate dotãrile necesare
astfel încât un vizitator sã poatã sã îºi petreacã în

incintã mai multe ore pentru a se relaxa.

”Suntem mândri cã putem sã fa-
cem lucruri care o sã vã placã.
Am fãcut eforturi deosebite ºi ne
concentrãm întotdeauna ca lu-
crurile fãcute de noi sã fie foar-
te bune ºi sã ne reprezinte pe
toþi”, a precizat Marian Petcu,
directorul firmei Recon, care a
realizat lucrarea.

Prezentã la eveniment, Mo-
nica Botea, ºefa organismului
intermediar pentru POR din ca-
drul Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia, a
spus: „Vreau sã felicit Consiliul

Judeþean Dolj ºi întreaga echi-
pã care a stat în spatele reuºitei
acestui proiect. Este o investi-
þie necesarã, care s-a înscris în

cadrul POR 2007-2013, dome-
niul major de intervenþie 5.2, o
investiþie care rãspunde unei

necesitãþi a regiunii noastre de
dezvoltare, în sensul creãrii unei
structuri de agrement pentru
turismul de niºã”.

Terenuri
de sport, biliard
ºi sãli de fitness

Baza sport ivã gãzduieºte
douã terenuri de fotbal (unul cu
gazon natural ºi altul cu teren
artificial), douã terenuri de te-
nis, volei ºi baschet, o pistã de
alergare cu groapã de sãrituri,
precum ºi un perete pentru al-
pinism. Complexul sportiv de-
þine ºi o bazã acoperitã, cu toa-
tã etaje, în care se aflã vestia-
re, sãli de fitness, bowling,
masaj, saunã, biliard, sãli de
conferinþe. „Ne bucurãm cã
aceastã investiþie de 4 milioane
de euro este gata în totalitate ºi
putem sã le spunem craioveni-
lor ºi locuitorilor judeþului Dolj
cã se pot bucura de cele douã

terenuri de fotbal, de tenis, de
pista de atletism, etc. Ne dorim
ca toþi cei care iubesc sportul,
atât profesioniºti, cât ºi amatori
sã vinã pe aceastã bazã de agre-
ment, sã se bucure de ea ºi sã
aibã rezultate ºi sã se poatã re-
laxa aici”, a declarat Alina Tã-
nãsescu, vicepreºedintele CJ
Dolj.

UEFA
a omologat

baza sportivã
Potrivit autoritãþilor, terenu-

rile de sport sunt omologate de
UEFA pentru competiþii naþio-
nale ºi internaþionale ºi finale ºi
sunt, în acest moment, cele mai
moderne din regiune. „Cetãþe-
nii pot avea acces la a practica
un sport, un sport care înseam-
nã sãnãtate, ºi putem sã spu-
nem cã este o zi importantã.
Sunt convins cã publicul larg se
va bucura  de  aceastã  bazã
sportivã ºi cred cã, pe viitor, ºi
consiliul judeþean, alte comune

sau investitori privaþi sã inves-
teascã în baze sportive”, a de-
clarat vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile.

Primarul comunei Cârcea,
Valericã Pupãzã, a punctat fap-
tul cã investiþiile în infrastruc-
tura sportivã sunt întotdeauna
binevenite. „Baza sportivã se
aflã pe teritoriul administrativ al
comunei Cârcea. Eu cred cã
judeþul dolj avea nevoie de mai
multe baze sportive, pe lângã
cea de la Cârcea pe care am in-
augurat-o ºi noi în urmã cu
ceva timp. Este un lucru pozi-
tiv pentru judeþ faptul cã are ºi
acel teren sintetic la dimensiuni
normale pentru cei care vor sã
practice un fotbal de perfor-
manþã, indiferent de anotimp.
Asta înseamnã progres pentru
sport ºi pentru tineret”.  Com-
plexul sportiv va fi dat în folo-
sire Clubului Sportiv Judeþean
ªtiinþa «U» Craiova, dar este
deschis ºi tuturor celor care
doresc sã-ºi petreacã un timp
în incintã.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, marþi, 28 iunie a.c., propu-
nerea procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi au dis-
pus arestarea preventivã pentru 30
de zile a lui Dan Vladu, de 38 de
ani, din comuna doljeanã Leu, pen-
tru comiterea infracþiunilor de ul-
traj combinat cu tentativã de omor.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au reþinut în sarci-
na sa faptul cã, luni, 27 iunie a.c.,
în jurul orei 00.30-01.00, a avut
un conflict cu soþia sa, pe care a
ameninþat-o cu moartea, aceasta
solicitând prin 112 sprijinul orga-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale Dolj
– Compartimentul Urmãriri îm-
preunã cu o grupã de luptãtori ai
Serviciului de Acþiuni Speciale
Dolj au organizat, ieri, o acþiune
pe linia depistãrii persoanelor ur-
mãrite în temeiul legii. În baza in-
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Un craiovean de 41 de ani, pe numele cãruia

autoritãþile judiciare din Italia au emis un mandat
european de arestare pentru mai multe infracþiuni
de exploatare a minorilor, a fost prins, ieri, de poli-
þiºti ºi introdus în arestul IPJ Dolj. Urmeazã sã fie
demarate procedurile în vederea extrãdãrii acestuia.

formaþiilor deþinute ºi a activitã-
þilor specifice întreprinse, în mu-
nicipiul Craiova Craiova, a fost
prins Bobi Luca, 41 de ani, din
Craiova. Pe numele craioveanu-
lui, autoritãþile judiciare din Italia
au emis un mandat european de
arestare pentru sãvârºirea, pe te-
ritoriul acestei þãri, în cursul anu-

lui 2006, împreunã cu mai multe
persoane, a mai multor infracþi-
uni de exploatare a minorilor în
scopul comiterii de furturi ºi obli-
garea acestora sã cerºeascã. Bãr-
batul a fost prezentat de poliþiºti
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova care a emis pe nu-
mele acestuia ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 ore, urmând sã fie
prezentat Curþii de Apel Craiova
în vederea emiterii mandatului de
arestare ºi demarãrii proceduri-
lor de extrãdare. Poliþiºtii l-au în-
carcerat pe bãrbat în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv din
cadrul Inspectoratului Judeþean
de Poliþie Dolj.

Arestat pentru ultraj!

„Rambo”... de la Leu a lovit„Rambo”... de la Leu a lovit„Rambo”... de la Leu a lovit„Rambo”... de la Leu a lovit„Rambo”... de la Leu a lovit
un jandarm un jandarm un jandarm un jandarm un jandarm cu sabia în capcu sabia în capcu sabia în capcu sabia în capcu sabia în cap

Un bãrbat de 38 de ani, din comuna Leu, a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza mandatului
emis marþi, de Tribunalul Dolj, la solicitarea procurori-
lor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pentru
comiterea infracþiunii de ultraj combinat cu tentativã
de omor. Mai exact, doljeanul, bãut fiind, ºi dupã un
scandal monstru cu soþia, l-a lovit cu sabia în cap pe
un subofiþer jandarm de la Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, care fãcea parte din echipajul venit la
locuinþa scandalagiului pentru a-l liniºti. Bãrbatul,
care ameninþa cã-ºi va ucide patru din cei opt copii, se
ascunsese în grãdinã, prin vegetaþie, ºi a ieºit la un
moment dat fluturând sabia, l-a rãnit pe primul jan-
darm, a încercat apoi sã-l loveascã ºi pe un coleg de-al
acestuia, însã în final a fost dezarmat ºi imobilizat.

nelor de poliþie ºi al jandarmilor.
Echipajul mixt de poliþiºti ºi jan-
darmi a ajuns la domiciliul lui Vla-
du, din comuna Leu, nr.56, ºi l-au
gãsit pe acesta în curte, fluturând
o sabie, cu care ameninþa cã va
ucide persoanele care se vor apro-
pia de el. Încercând sã-l imobilize-
ze, plutonierul major Minel Pãdu-
reanu, de 38 de ani, de la Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã Craiova, a
primit o loviturã cu sabia la nivelul
capului de la Vladu, alegându-se cu
o plagã tãiatã pentru vindecarea
cãreia a necesitat 12-14 zile de în-
grijiri medicale.

ªi-a bãtut soþia, a alungat-o,
ºi a distrus casa

Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat ancheta defã-
ºuratã împreunã cu poliþiºtii IPJ
Dolj, s-a stabilit cã totul a pornit
în jurul orelor 21.00 -22.00, când
inculpatul, aflat sub influenþa
alcoolului, a avut un conflict cu
soþia sa, Doina Mariana Vladu,
pe care a agresat-o, dupã care a
spart câteva geamuri ale locuin-
þei ºi a distrus mai multe bunuri
din imobil, astfel cã femeia, spe-
riatã, a sunat pe 112, la faþa lo-
cului ajungând ºeful de Post ºi
un agent din cadrul Postului de
Poliþie Leu, care au aplanat con-
flictul, inculpatul asigurându-i
cã se va liniºti. Dupã ce au ple-
cat poliþiºtii, Dan Vladu a conti-
nuat sã bea, iar in jurul orei 23.00,
oamenii legii au fost, din nou, so-
licitaþi de soþia inculpatului, care
a sesizat cã fusese alungatã de aca-
sã împreunã cu patru din cei opt
copii ai sãi, iar soþul o ameninþa
cã o va omorî cu sabia. Poliþiºtii
au revenit la locuinþa bãrbatului ºi
l-au gãsit pe acesta în curte, cu o
sabie în mânã, ºi, când i-a vazut, a
început sã-i înjure ºi sã-i amenin-
þe, fluturând sabia. Oamenii legii au
încercat sã poarte un dialog cu
Vladu, din stradã, de la poartã, însã
omul le-a strigat cã, dacã intrã pes-
te el în curte, va intra în casã ºi îi
va ucide cu sabia copiii minori care
dormeau.
A ieºit din ascunzãtoare strigând
„hai veniþi, cã vã tai...”

Agenþii au solicitat sprijinul al-
tor colegi, astfel cã la faþa locului
s-a deplasat un echipaj de poliþie
format din doi agenþi ºi încã unul
de jandarmi, între cei trei subofi-
þeri ai Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova fiind ºi Minel Pãdu-
reanu. Dupã ce au încercat în za-
dar sã poarte un dialog cu incul-

patul, care continua sã se mani-
feste agresiv, mânuind sabia ºi
ameninþând cã va ucide pe orici-
ne intrã în curte, dar ºi copiii, în
momentul când l-au vãzut cã se
întreaptã cãtre casã, oamenii legii
au luat hotãrârea sã intre peste el.
Bãrbatul a fugit atunci în grãdinã,
unde era întuneric, dar ºi vegeta-
þie înaltã, aºa cã poliþiºtii ºi jan-
darmii nu l-au mai putut vedea,
fiind nevoiþi sã-ºi aprindã lanter-
nele. Dupã câteva minute de li-
niºte, în care inculpatul a rãmas
ascuns ºi nu a rãspuns la strigã-
tele agenþilor, la un moment dat
acesta a ieºit, ºi s-a îndreptat cã-
tre jandarmi, care se aflau mai
apropape de el, fluturând sabia
deasupra capului, în toate direc-
þiile, ºi strigând: „hai, veniþi cã
vã tai” moment în care l-a lovit
cu ea pe jandarmul Minel Pãdu-
reanu, care a exclamat: „am fost
tãiat la cap” ºi s-a aºezat la sol,
sângerând abundent din zona
stângã a capului. Un alt jandarm
a parat o nouã loviturã de sabie,
cu un lemn pe care îl luase din
curte, dupa care l-a lovit pe Dan
Vladu peste mâna deaptã, astfel cã

acesta a scãpat sabia. S-a reuºit
imobilizarea inculpatului, jandar-
mii ºi-au bandajat colegul ºi l-au
urcat în maºinã, solicitând în ace-
laºi timp o ambulanþã, care l-a
preluat pe drum ºi l-a transportat
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. Inculpatul a fost ºi
el adus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde procurorul de caz a
reþinut în sarcina lui comiterea
infracþiunii de ultraj, constând în
lovirea persoanei vãtãmate, jan-
darm aflat în exercitarea atribuþii-
lor de serviciu, cu un obiect tãie-
tor-despicãtor in zona capului,
cauzându-i o plagã tãiatã, pentru
vindecarea careia au fost necesa-
re 12-14 zile îngrijiri medicale,
combinat cu tentativã de omor.
„Având în vedere regiunea ana-
tomicã vizatã ºi obiectul folosit,
fãptuitorul a prevãzut cã este po-
sibilã suprimarea vieþii jandarmu-
lui, lucru care nu s-a întâmplat
din motive independente de voin-
þa sa”, au mai reþinut procurorii.
Luni, Dan Vladu a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, iar marþi a fost
arestat preventiv.
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Fãrã Cameron dupã „Brexit”!Fãrã Cameron dupã „Brexit”!Fãrã Cameron dupã „Brexit”!Fãrã Cameron dupã „Brexit”!Fãrã Cameron dupã „Brexit”!
MIRCEA CANÞÃR

Atmosfera „sobrã ºi tristã”, în eva-
luarea Angelei Merkel, „încãrcatã de
emoþie”, dupã Francois Hollande, a de-
finit ultima întâlnire a premierului David
Cameron cu colegii sãi europeni - ºefi de
stat ºi de guvern – în clãdirea Justus Lip-
sius din Bruxelles. Cei care se aºteptau
la clarificãri, adicã un calendar concret,
conform rigorii sistemului politic brita-
nic au rãmas dezamãgiþi, fiindcã David
Cameron a confirmat doar cã va demisi-
ona, dar nu înainte de 9 septembrie. „Cei
27” ºtiu doar cã ieºirea este ireversibilã,
iar Angela Merkel a comentat cã nu vede
posibilã o revenire asupra votului „Bre-
xit”. Regatul Unit rãmâne o þarã vecinã,
o þarã prietenã, dar nici un cadou nu va
fi fãcut. Ieri, liderii europeni s-au con-
sultat la Bruxelles, pentru prima datã fãrã
prezenþa lui David Cameron, afiºând o
unitate a lor, în pofida profundelor di-
vergenþe. Jean Claude Juncker a spus
cã britanicii au luat decizia pe care au
luat-o ºi nu mai sunt prezenþi la aceeaºi
masã. Extrema dreaptã ºi miºcãrile po-
puliste au vânt din pupã, iar Europa este
fragilizatã de succesiunea crizelor, ulti-

ma cea a imigranþilor continuând sã di-
vizeze. „Liderii europeni ºtiu foarte bine
ce au de fãcut pentru salvarea UE, dar
ignorã totul, fiindcã aceste decizii sunt
impopulare”, a explicat realist premierul
estonian, Taavi Roivas. „Cei 27” au rea-
firmat în cursul reuniunii „determina-
rea lor de a merge înainte, într-o Uni-
une Europeanã amputatã de grele în-
cercãri economice ºi diplomatice”. Un
nou summit este programat la mijlocul
lunii septembrie, a.c., la Bratislava. Câ-
teva axe sunt prioritare: protecþia, se-
curitatea internã ºi externã, lupta con-
tra terorismului, apãrarea europeanã ºi
supravegherea frontierelor exterioare
Europei. David Cameron se aflã, oricum,
într-o situaþie delicatã. Cu multe compli-
caþii. Partidul sãu urmeazã sã desemneze
un succesor, ºi sã declanºeze procedura
divorþului. Competiþia internã din Parti-
dul Conservator britanic, al cãrui câºti-
gãtor va deveni noul locatar al 10 Dow-
ning Street, a demarat, ieri, prin depune-
rea candidaturilor. Anunþul cu noul lider
– dupã toate probabilitãþile un partizan al
ieºirii din UE, poate Boris Johnson – este

prevãzut pentru 9 septembrie. Amintit
este ºi numele Theresei May, ministrul
de interne, consideratã de „Times”, „fe-
meia de fier”. Semnalul tensiunilor poli-
tice, fãrã precedent în Regatul Unit, dupã
referendumul din 23 iunie a.c., l-a dat
premierul scoþian, Nicola Sturgeon, care
vrea sã evalueze ºansele Scoþiei pro-eu-
ropene de a rãmâne în UE. A discutat de-
spre aceastã nãzuinþã cu preºedintele Par-
lamentului European, Martin Schultz, dar
ºi cu Jean Claude Juncker, preºedintele
Comisiei Europene. Va trebui organizat
un nou referendum. David Cameron a
pledat pentru o relaþie cât mai flexibilã
între Londra ºi UE, când divorþul va de-
veni efectiv, lãsând sã se înþeleagã cã toate
statele membre rãmân aliaþi, prieteni în-
cercaþi. Partizanii lui „Brexit”, totalmen-
te incapabili sã spunã ce vor, pentru þara
lor, dupã ieºirea din UE, iritã deja. ªi Jean
Claude Juncker a punctat, cu convinge-
re, acest aspect. Cancelarul Angela Mer-
kel i-a prevenit pe britanici cã relaþia vii-
toare nu va mai fi cea care a fost. Dar e
greu sã nuanþezi, mai ales când nervozi-
tãþile devin reciproce. Dacã David Ca-

meron a pledat pentru o rupturã contruc-
tivã, în tabãra cealaltã se estimeazã cã
britanicii doresc un status quo: „cu pi-
cioarele în UE ºi votul alãturi”. Regatul
Unit se pregãteºte sã invoce clauza eu-
ropeanã de „retrait”, iar UE lanseazã di-
vorþul. Luni seara, Francois Hollande,
Angela Merkel ºi Matteo Renzi au pre-
zentat o poziþie comunã. Nimeni nu ex-
clude posibilitatea ca Londra sã meargã
din decepþie în decepþie, perturbând con-
strucþia europeanã. Configuraþia genera-
lã a Uniunii Europene s-ar putea schimba
în urmãtoarele luni. În acest context doar
problema românilor din Marea Britanie –
extrem de importantã – reprezintã o di-
mensiune emoþionalã. În discuþie acum
intrã calitatea demersurilor de politicã
externã ale Bucureºtiului. Fiindcã sediile
structurilor UE din Anglia vor fi reloca-
te. Londra va dori sã pãstreze tichetul
pentru o piaþã continentalã cu 450 mili-
oane de consumatori, fãrã a face în
schimb concesii la migraþia intraeuropea-
nã. Ori principiul intangibil „libera circu-
laþie a persoanelor” din tratatele euro-
pene nu poate fi încãlcat.

Tribunalul Dolj este una dintre
instituþiile la care Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj asigurã
paza ºi protecþia. Tocmai de aceea
a fost ales acest loc pentru scena-
riul celei de-a doua zile de exerciþii
în sistem integrat desfãºurate pen-
tru verificarea modului de reacþie ºi
intervenþie a forþelor anti-teroriste,
dar ºi cooperarea structurilor cu
atribuþii în combaterea terorismu-
lui (Inspectoratul de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului Dolj, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþa al Jude-
þului Dolj, Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, Serviciul de Infor-
maþii ºi Protecþie Internã Dolj, Ser-

“PELENDAVA 16”, Ziua 2:

Cea de-a doua zi din cadrul exerciþiului de
antrenament „PELENDAVA 16” s-a lãsat cu
... focuri de armã la Tribunalul Dolj. Un bãr-
bat anchetat de procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru acte de tero-
rism este adus la Tribunal, pentru obþinerea

mandatului de arestare, dar complicii sã în-
cearcã sã-l elibereze, pãtrund în instituþie ºi
iau mai mulþi ostatici. Grupa anti-tero din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va reuºeºte, la final, eliberarea ostaticilor ºi
reþinerea suspecþilor.

viciul de Telecomunicaþii Speciale
Dolj, SRI – Secþia Judeþeanã Dolj,
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Craiova, Parchetului Militar de pe
lângã Tribunalul Militar Timiºoara
– Circumscripþia Teritorialã Craio-
va), în cadrul „PELENDAVA 16”.

Un suspect anchetat de procu-
rorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova pentru terorism este
adus la Tribunalul Dolj pentru man-
datul de arestare preventivã. Însã
complici de-ai sãi trag asupra jan-
darmilor din escortã, apoi pãtrund
în sediul Tribunalului ºi iau osta-
tici. Mai multe maºini de interven-
þie sosesc la faþa locului, strada este
închisã ºi se izoleazã tot perime-

trul. Echipa de negociatori încear-
cã sã afle doleanþele grupãrii de
teroriºi condusã de ”ªerifu”, reu-
ºesc, cu greu sã obþinã acordul
pentru a-ºi ridica un om rãnit, prã-
buºit în faþa intrãrii în instituþie,
apoi negocierile eºueazã. Se ia de-
cizia intrãrii în forþã pentru elibe-
rarea ostaticilor. Trei echipe de la
Detaºamentul anti-tero al Grupãrii
de Jandarmi Mobile Craiova pã-
trund în clãdire ºi „curãþã”, rând
pe rând, toate sãlile. În timpul ope-
raþiunii apar rãniþi de o parte ºi de
alta, care sunt preluaþi la final de
ambulanþele SMURD din cadrul
ISU Dolj. Teroriºtii sunt imobili-
zaþi ºi scoºi, încãtuºaþi, de luptã-

tori, iar ostaticii vor merge ºi ei
direct la triere ºi audieri, pentru a
se stabili dacã printre ei s-au aflat
complici ai infractorilor. Crimina-
liºtii de la IPJ Dolj au ajuns ºi ei la
faþa locului, pentru cercetãri. În-
treaga acþiune s-a desfãºurat con-

form planificãrii, organizatorii fi-
ind mulþumiþi de modul în care s-a
derulat misiunea. Astãzi, în ultima
zi a exerciþiului, activitãþile sunt
programate în apropierea Aeropor-
tului din Craiova.

CARMEN ZUICAN
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În ºedinþa Guvernului de marþi,
28 iunie 2016, a fost adoptatã Or-
donanþa de Urgenþã pentru modi-
ficarea art. 1¹ din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 21/2010
privind executarea serviciilor de
aerofotogrametrie ºi de realizare a

ortofotoplanurilor pe teritoriul Ro-
mâniei ºi executarea serviciilor de
digitizare ºi actualizare a Sistemu-
lui de identificare a parcelelor agri-
cole pentru Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale. Vor fi nece-
sari 3-4 ani pentru digitizarea tutu-
ror suprafeþelor agricole.  Mãsura
este luatã pentru a evita blocajele
în plãþile cãtre fermieri.

În baza noilor cerinþe pentru
Politica Agricolã Comunã transpu-
sã în regulamentele europene, au
fost identificate mai multe activi-
tãþi care trebuie desfãºurate în pe-
rioada urmãtoare, respectiv actua-
lizarea ºi întreþinerea Sistemului de
Identificare a Parcelelor Agricole
(Land Parcels Identification Sys-
tem - LPIS) precum ºi delimitarea
ºi identificarea categoriilor de fo-
losinþã a suprafeþelor agricole din
cadrul parcelelor de referinþã. Pen-
tru actualizarea LPIS este necesa-
rã digitizarea/verificarea a unei su-
prafeþe de minim 40.000 Km²  pe
an, pentru a putea acoperi în 3-4
ani cei aproximativ 130.000 Km²
delimitaþi ca suprafeþe agricole.

Va fi nevoie de bani
ºi timp favorabil

Suprafaþa anualã care va fi di-
gitizatã de Ministerul Apãrãrii Na-
þionale este de pânã la 21.000 Km²
, deoarece activitatea de digitizare

Digitizarea suprafeþelor agricoleDigitizarea suprafeþelor agricoleDigitizarea suprafeþelor agricoleDigitizarea suprafeþelor agricoleDigitizarea suprafeþelor agricole
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Potrivit actului normativ emis de Guvern, marþi, 28 iunie
a.c., activitatea de digitizare ºi actualizare a Sistemului de Iden-
tificare a Parcelelor Agricole reprezintã activitate de interes
naþional. Documentul prevede cã, în perioada iulie 2016 – de-
cembrie 2020, suprafaþa anualã care urmeazã a fi digitizata
de cãtre Ministerul Apãrãrii Naþionale, sã fie de cel mult 21.000
Km², urmând ca suprafaþa rãmasã, ce o depãºeºte pe cea care
revine în sarcina MApN sã se realizeze de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), cu personal din struc-
turile sale de specialitate, structuri ce vor fi consolidate pen-
tru a desfãºura întreaga activitate reglementatã de digitizare
ºi actualizare a LPIS.

ºi actualizare a LPIS depinde de
disponibilitatea ortofotoplanurilor,
aceastã disponibilitate variind în
funcþie de mai mulþi factori obiec-
tivi cum ar fi: condiþiile meteoro-
logice, perioada scurtã în care or-
tofotoplanurile pot fi achiziþionate,

bugetul disponibil etc.
Prin adoptarea actului normativ,

suprafaþa ce o depãºeºte pe cea
care revine în sarcina Ministerului
Apãrãrii Naþionale pentru a se rea-
liza activitatea de digitizare ºi ac-
tualizare a LPIS se va efectua de
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã (APIA), cu perso-
nal din structurile sale de speciali-
tate, structuri ce vor fi consolida-
te pentru a desfãºura întreaga ac-
tivitate reglementatã de digitizare
ºi actualizare a LPIS. Þinând cont
de necesitatea actualizãrii Sistemu-
lui de Identificare a Parcelelor Agri-
cole (LPIS) ºi având în vedere cã
actualizarea Sistemului de Identi-
ficare a Parcelelor Agricole din
România este verificatã de misiu-
nile de audit ale Comisiei Europe-
ne a fost necesarã aceastã modifi-
care pentru a evita blocajele în
efectuarea plãþilor cãtre fermieri.

Termen de finalizare, 2020!
Pânã în prezent, activitatea de

digitizare ºi actualizare a LPIS, re-
alizatã pe baza  ortofotoplanurilor
color, pentru Ministerul Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR),
era executatã exclusiv de cãtre
Ministerul Apãrãrii Naþionale
(MApN), respectiv de cãtre Direc-
þia Topograficã Militarã. Ca urma-
re a diminuãrii personalului respon-
sabil din cadrul MApN, existã ris-

cul ca activitatea de digitizare ºi ac-
tualizare LPIS pe anul 2016 sã nu
se poatã realiza la timp, iar întâr-
zierile ce decurg putând atrage pe-
nalitãþi aplicate de Comisia Euro-
peana pentru neactualizarea LPIS,
între 2% ºi 30% din pachetul fi-
nanciar alocat României pentru plã-
þile directe. Întârzierile sunt con-
statate de misiunile de audit ale Co-
misiei Europene, care au loc cel
târziu o datã la doi ani ºi vizeazã
anul curent ºi anul anterior de ce-
rere de platã.

Protocol între MapN ºi MADR
Punerea în aplicare a noilor re-

glementãri se va realiza în baza
unui protocol, care se va încheia
între Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale ºi Ministerul Apãrã-
rii Naþionale, în termen de 30 zile
de la intrarea în vigoare o ordo-

nanþei. Prin protocolul încheiat,
structurile MApN care executã
activitatea de digitizare ºi actuali-
zare a LPIS se vor stabili de cãtre
ministrul apãrãrii naþionale, iar
structurile MADR beneficiare ale
activitãþii de digitizare ºi actualiza-
re a LPIS de cãtre ministrul agri-
culturii ºi dezvoltãrii rurale. De ase-
menea, se vor încheia, anual, con-
tracte de prestãri de servicii între
structurile desemnate ale MApN ºi
MADR, pentru anul 2016 con-
tractele se vor încheia în termen
de 10 zile de la semnarea protoco-
lului, în limita bugetului aprobat al
APIA pentru anul 2016.

Riscãm excluderea
de la finanþarea europeanã
Mãsurile adoptate au fost nece-

sare pentru actualizarea la timp a
LPIS în conformitate cu noile re-

gulamente europene ºi evitarea pe-
nalitãþilor aplicate de Comisia Eu-
ropeanã, precum ºi pentru a se eli-
mina riscul excluderii, parþiale ºi
totale, a României de la finanþarea
europeanã (Fondul European de
Garantare Agricola - FEGA ºi Fon-
dul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurala - FEADR) a cheltu-
ielilor privind mãsurile de sprijin,
ceea ce ar putea crea blocaje în
efectuarea plãþilor cãtre fermieri.

Pentru actualizarea LPIS este
necesarã digitizarea/verificarea a
unei suprafeþe de minim 40.000
Km² pe an pentru a putea acoperi,
pânã în 2020, cei aproximativ
130.000 Km²  delimitaþi ca supra-
feþe agricole. Pe lângã aceastã su-
prafaþã sunt necesare digitizãri
suplimentare în conformitate cu
Documentul de lucru DSCG/
2014/33  al CE.
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Brewing a Better World este
strategia compania Heineken, o
strategie integratã, pe termen

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În 2015, HEINEKEN România a continuat sã îºi îmbunãtãþeascã rezultate-
le în cadrul agendei de sustenabilitate “Brewing a Better World”, fãcând

progrese importante pe întregul lanþ valoric “de la orz, la bar”.

Ce s-a realizat prin acest program:
• S-a redus consumul de apã din fabrici cu 18% faþã de 2008.
• Fabrica de la Târgu Mureº a intrat în top 5 cele mai performante

unitãþi ale Heineken în lume, din punct de vedere al consumului de apã.
• Se emit cu 25% maipuþin CO

2 
faþã de 2008.

• Se cumpãrã 70% din ingrediente de la furnizori români.
• 100% din branduri îndeamnã la un consum responsabil
• Peste 75.000 de oameni au fost informaþi despre consumul res-

ponsabil de alcool prin programul Alcohelp.
• Peste 4.000 de oameni au primit consiliere psihologicã ºi suport

medical în timpul programului de intervenþie Cortul de Chill, de la Vama
Veche.

• S-au investit peste 1.6 milioane RON prin programul Heineken
pentru Comunitãþi, în oraºele Constana, Craiova, Miercurea Ciuc ºi
Tîrgu Mureº.

lung, menitã sã genereze valoa-
re sustenabilã, ca membri ai so-
cietãþii româneºti ºi ai planetei.

Potrivit Raportului de Sustena-
bilitate pe 2015, Heineken Ro-
mânia a atins marea majoritate a
obiectivelor pe plan local ºi chiar
a depãºit rezultatele medii la ni-
vel global. „În 2015, prin rezul-
tatele din agenda Brewing a Bet-
ter World, am demonstrat din
nou cã HEINEKEN are un im-
pact pozitiv atât în România, cât
ºi la nivel global. Am continuat
sã investim în programe reper
la nivel naþional, de promovare
a consumului responsabil de al-
cool. Totodatã, am redus con-
sumul de apã ºi de emisii de CO2
ºi am susþinut dezvoltarea co-
munitãþilor în care ne derulãm
activitatea”, spune Onno Rom-
bouts, Managing Director HEI-
NEKEN România.

Compania genereazã
aproximativ 21.000 de locuri

de muncã indirecte
Agenda “Brewing a Better

World” reprezintã promisiunea
pe termen lung de a aduce o
contribuþie pozitivã mediului,
societãþii ºi comunitãþii în care
HEINEKEN îºi desfãºoarã ac-
tivitatea. HEINEKEN este cel
mai mare producãtor de bere
din Europa ºi ocupã locul 3 în
lume în ceea ce priveºte volu-
mele.  HEINEKEN România

face parte din Grupul HEINE-
KEN ºi deþine cel mai diversi-
ficat portofoliu de mãrci de
bere º i  cidru din România.
HEINEKEN deþine patru fabrici
pe teritoriul þãrii în oraºele:
Miercurea Ciuc, Tîrgu Mureº,
Constanþa, Craiova ºi are pes-
te 1.100 angajaþi. La nivel na-
t ional ,  compania genereazã
aproximativ 21.000 de locuri de

muncã indirecte. În 2014, pes-
te 175.000 Euro au fost inves-
tiþi în programe de responsa-
bilitate socialã ºi 234 milioane
Euro au ajuns la venitul naþio-
nal din vânzarea produselor
noastre (taxe). Raportul Sus-
tenabilitate pentru anul 2015 se
gãseºte pe site-ul HEINEKEN
România www.heinekenro-
mania.ro.

 Noile reglementãri sunt intro-
duse într-o ordonanþã de urgenþã
adoptatã recent de Guvern, care
modificã ºi completeazã Codul fis-
cal, ºi care are în vedere proteja-
rea persoanelor fizice care au re-
curs la darea în platã ca urmare a
faptului cã se aflã într-o situaþie
economicã dificilã.

Potrivit actului normativ, bene-
ficiar este orice persoanã fizicã,
indiferent de calitatea pe care o
are în contractul de credit ºi care
apeleazã pentru prima datã la da-
rea în platã. Pentru orice altã so-
licitare de dare în platã ulterioarã,
se plãteºte impozitul pe transfe-
rul proprietãþii imobiliare. Pentru
identificarea primei operaþiuni de
dare în platã se înfiinþeazã la ni-
velul Uniunii Naþionale a Notari-
lor Publici din România Registrul

Prin darea în platã...

Nu se va plãti impozitul aferent
transferului de proprietate imobiliarã

Persoanele fizice care au dreptul la stin-
gerea datoriilor izvorâte din contractele de
credit prin darea în platã a imobilului ipo-
tecat în favoarea creditorului (potrivit Le-
gii nr. 77/2016) nu vor plãti impozitul afe-

rent transferului de proprietate imobilia-
rã. Mãsura se aplicã o singurã datã numai
la prima dare în platã, chiar dacã creditul
este garantat cu una sau mai multe proprie-
tãþi imobiliare.

naþional notarial de evidenþã a ac-
telor de dare în platã. În acest re-
gistru se înscriu actele autentifi-
cate de notarul public ºi hotãrâri-
le judecãtoreºti de dare în platã
emise conform Legii 77/2016.

Obligaþia plãþii impozitului
aferent venitului din transferul
proprietãþilor imobiliare

Totodatã, persoanele care au
fost deja executate silit ºi care ape-
leazã la articolul 8(5) din Legea dãrii
în platã pentru a li se anula datorii-
le neachitate la data intrãrii în vi-
goare a prezentului act normativ,
nu vor mai trebui sã achite impo-
zitul pe transferul bunurilor imo-
bile din patrimoniul personal, iar
cele care l-au achitat sub orice for-
mã, dupã intrarea în vigoare a

OUG, pot cere restituirea acestu-
ia. În prezent, persoanele fizice care
au fost supuse executãrii silite a
imobilului ipotecat printr-un
contract de credit au obli-
gaþia plãþii impozitului afe-
rent venitului din transferul
proprietãþilor imobiliare din
patrimoniul personal.

TVA de 9% pentru livrarea
produselor agricole

De asemenea, potrivit
ordonanþei de urgenþã ad-
optatã de Guvern, persoa-
nele fizice care realizeazã venituri
din salarii ºi asimilate salariilor din
activitãþi de cercetare dezvoltare
aplicativã ºi/sau de dezvoltare teh-
nologicã vor fi scutite de la plata
impozitului pentru aceste venituri.

Mãsura are scopul sã stimuleze
activitatea de cercetare-dezvolta-
re ºi se va aplica începând cu ve-
niturile aferente lunii august 2016.
Impactul bugetar al aplicãrii aces-
tei mãsuri pentru acest an este es-
timat la 8,1 milioane de lei, iar pen-

tru anul viitor, la 26,3 milioa-
ne de lei.

O altã mãsurã importantã
adoptatã astãzi de Guvern con-
stã în aplicarea de la 1 august
2016 a unei cote reduse de TVA
de la 20 la 9% pentru livrarea
celor mai importante produse
utilizate pentru producþia agri-
colã, respectiv:  îngrãºãminte,
pesticide, seminþe ºi alte pro-
duse agricole destinate însã-

mânþãrii sau plantãrii, precum ºi
pentru prestãrile de servicii speci-
fice de tipul celor utilizate în sec-
torul agricol, cum sunt: arat, se-
mãnat, prãºit, ierbicidat, recoltat,
fertilizat, greblat, balotat etc.
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La fiecare poartã a unei institu-
þii de învãþãmânt preuniversitar,
care a fost gazdã a examenului de
„Capacitate”, elevi ºi pãrinþi erau
cuprinºi de emoþii.- Primii erau sub
impulsul examenului, ceilalþi sub cel

Absenteism ridicat, la cea de-aAbsenteism ridicat, la cea de-aAbsenteism ridicat, la cea de-aAbsenteism ridicat, la cea de-aAbsenteism ridicat, la cea de-a
doua probã a Evaluãrii Naþionaledoua probã a Evaluãrii Naþionaledoua probã a Evaluãrii Naþionaledoua probã a Evaluãrii Naþionaledoua probã a Evaluãrii Naþionale

Ieri, a avut loc cea de-a doua probã a examenu-
lui de Evaluare Naþionalã, cea de „Matematicã”,
dar, din pãcate, absenteismul a fost mai mare faþã
de „Limba ºi literatura românã”.  Oricum, emo-
þiile au fost la fel, dar, în acelaºi timp, ºi optimis-
mul a fost aºijderea.

al sindromului parental, care nu
poate fi egalat de nimeni. Am luat
pulsul concursului ºi am mers în-
tre ei, cei care au fost în foc. În
faþa Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, sumedenie de oameni, fie-

care cu partea sa de adevãr, vor-
bind de dificultatea subiectelor:
„Cred cã a fost un concurs de di-
ficultate medie, ºi aº dori sã rãmân
la „Fraþii Buzeºti” - Sara Voicu.
„Mi s-a pãrut simplu, aº vrea sã

merg la „Carol I” – Petru Ioni-
cescu; „A fost ceva mai complicat
decât la „Limba românã”, dar îmi
doresc sã rãmân aici” -  Maria
Sãrãcin . Câteva strãzi mai depar-
te, la Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu”, aceeaºi anima-
þie. Fiecare candidat ieºea cu zâm-
betul pe buze, dar era conºtient de
valoarea sa, una peste medie. „Nu
mi s-a pãrut foarte greu ºi cred cã
pot atinge nota 7,00 ºi îmi doresc
sã rãmân aici” -  Alexandru Cris-
tian Enãcicã;  „A fost uºor, la „ro-
mânã” mi s-a pãrut mai bine. Cred
cã pot atinge nota ºapte. Suntem,
ºi eu ºi colegii la clasã de atletism
ºi vrem sã rãmânem aici” – ªtefa-
nia Emilia Boatã.

Douã cazuri speciale ºi 171 de
absenþi

Nu puteau lipsi, aºa cum este
normal, declaraþiile oficialitãþilor,
care, vrem- nu vrem sunt cele mai

importante. „La „Matematicã” au
fost înregistraþi 171 de absenþi. Nu
a fost înregistrat niciun fel de inci-
dent, singura situaþie mai dificilã
fiind înregistratã la Amãrãºtii de
Jos, unde s-a cerut , conform le-
gii, susþinerea probei, în condiþii
speciale, de la ora 13:00”, a decla-
rat prof.  Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al ISJ
Dolj. Cazul de la Amãrãºtii de Jos
nu a fost decât, pe undeva, atipic,
dar în condiþiile metodologiei. „Au
fost douã cazuri, în care elevii,
prezentând documente medicale,
au solicitat susþinerea examenului
mai târziu decât ora prevãzutã. S-
a obþinut acceptul ministerului ºi,
la ora 13:00, s-a intrat în sala de
examen, cu tot ceea ce presupune
acest proces. A fost o situaþie ne-
prevãzutã  ”, a precizat prof.  Vio-
leta Modan, director al Licerului
Teoretic din Amãrãºtii de Jos.

CRISTI PÃTRU

Sindicatele din învãþãmânt par sã nu mai aibã
rãbdare. Este o perioadã destul de mare de timp în
care reprezentanþii cadrelor didactice încearcã fi-
nalizarea unor negocieri cu reprezentanþii Guver-
nului României. Se pare cã s-a ajuns, dacã nu la o
limitã, mãcar în preajma ei. Zilele trecute,  Ma-
rius Raul Bostan, deþinãtorul portofoliulului Mi-
nisterului Comunicaþiilor , a produs stupefacþie ºi
revoltã în rândul salariaþilor din educaþie: „gratui-
tatea învãþãmântului este o reminiscenþã a anilor
de comunism”, iar „o mãrire de salarii în zona
asta de educaþie nu ar provoca decât pagube pe
urmãtorii 2-3-5 ani, dar pagube pe care nu le mai
poþi recupera”. Nici nu era greu de ghicit ceea ce
va urma. „Nu se mai poate negocia ceva, pânã
când acest ministru nu va pleca. Nu vrem sã ajun-
gem la soluþii extreme, dar aºteptãm demisia sau
demiterea domnului Bostan. Am amânat negocie-
rile, din respect pentru copii ºi pãrinþi, dar ne re-
zervãm dreptul de a acþiona în consecinþã ”, a spus
prof.  Constantin Rada, secretar al Federaþiei Sin-
dicatelor Libere din Învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

Sindicatele din învãþãmânt amânã,
dar nu renunþã la proteste

E bine,
pânã
acum, la
„limbile
strãine”

Sunt zile în care,
pânã pe 1 iulie 2016, se desfãºoarã probele de competenþe lingvistice,
într-o limbã de circulaþie internaþionalã, pentru Bacalaureat. „Putem spu-
ne cã, pânã acum (ieri – n.r.) nu au fost semnalate incidente la Bacalau-
reat. Sunt cca. 500 de candidaþi pentru „limba englezã”, 346 pentru „fran-
cezã” , 20 la „spaniolã” ºi cazul despre care ºtie toatã lumea, cel de la
„rusã”. Ne dorim sã nu avem evenimente nedorite ºi totul se decurgã
bine, în aºa fel încât, pe 4 iulie, când va fi prima probã scrisã a Bacalau-
reatului, sã nu avem probleme”, a precizat prof. Lavinia Elena Craiovea-
nu, inspector ºcolar general al ISJ Dolj

CRISTI PÃTRU

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a sãrbãtorit, ieri, Ziua Internaþionalã a Dunãrii printr-un
exerciþiu de prevenire a inundaþiilor în zona portului Bechet.

Exerciþiu împotriva inundaþiilor, de Ziua Dunãrii

Exerciþiul a constat în prezentarea materi-
alelor pe care instituþia le-a achiziþionat printr-
un proiect la nivel naþional Watman- Sistem
Informaþional pentru Managementul Integrat
al Apelor – Etapa I. „În acest an am dorit sã
sãrbãtorim Ziua  bãtrânului fluviu prin mun-
cã. Având în vedere inundaþiile din ultimii ani
ºi activitatea de prevenire a acestora pe care
angajaþii Apelor Române o desfãºoarã în ase-
menea momente, am considerat cã aceastã
zi este oportunã pentru a face un asemenea
exerciþiu. Am ales ca locaþie de desfãºurare
zona portului Bechet, întrucât aici se produc
inundaþii atunci când cotele de apãrare sunt
depãºite, angajaþii ABA Jiu- SGA Dolj inter-
venind de fiecare datã prin ridicarea de diguri

din saci umpluþi cu nisip. Prin proiectul Wat-
man - ABA Jiu a achiziþionat o serie de mate-
riale ºi utilaje de prevenire ºi intervenþie la inun-
daþii. Astfel, astãzi am folosit în exerciþiul
nostru o parte dintre aceste materiale”, a de-
clarat Marin Talãu, directorul Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu.

Simularea a urmat scenariul
de la inundaþiile din 2006

Urmând scenariul de la inundaþiile din
2006, când digul de la Dunãre a fost rupt,
echipa de intervenþie rapidã a  A.B.A Jiu
împreunã cu formaþiile de lucru ale S.G.A
Dolj din zona Dunãrii (Dunãre- Nedeia ºi Du-

nãre-Bistreþ) au sosit la faþa
locului încã de la primele ore
ale dimineþii cu materialele
Watman. Imediat s-a trecut
la apãrarea gospodãriilor ºi
caselor din zona Bechet, al-
cãtuindu-se un dig din saci
cu nisip ºi folie pe o lungime
de 50 de metri. Totodatã, au
fost întinse, de-a lungul dru-
mului, barajele mobile din panouri de alumi-
niu cu înveliºul exterior din folie ce are rolul
de a opri înaintarea apei.

A.B.A Jiu a folosit în acest exerciþiu ºi un
buldoexcavator, un tractor cu remorcã pentru
cãrat nisipul, o autoutilitarã (ce a transportat

hidrobarajele) ºi panouri de aluminiu. Printre
invitaþi s-au aflat ºi viceprimarul oraºului Be-
chet, Gigi Stamin, lt. Col. Daniela Silva de la
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
Bucureºti ºi lt. Col. Florin Cocoºilã – ISU Dolj.

RADU ILICEANU

Constantin Rada
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O iniþiativã în mediul online
Ca ºi Ziua Internaþionalã a Iei

tradiþionale româneºti, sãrbãtoritã
recent, de Sânziene, „Oltenia coase
ie” este o iniþiativã care a luat naºte-
re în mediul online, pe Facebook, în
anul 2014, la ea aderând deja aproa-
pe 4.300 de persoane din toatã lu-
mea. „Am înfiinþat grupul pentru cã
doream sã cos, pentru cã nu aveam
informaþii ºi nu ºtiam cum sã le obþin.
În plus, am devenit bunicã ºi am vrut
sã îi cos nepoþelului o cãmãºuþã”,
povesteºte Maria Gãman, craiovean-
cã, în vârstã de 50 de ani, de profesie
contabilã. De altfel, ne spune, între
membrii grupului pe care l-a
iniþiat împreunã cu Rodica
Jianu – pe care a cunoscut-o
tot în mediul online – se aflã
persoane cu diferite vârste
ºi mai ales meserii. Majorita-
tea sunt însã români, „care,
chiar dacã au plecat de-aca-
sã, sunt cu dor de þarã ºi cu
drag de ie, de costumul naþi-
onal, în general”.

ªezãtori periodice
la Craiova,

cu participare liberã
Periodic, grupul „Oltenia

coase ie” organizeazã ºezã-
tori la sediul Colegiului Naþi-
onal Pedagogic „ªtefan Ve-
lovan” din Craiova. Poate
veni aici oricine este intere-
sat sã înveþe despre cum se
transmit cusãturile din generaþie în
generaþie, care este limbajul semne-
lor cusute, ce materiale trebuie folo-
site, despre diferenþele dintre iile apar-
þinând provinciilor româneºti ºi nu
numai. „Noi facem anunþul pe grupul
de pe Facebook ºi cine vrea vine. Nu
se percepe nici o taxã de participare.
Întâlnirile nu au loc însã frecvent, ci
în momentul în care deja am cusut
ceva ºi vrem sã împãrtãºim colegelor
de grup activitatea noastrã, când apar
întrebãri la care nu gãsim rãspuns în

Câºtigãtoare a Premiul al III-lea la concursul „In memorial
Elisa Brãtianu” – ºi singura dintre premiante care a reuºit sã
ajungã la festivitatea de ieri de la Craiova –, Maria Dumitru
are studii în ªtiinþe Economice, 52 de ani ºi locuieºte la
Sighiºoara. Face parte din comunitatea „Oltenia coase ie” de
aproximativ un an, însã pasiunea cusutului iilor o însoþeºte
de câþiva ani.

«Fiind foarte mult timp plecatã din þarã, mi-am dorit sã duc
cu mine ceva care sã mã reprezinte, ceva de-acasã. Am vrut
sã îmi cos o ie, am cãutat modele pe internet, ba chiar ºi în
magazine. Pânã în urmã cu doi ani, când comunitatea „Semne
cusute” a lansat concursul „Ie veche, ie nouã”. ªi atunci am
ºtiut cã trebuie sã mã întorc în satul meu natal ºi sã caut
acolo», povesteºte Maria Dumitru. A realizat atunci douã ii,
iar acum a participat la concursul de la Craiova cu una,
cusutã dupã planºele din colecþia Elisa Brãtianu. „Am ales-o

„Sã coºi o ie e rugãciune, sã o porþi e binecuvântare”
în primul rând pentru simplitatea ei, apoi pentru cã este
apropiatã zonei mele natale – localitatea Suplac, judeþul
Mureº”, spune câºtigãtoarea, care a avut ºi ocazia sã
viziteze expoziþia cu minunatele ii din colecþiile Brãtianu ºi
Cantacuzino deschisã, în iunie 2015, la Muzeul Etnografic al
Transilvaniei din Cluj.

Pentru a începe sã coºi o ie ai nevoie de materiale de bunã
calitate, susþine Maria Dumitru, pe care încã le poþi gãsi la
sate. Dar nu este suficient… «Îþi trebuie drag, adicã sã lucrezi
cu pasiune, foarte multã rãbdare ºi perseverenþã – pentru cã
sunt momente dificile, în care trebuie sã descoºi tot ºi sã o iei
de la capãt. La final însã uiþi tot greul, iar bucuria pe care o ai
purtând ia nu se poate exprima. Este o satisfacþie enormã!
Apropo de acesta, un citat mi-a rãmas la suflet – sunt vorbele
spuse de Mama Tânã din Avrig: „Sã coºi o ie e rugãciune, sã o
porþi e binecuvântare”», a adãugat Maria Dumitru.
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Moda ultimilor ani a adus în prim-plan ia tradiþionalã româneascã,
iar odatã cu ea încep sã reînvie ºezãtorile de altãdatã. Un astfel de
demers aparþine comunitãþii online „Oltenia coase ie”, care are în
prezent peste 4.000 de membri din toatã lumea – persoane de diferite
vârste ºi profesii, preocupate sã înveþe, cu rãbdare, atenþie ºi îndru-
mare adecvatã, paºii esenþiali realizãrii iei ºi tipurile de cusãturi.

Aceleiaºi comunitãþi îi aparþine ºi iniþiativa organizãrii concursului
„In memoriam Elisa Brãtianu”, la care s-au înscris membre ale gru-
pului, dar nu numai, din þarã ºi din strãinãtate. Iile realizate de aces-
tea – având la bazã cele 179 de planºe din albumul Elisei Brãtianu,
nãscutã la 1870, descendentã a ilustrei familii ªtirbei ºi cunoscutã
pentru extraordinara sa muncã de conservare ºi promovare a patri-
moniului naþional etnografic – au fost apreciate de un juriu de specia-
litate, premiile fiind câºtigate de trei iubitoare ale portului popular
din Cluj-Napoca, Galaþi ºi Sighiºoara.

Evenimentul a avut loc, ieri, la Galeriile „Cromatic” ale Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
unde frumoasele ii tradiþionale rãmân expuse în urmãtoarea perioadã.

altã parte ori atunci când vrem sã
exemplificãm cusãtura respectivã”,
mai spune Maria Gãman.

Au lucrat dupã planºele din albu-
mul Elisei Brãtianu

În luna iunie a anului trecut, co-
munitatea „Oltenia coase ie” a iniþiat
concursul „In memoriam Elisa
Brãtianu” – descendentã a ilustrei
familii ªtirbei, sora prinþului Barbu
ªtirbei ºi soþia lui Alexandru Marghi-
loman, de care a divorþat pentru a
se cãsãtori cu marele om de stat
Ion I.C. Brãtianu. Fiinþã distinsã,
inteligentã, poliglotã, Elisa Brãtia-
nu (1870-1957) a fost preocupatã

de conservarea ºi promovarea pa-
trimoniului naþional etnografic. În
1943 îi apãrea la Tipografia Mar-
vani, cu sprijinul Consiliul Superi-
or al Industriei Casnice, albumul
„Cusãturi româneºti”. Întocmit
dupã 30 de ani de cercetare ºi cule-
gere de date, albumul cuprinde 179
de planºe realizate exemplar, cu de-
talii desenate cu multã acurateþe,
în culorile potrivite, chiar cu cer-
nealã aurie acolo unde detaliile de
fir sau paiete o cereau.

17 concurente din þarã,
dar ºi din Italia ºi Israel

Concursul lansat de comunitatea
„Oltenia coase ie” a avut la bazã chiar
planºele din acest album. „Elisa Brã-
tianu s-a ocupat de strângerea mo-
delelor din satele româneºti ºi a în-
fiinþat un atelier în care, luate de pe
pânzã, ele au fost transpuse pe hâr-
tie. Pe noi ne-a atras frumuseþea aces-
tor planºe pe care Elisa Brãtianu le-a

publicat într-un album”, mai spune
Maria Gãman. În competiþie s-au în-
scris peste 100 de persoane, însã
„greutatea gãsirii materialelor adec-
vate – fire, pânzã de casã – a fãcut sã
rãmânã în concurs în jur de 30”, a
adãugat aceasta. Spre a fi jurizate la
Craiova au trimis ii doar 17, din þarã
(Cluj-Napoca, Vâlcea, Simeria, Craio-
va, Slatina º.a.), dar ºi din Italia ºi

Israel. Este vorba despre Florina
Opriº, Claudia Mechenie, Mihaela
Ionescu, Simona Ivanciu, Emilia Bu-
jor, Cornelia Radu, Ileana Blebea,
Maria Dumitru, Lenuþa Cata, Con-
stanþa ªtefan, Mirela Drefi, Galina
Mocanu, Mirela Negrea, Cristina Sa-
lavat, Maria Florentina Man, Came-
lia Poitas ºi Graþiela Stan.

Premii în bani
pentru câºtigãtoare

„În þarã au mai fost
concursuri ºi nostal-
gii ale unei piese de
port care a minunat
lumea, începând de la
picturã ºi pânã la mari
doamne ale României
ºi ale Europei. Ia ro-
mâneascã ºi, în gene-
ral, cusãtura þãrãneas-
cã au fost redescope-
rite. ªi iatã cã ne aflãm
aici într-o încercare de
reclãdire a unui spa-
þiu tradiþional. Acela al
iernilor lungi, în care
femeile de la þarã lu-
crau la lampã, cu acul,
pe pânzã naturalã,
foarte densã”, a afir-
mat ieri, la festivitatea
de premiere organiza-
tã la Galeriile „Croma-
tic”, dr. Cornel Bãlo-
su – ºeful Secþiei de
Etnografie a Muzeului
Olteniei ºi membru al
juriului alãturi de dr.
Roxana Iordache
Deca, muzeograf în ca-
drul aceleiaºi instituþii.

„Sunt încântat de ceea ce am vã-
zut! Toate aceste artefacte trebuia
premiate! Doamnele lucreazã într-
un meºteºug nobil, au atâta rãbda-
re ºi bun gust! Noi am jurizat þinând
cont de material, tehnicã, ornamen-
ticã ºi complexitatea ei, de felul de
lucrãturã, de armonia cromaticã. Le
felicit pe toate participantele!”, a
adãugat Bãlosu. Premiul I, în va-

loare de 1.500 lei, a fost acordat
Mirelei Drefi (Cluj-Napoca), Pre-
miul al II-lea a (1.000 lei) fost obþi-
nut de Graþiela Stan (Galaþi), iar
Premiul al III-lea (500 lei) – de Ma-
ria Dumitru (Sighiºoara), toate ce-
lelalte concurente primind diplome
de participare. Sponsori ai concur-
sului au fost Luminiþa Neacºa ºi
Mihai Neacºa.

Nepreþuitele ii pot fi admirate
la Galeriile „Cromatic”

Felicitãri au primit concurentele
atât din partea juriului, cât ºi a gaz-
delor, reprezentanþii Centrului Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Dolj
recunoscând cã este unul dintre
cele mai frumoase proiecte pe care
le-au susþinut vreodatã. «Reuºim,
iatã, se aducem aici, la Galeriile „Cro-
matic”, munca unor oameni de luni
de zile, poate de ani. Fiecare dintre
aceste persoane meritã toatã con-
sideraþia ºi aprecierea noastrã. De
asemenea, fiecare meritã un premiu,
nu doar trei dintre ele, pentru cã
toate s-au strãduit, au muncit ºi
sunt interesate de ceea ce înseam-
nã tezaurul nostru românesc. Pânã
la urmã însã nu conteazã valoarea
acestor premii, ci aprecierea pe care
o primesc în momentul în care cine-
va vede munca pe care au realizat-
o», a declarat Amelia Etegan, ma-
nagerul instituþiei-gazdã, invitân-
du-le pe concurente la Craiova ºi
cu alte ocazii.

Urmãtoarea s-ar putea sã aibã loc
curând, cãci iniþiatoarea grupului
„Oltenia coase ie”, Maria Gãman, se
gândeºte deja la urmãtoarea ediþie a
concursului, a cãrei temã nu vrea însã
sã o anunþe de pe-acum. Pânã atunci,
poftiþi la Galeriile „Cromatic” din stra-
da „Alexandru Macedonski” nr. 28
sã vã bucuraþi ochii ºi sufletul cu fru-
museþea a aproape 30 de ii tradiþio-
nale româneºti, cusute cu atâta dra-
goste încât nici una dintre concuren-
te nu pare dispusã sã negocieze vre-
un preþ de vânzare a lor…

Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”Premii ºi ºezãtori, în comunitatea „Oltenia coase ie”

Maria Gãman
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Oficialii turci au anunþat,
ieri dupã-amiazã, cã bilan-
þul atentatului din incinta
Aeroportului internaþional
din Istanbul a crescut la 41
de morþi ºi 239 de rãnite.
Potrivit acestora, 10 dintre
victime sunt cetãþeni strãini
ºi trei au cetãþenie dublã.
Din cele 239 de persoane
rãnite, 109 au fost externa-
te, în timp ce alte 130 se
aflã în continuare în spital,
informeazã biroul guverna-
torului din Istanbul. Aten-
tatul a avut loc marþi seara,
când un atacator a deschis
focul la terminalul de ple-
cãri cu o armã automatã.
Apoi toþi trei s-au aruncat
în aer la ºi în apropiere de
terminalul de sosiri un etaj mai jos, potri-
vit unor oficiali ºi martori. Un oficial turc
a declarat la rândul sãu pentru CNN cã
doi dintre atacatori se aflau la terminalul
internaþional, iar al treilea se afla în parca-
rea din apropiere. Toþi trei ºi-au detonat
vestele explozive. Preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a fãcut apel la o luptã in-

 ªTIRI

 ªTIRI

Val de atentate,

de la începutul anului
Feritã pânã anul trecut, în mare

parte, de problemele pe care le-au
întâmpinat celelalte þãrile vecine,
Turcia este în 2016 þinta unui val de
atentate. Iatã o cronologie a atacuri-
lor teroriste de la începutul anului ºi
pânã în prezent. La 12 ianuarie a.c,
zece turiºti aflaþi în vacanþã au murit
ºi alte 15 persoane au fost rãnite,
într-un atac sinucigaº ce a avut loc la
Istanbul. Atentatul s-a produs într-o
zonã tranzitatã de mii de vizitatori,
între biserica-muzeu Sfânta Sofia ºi
Moscheea Albastrã. Cele mai negre
bãnuieli au fost confirmate chiar de
preºedintele turc Recep Erdogan:
atentatul a fost pus la cale ºi executat
în numele grupãrii teroriste Stat
Islamic. Era cel de-al treilea cel mai
grav atentat care lovea Turcia, înce-
pând din iulie 2015. Anul trecut, în
iulie, au fost uciºi într-un atentat 30
de oameni, iar în octombrie, un alt
atac a fãcut, în Ankara, peste o sutã
de victime. La 14 ianuarie, un alt
atentat cu maºinã capcanã a avut loc,
noaptea, în oraºul Cinar din sud-estul
Turciei, în provincia Diyarbakir, la
graniþa cu Siria. Cel puþin 5 persoane
au murit ºi alte 39 au fost rãnite.
Atentatul a avut loc în apropierea
unei secþii de poliþie ºi a fost revendi-
cat de militanþii kurzi. La 17 februa-
rie, cel puþin 28 de oameni au murit
ºi alþi 61 au fost rãniþi în capitala
Turciei, Ankara, în urma unui atac
cu maºinã-capcanã asupra unui
autobuz care transporta ofiþeri.
Potrivit presei locale, atentatul a avut
loc în momentul în care autobuzul
era oprit la un semafor în centrul
capitalei Turciei. La 13 martie, 37 de
oameni au murit, iar 125 au fost
rãniþi într-un atac cu maºinã capca-
nã, produs în centrul capitalei Tur-
ciei. Autoturismul a intrat într-un
autobuz plin cu pasageri, într-o zonã
din Ankara unde se aflã mai multe
clãdiri guvernamentale. La 19 martie,
într-o explozie puternicã, la Istanbul,
cinci persoane au murit ºi cel puþin
30 au fost rãnite. La 7 iunie, un atac
cu maºinã-capcanã a fost comis în
centrul Istanbului, în apropiere de
zona istoricã a oraºului. Maºina-
capcanã a explodat lângã o staþie de
transport în comun, în momentul în
care prin zonã trecea un autobuz al
poliþiei. Bilanþul deflagraþiei: 11
morþi ºi 36 de rãniþi.

Iranul a anulat
cãlãtoriile cetãþenilor
sãi în Turcia înainte

de atentatul de marþi
Turcia este în lacrimi dupã unul

dintre cele mai grave atentate teroris-
te din ultimii ani. Din câte se pare
însã au fost ºi state care au ºtiut de
posibilele atacuri teroriste din Tur-
cia. Iranul a interzis deplasarea a nu
mai puþin de ºase echipe pe ultima
sutã de metri. Esteghlal, Teraktor-
Sazi, Sepahan, Sia Jamegan, Foolad
ºi Padideh trebuiau sã efectueze
cantonamente în Turcia, însã Minis-
terul de Externe le-a interzis sã
meargã, susþinând cã vor fi atacuri
teroriste.

Atentatul sinucigaº de pe Aeroportul In-
ternaþional din Istanbul dã o puternicã lo-
viturã turismului din Turcia, deja afectat
de atacurile teroriste repetate. În joc este
o adevãratã industrie cu încasãri anuale de
peste 30 de miliarde de dolari ºi cu peste
32 de milioane de vizitatori care aleg sã-ºi
petreacã vacanþele aici. Pentru luna mai,
Ministerul Turismului din Turcia a rapor-
tat cel mai mare declin de sosiri din ultimii
22 de ani, cu o scãdere de aproape 35% a
numãrului de turiºti strãini, fiind vorba de
nu mai puþin de 2,5 milioane de vizitatori
pierduþi de hotelieri. Iar dacã numãrul de
turiºti ruºi s-a prãbuºit în mod logic, din
cauza rãzboiului diplomatic dintre Ankara
ºi Moscova (90%), nici germanii, britani-
cii sau alþi europeni nu s-au mai înghesuit
sã viziteze Turcia. În total, în primele cinci
luni ale anului, numãrul acestora a scãzut
cu 23%. Numãrul mic de turiºti înregis-
traþi i-a determinat pe  oamenii de afaceri
turci din turism sã-ºi regândeascã strate-

TTTTTurcia, din nou þintaurcia, din nou þintaurcia, din nou þintaurcia, din nou þintaurcia, din nou þinta
atacurilor teroriste. Cel puþinatacurilor teroriste. Cel puþinatacurilor teroriste. Cel puþinatacurilor teroriste. Cel puþinatacurilor teroriste. Cel puþin
41 de morþi ºi 239 de rãniþi41 de morþi ºi 239 de rãniþi41 de morþi ºi 239 de rãniþi41 de morþi ºi 239 de rãniþi41 de morþi ºi 239 de rãniþi

ternaþionalã unitã împotriva terorismului.
“Nu faceþi nicio greºealã: pentru organi-
zaþiile teroriste nu existã nicio diferenþã în-
tre Istanbul ºi Londra, Ankara ºi Berlin, Iz-
mir ºi Chicago sau Antalya ºi Roma”, a spus
el. “Dacã toate guvernele ºi toatã omenirea
nu îºi unesc forþele în lupta împotriva tero-
rismului, lucruri mult mai rele decât ceea

ce ne teme sã ne imaginãm
astãzi se pot întâmpla”, a
mai subliniat preºedintele
Turciei. Aeroportul a fost
închis timp de mai multe ore
în cursul nopþii, iar zboru-
rile spre aeroport au fost di-
recþionate spre Ankara ºi
alte oraºe. “Teroriºtii au ve-
nit la aeroport într-un taxi
ºi apoi au comis atacurile”,
a spus premierul Turciei,
Binali Yildirim. “Faptul cã
aveau arme a contribuit la
bilanþul victimelor. Infor-
maþiile preliminare sugerea-
zã cã toþi cei trei atacatori
au deschis întâi focul ºi
apoi s-au detonat”, a adãu-
gat acesta. Yildirim nu a ex-
plicat de ce, însã a spus cã

existã indicii cã Stat Islamic ar fi comis ata-
cul. Surse din cadrul Poliþiei turce au afir-
mat, sub protecþia anonimatului, cã reþea-
ua teroristã sunnitã Stat Islamic a comis
atentatul de la Aeroportul internaþional din
Istanbul. “Reþeaua Stat Islamic a comis
atentatul”, a declarat, sub protecþia anoni-
matului, un oficial din cadrul Poliþiei turce.

O grea loviturã pentru turismul din Turcia
gia.  Ei au ajuns la concluzia cã sistemul
all-inclusive a început sã îºi arate limitele,
astfel încât Turcia trebuie sã renunþe la
astfel de oferte care se regãsesc la cele
mai multe dintre complexurile turistice de
pe malul Mediteranei. Degeaba guvernul
turc a anunþat în primãvarã un pachet de
ajutor de mai multe milioane de euro pen-
tru a sprijini activitatea de turism. Acesta
nu ºi-a dovedit eficienþa. În disperare, au-
toritãþile turceºti au scufundat chiar un
Airbus A300 la Kusadasi, o staþiune popu-
larã la Marea Egee, pentru a promova tu-
rismul pentru scufundãri. În Kusadasi,
pentru acest sezon estival, rezervãrile au
scãzut cu 40%. “Anul trecut erau 590 de
vase de croazierã ºi aproape 1 milion de
turiºti. Anul acesta, se estimeazã cã vor
veni doar 490.000 de turiºti cu vasele de
croazierã. S-a redus cu 50% numãrul de
turiºti”, spune primarul din Kusadasi, Özer
Kayali. De la începutul anului, Turcia a fost
þinta mai multor atentate teroriste în urma

cãrora ºi-au pierdut viaþa zeci de persoa-
ne. Pe 12 ianuarie, în Istanbul, zece tu-
riºti, majoritatea germani, au murit ºi alþi
15 au fost rãniþi, în urma unui atac sinuci-
gaº cu bombã, comis de un militat ISIS.
Douã luni mai târziu, pe 13 martie, în ca-
pitala Ankara, 37 de persoane au fost uci-
se ºi alte 125 rãnite, într-un atentat cu
maºinã capcanã. Pe 27 aprilie, în oraºul
Bursa, din nord-vestul þãrii, o femeie ka-
mikaze s-a aruncat în aer ºi a fãcut 13
victime. Pe 1 mai, în oraºul Gaziantep, din
apropierea graniþei cu Siria, doi poliþiºti au
decedat ºi alþi 22 au fost rãniþi într-un atac
cu maºinã-capcanã care a vizat sediul po-
liþiei locale. În Antalya, în perioada ianua-
rie-mai, au venit 582.000 de turiºti ger-
mani, cu 30% mai puþini decât în 2015.
ªi turiºtii olandezi au fost cu 30% mai
puþini în Antalya, iar numãrul britanici-
lor care au venit aici în vacanþã a scãzut
cu 20%. Din cauza acestei situaþii de-
zastruoase, zeci de hoteluri nu se mai
deschid în sezonul de varã sau se vor
deschide mai târziu, iar aceste mãsuri
vizeazã tot litoralul turcesc, nu doar An-
talya. Hotelurile care, totuºi, sunt des-
chise nu au un grad de ocupare mai mare
de 20-30%, deºi preþurile sunt la jumã-
tate faþã de 2015. De altfel, la începutul
sezonului estival, autoritãþile din Antalya
au prevãzut cã în staþiune vor veni cu
trei milioane mai puþini turiºti ruºi ºi cu
peste 1,75 milioane mai puþini vizitatori
occidentali. Singura veste bunã pentru
turismul turc este cã ruºii ar putea re-
veni pe litoral. Ieri, preºedinþii rus ºi
turc, Vladimir Putin ºi respectiv, Recept
Erdogan, au avut o convorbire telefoni-
cã în care au convenit normalizarea re-
laþiilor între cele douã þãri, liderul de la
Kremlin ridicând inclusiv restricþiile pri-
vind turismul cu destinaþia Turcia.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC COREALIS SA, cu sediul în

Craiova, Calea Severinului, nr. 42,
jud. Dolj, J16/293/2000, CUI:
13060330, prin administrator unic
Cojoacã Alexandru, convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþiona-
rilor pentru data de 03.08.2016, ora
10.00 ºi Adunarea Generala Extra-
ordinarã a Acþionarilor pentru data
de 03.08.2016, ora 11.00. Lucrãrile
adunãrilor generale se vor desfã-
ºura la sediul societãþii din Craio-
va, Calea Severinului, nr.42, jud.Dolj.
În cazul neîndeplinirii condiþiilor
legale de validitate stabilite de Actul
Constitutiv, Adunarea Generalã Or-
dinarã a Acþionarilor va fi reprogra-
matã pentru data de 04.08.2016, ora
10.00 ºi Adunarea Generalã Extra-
ordinarã va fi reprogramatã pentru
data de 04.08.2016, ora 11.00, în ace-
laºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Convocarea se efectueazã în con-
formitate cu prevederile Legii 31/
1990 modificatã ºi cele ale actului
constitutiv. La AGOA ºi AGEA sunt
îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze
acþionarii înregistraþi la sfârºitul zi-
lei de 25.07.2016 stabilitã ca datã de
referinþã. Ordine de zi Adunare Ge-
neralã Ordinarã: 1.Luarea la cunoº-
tinþã de renunþarea administratoru-
lui unic Cojoacã Alexandru la man-
datul de administrator, conform ce-
rerii acestuia înregistratã la sediul
societãþii sub nr.322/01.06.2016 ºi în
consecinþã, ca subpunct 1.1.: revo-
carea dlui Cojoacã Alexandru din
funcþia de administrator unic.
2.Aprobarea descãrcãrii adminis-
tratorului unic Cojoacã Alexandru
de gestiunea avutã pe perioada
mandatului executat. 3.Numirea
unui nou administrator unic; lista
cuprinzând informaþii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu ºi
calificarea profesionalã ale per-
soanelor propuse pentru funcþia de

administrator se aflã la sediul so-
cietãþii la dispoziþia acþionarilor, pu-
tând fi consultatã ºi completatã de
aceºtia pânã la 25.07.2016. 4.Stabi-
lirea remuneraþiei administratorului
ales. 5.Stabilirea duratei  mandatu-
lui administratorului ales. 6.Apro-
barea încheierii unei poliþe de asi-
gurare pentru rãspundere profesi-
onalã a administratorului ºi stabili-
rea nivelului sumei poliþei de asigu-
rare. 7.Aprobarea mandatãrii preºe-
dintelui AGOA sã semneze în nu-
mele ºi pe seama acþionarilor Hotã-
rârea AGOA ºi mandatarea adminis-
tratorului unic sã semneze, în nu-
mele ºi pe seama acþionarilor actul
constitutiv actualizat, precum ºi
pentru înregistrarea menþiunii la
Oficiul Registrului Comerþului. Or-
dine de zi Adunare Generalã Extra-
ordinarã: 1.Aprobarea raportului de
evaluare nr.38/25.03.2016 a terenu-
lui intravilan aferent Complexului
Orizont situat în mun.Craiova, B-dul
Oltenia, nr. 43, jud.Dolj, proprieta-
tea SC COREALIS SA, întocmit de
evaluator autorizat Ananie Manue-
la Maria. 2.Aprobarea documenta-
þiei topografice necesarã obþinerii
Certificatului de atestare a dreptu-
lui de proprietate asupra terenului
conform HG 834/1991 pentru imo-
bilul situat în mun.Craiova, B-dul.
Oltenia, nr.43, jud.Dolj. 3.Aprobarea
procesului verbal de recepþie
nr.388/09.06.2016 emis de OCPI
DOLJ privind lucrarea nr.63322/
09.06.2016- Obþinerea certificatului
de atestare a dreptului de proprie-
tate asupra terenului conform HG
834/1991, având aviz de începere a
lucrãrilor cu nr.197/22.01.2016.
4.Aprobarea  majorãrii capitalului
social al  SC COREALIS SA, de la
8.547.875Lei la 9.680.278Lei, cu
aport în natura constând în tere-
nul intravilan aferent Complexului

Orizont situat în mun.Craiova, B-
dul. Oltenia, nr.43, jud.Dolj, evaluat
la preþul de 1.132.403Lei, aportat
de actionarul AAAS ºi emiterea
unui numãr de 452.961 acþiuni în
valoare nominalã de 2,5Lei, în ve-
derea obþinerii Certificatului de
atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului conform HG 834/
1991 pentru imobilul situat în mun-
.Craiova, B-dul.Oltenia, nr.43, jud-
.Dolj. 5.Aprobarea mandatãrii pre-
ºedintelui AGEA sã semneze în
numele ºi pe seama acþionarilor
Hotãrârea AGEA ºi mandatarea ad-
ministratorului unic sã semneze,
în numele ºi pe seama acþionari-
lor actul constitutiv actualizat, pre-
cum ºi pentru înregistrarea menþi-
unii la Oficiul Registrului Comer-
þului. Cererile pentru introducerea
de noi puncte pe ordinea de zi de
catre acþionari pot fi depuse, la
sediul societãþii, conform art.1171

din Legea nr.31/1990 R cu modifi-
cãrile ulterioare. Acþionarii pot par-
ticipa personal, prin reprezentan-
þii lor legali sau prin reprezentanþi
mandataþi cu procura specialã. Do-
cumentele ºi materialele informa-
tive vizând ordinea de zi vor fi dis-
ponibile acþionarilor la sediul so-
cietãþii în timpul zilelor lucrãtoare
între orele 10.00-16.00. Formulare-
le de procurã specialã, se pot obþi-
ne de la sediul societãþii, conform
Legii nr. 31/1990 R cu modificãrile
ulterioare. Dupã completare ºi
semnare un exemplar din procu-
ra specialã va fi depus la sediul so-
cietãþii pânã cel târziu cu 48 ore îna-
inte de data primei convocãri, un
exemplar va fi înmânat reprezen-
tantului, cel de-al treilea exemplar
rãmânând la acþionar. Informaþii
suplimentare la sediul societatii din
Craiova, Calea Severinului, nr. 42,
jud. Dolj.
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Anunþul tãu!
S.C. AGROFORTEX S.R.L anun-

þã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre
APM DOLJ, pentru proiectul ,,CON-
STRUIRE HALE C1 ªI C2-DEPOZITA-
RE INGRÃªÃMINTE CHIMICE- IN-
TRARE IN LEGALITATE,, prosus a fi
amplasat în sat Dranic, comuna Drã-
nic, T75 P2 jud. Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM DOLj, str. Petru Rareº, nr
1, în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet www.arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de 04.07.2016.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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ANUNÞ PUBLIC.
Municipiul Calafat, titular al proiectului ,,Mo-

dernizare strãzi Ciupercenii Vechi,, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã
pentru proiectul ,,Modernizare strãzi Ciuperce-
nii Vechi,, propus a fi amplasat în Ciupercenii
Vechi, municipiul Calafat, judeþul Dolj, proiectul
nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1 în zilele de luni pânã joi între orele
8.00- 16.00 ºi vineri între orele 8.00-14.00 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet http//ap-
mdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
mende 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

UAT Comuna Urzicuþa, ju-
deþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de
muncitor calificat IV cu atri-
buþii de electrician de între-
þinere ºi reparaþii în data de
19.07.2016, proba scrisã ºi în
data de 21.07.2016, proba in-
terviu. Relaþii suplimentare
la sediul instituþiei din comu-
na Urzicuþa str. Calea Cra-
iovei nr. 40 ºi la telefon:
0251/317.619.





Colectivul serviciului Relaþii Publice din ca-
drul Companiei de Apã Oltenia S.A. este alã-
turi de familia Grecu  Stelian ºi Dana, în mo-
mentele grele pricinuite de decesul tatãlui.
Sincere condoleanþe familiei!





Colectivul de salariaþi din cadrul
Companiei de Apã Oltenia S.A. este
alãturi de Stelian ºi Dana Grecu la
durerea pricinuitã de decesul tatãlui.
Sincere condolanþe familiei!

OFERTE SERVICIU
Angajãm meca-
nic auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm îngrijitor
Asociaþie de Loca-
tari la un venit lunar
net 600 lei, pro-
gram 4 ore / zi ºi
carte de muncã.
Telefon: 0766/
339.190.
Angajãm maºinis-
te marochinãrie.
Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtãþi-
rile. Telefon:
0745/995.125.
Vând aparta-
ment Brazdã 1/4
semidecoman-
dat, 3 camere, 2
balcoane, îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-
vis de Spitalul
nr.1. Pretabil fir-
mã/policlinicã. Nr.
de contact: 0742/
107.584.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã cu-
rentã, canalizare
la poartã, teren
4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipo-
vu cu teren 7000
mp. Telefon:
0742/450.724.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan cartier Izvo-
rul Rece. Telefon:
0746/112.040.

INTRAVILAN- 496
mp, str. Pãltiniº. Te-
lefon: 0760/157.905.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meri-
ºorului. Telefon:
0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925.
Craiova.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþio-
nat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice;
Închidere centrali-
zatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la
telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 30 iunie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând bicicletã
damã, giurgiuve-
le vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/
153.551.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse.  Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.

Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti convena-
bil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.
Vând bicicletã
damã sau bãr-
baþi, butelii turist.
Telefon: 0761/
676.223.

Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare ar-
mament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãlþã-
minte piele militare,
combinã muzicalã
Stereo 205, calcu-
lator instruire copii.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifonier,
canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator cu
3 trepte ALASCA
nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB aparta-
ment 2 camere,
Aeroport, cu gar-
sonierã, plus dife-
renþã. Telefon:
0766/425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, super-
modern, mobilat ºi
utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

PIERDERI
VASILUÞÃ SO-
RIN MARIAN I.I.
pierdut certificat
de înregistrare
CUI 28350960 ºi
certificate con-
statatoare. Se
declarã nule.

Direcþia Relaþii Publice ºi Management Documente

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Consultare publicã

„Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de consultare
publicã, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transpa-
renta decizionalã în administraþia publicã, pentru „Proiectul de hota-
râre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de opor-
tunitate în vederea elaborãrii de Planuri Urbanistice Zonale”.

Proiectul de hotãrâre ºi documentele aferente, sunt disponibile, pen-
tru consultare, pe site-ul Primãriei Municipiului Craiova, www.primaria-
craiova.ro, la rubrica „Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune pro-
puneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la
Regulamenul supus consultãrii, pânã la data de 22 Iulie a.c., la Cen-
trul de Informatii pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului
Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
relatiicupublicul@primariacraiova.ro”.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Desearã, la Marsilia, debuteazã faza
sferturilor de finalã, iar Polonia urmezã
sã primeasã replica Portugaliei. Niciuna
dintre combatante n-a cunoscut pânã
acum gustul înfrângerii! “Leºii” vin dupã
douã victorii ºi tot atâtea remize: 1-0 cu
Irlanda de Nord, 0-0 cu Germania, tot
1-0 ºi cu Ucraina (în grupã), respectiv
un 1-1, 5-4 dupã lovituri de departajare,
cu Elveþia (optimi). Cât îi priveºte pe lu-
sitani, aceºtia au încheiat grupa doar cu
rezultate de egalitate, 1-1 cu Islanda, 0-
0 cu Austria ºi 3-3 cu Ungaria, pentru ca
în optimi sã treacã cu 1-0, dupã prelun-
giri, de Croaþia.

Primul 11 al Poloniei, care nu are vre-
un indisponibil, pare bãtut în cuie, sin-
gura dilemã fiind titularizarea lui Kapus-
tka sau a lui Grosicki. Fiecare a fost pre-
ferat titular, de cãtre Adam Nawalka, în
câte douã partide, cu menþiunea cã pri-
mul dintre ei n-a avut drept de joc contra
Elveþiei, fiind suspendat. De partea cea-
laltã, Fernando Santos a tot schimbat,
însã este de aºteptat sã mizeze pe for-
maþia care a rãpus Croaþia. Totuºi, Gu-

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

Iau startul bãtãliile pentru careul cu aºiIau startul bãtãliile pentru careul cu aºiIau startul bãtãliile pentru careul cu aºiIau startul bãtãliile pentru careul cu aºiIau startul bãtãliile pentru careul cu aºi
Polonia – Portugalia, astãzi, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1

erreiro ºi Andre Gomes erau daþi ca in-
cerþi de site-ul UEFA, iar în locul lor s-ar
putea ivi pe teren Eliseu ºi puºtiul minu-
ne Renato Sanches, excelent contra
Croaþiei, când l-a schimbat pe Gomes,
în minutul 50. În formula de start s-ar
putea insinua ºi Quaresma, dacã selecþi-
onerul va crede de cuviinþã cã aºa se va
recompensa pentru golul care a adus viza
de sferturi. În afarã de Guerreiro ºi Go-
mez, incert pentru partida de pe “Velo-
drome” este ºi Joao Moutinho, care n-a
jucat deloc contra ex-iugoslavilor.

“Lewa” – golgheterul
dat dispãrut.
Noroc cu “Kuba”

Înaintea turneului final, toate speran-
þele polonezilor se îndreptau spre prici-
palul lor om de gol, Robert Lewandow-
ski. Numai cã startul lui Bayern, deºi a
fost integralist în toate jocurile, n-a gãsit
nici mãcar o datã drumul spre porþile
adverse. Salvarea polonezilor a venit de
la fostul coleg al lui Lewandowski la
Dortmund, Jakub B³aszczykowski (prim

plan, foto stânga). Actualmente echipie-
rul Fiorentinei, “Kuba” a înscris douã
dintre goluri (cu Ucraina ºi Elveþia) ºi a
oferit assist-ul la cel de-al treilea, reuºit
de Arkadius Milik (cu Irlanda de Nord).

Polonia se aflã pentru a treia oarã la
un turneu final de CE ºi a depãºit în pre-
mierã faza grupelor.

CR7 – Nani, un duo letal
Portugalia, semifinalistã la preceden-

ta ediþie (învinsã la lovituri de departa-
jare de viitoarea campioanã Spania), a
trãit pânã acum, exclusiv, din realizãri-
le lui Cristiano Ronaldo ºi Nani (foto
dreapta). Fiecare a reuºit câte douã
goluri în grupe ºi au contribuit decisiv
la reuºita lui Quaresma contra Croaþiei,
când Nani a pasat excelent din flancul
stâng, Ronaldo a tras la poartã, Suba-
sic a respins, iar lui Quaresma nu i-a
rãmas de îndeplinit decât o simplã for-
malitate.

Ronaldo putea avea chiar trei goluri
în Franþa, performanþã cu care ar fi
fost în fruntea ierarhiei golgheterilor,

alãturi de Griezmann, Bale ºi Morata,
dacã nu rata un penalty în faþa Aus-
triei, pe care tot el îl obþinuse.

Portugalia, sensibil
mai bunã la “directe”,
dar fãrã victorie
în ultimele trei partide

Polonia ºi Portugalia s-au ciocnit
pânã în prezent de 10 ori, bilanþul fiind
favorabil lusitanilor: 4 victorii, 3 remi-
ze, 3 înfrângeri (golaveraj 13-9). Dacã
vine vorba doar de meciuri oficiale, 8
la numãr, avem o egalitate perfectã, 3
succese fiecare ºi douã remize (gola-
veraj 11-9). Polonezii ºi portughezii s-
au mai duelat de douã ori la turnee fi-
nale, dar de Cupã Mondialã, 1-0 pen-
tru Polonia 1986 (în Mexic) ºi 4-0 pen-
tru Portugalia în 2002 (în Coreea de
Sud ºi Japonia). De la Mondialul asia-
tic au mai fost trei dispute, 2-1 pentru
Polonia ºi 2-2 în preliminariile CE
2008, respectiv un 0-0 într-un amical
disputat în 29 februarie 2012.

Toþi 23 vin de la cluburi diferite ºi niciunul nu
joacã acasã, în Islanda. Dar împreunã alcãtuiesc
un adversar redutabil pentru oricine.

Olanda le-a simþit forþa în preliminarii, Portu-
galia, Ungaria ºi Austria în grupe, Anglia luni sea-
rã, în “optimi” (2-1).

Iar dacã e sã-i dãm crezare co-selecþionerului
Heimir Hallgrimson, Franþa, adversarul din “sfer-
turi”, trebuie sã se teamã! “Am crescut câte un
pic de la un meci la altul. Dar n-am arãtat totul.
O sã vedeþi, putem mai mult. Jucãtorii noºtri au
lãsat atâtea obstacole în urmã cã urmãtoarele li
se vor pãrea din ce în ce mai mici. Acum au altã
mentalitate”, i-a uimit dentistul din Reykjavik pe
jurnaliºtii care credeau cã “pescarii” islandezi dã-
duserã ce aveau mai bun împotriva lui Rooney.

Islandezii debordeazã de optimism dupã eliminarea
Angliei: “O sã vedeþi cu Franþa, putem mai mult”

Pe aceeaºi lungime de undã s-a încadrat ºi Rag-
nar Sigurdsson, cel care l-a învins primul pe
portarul Hart: “Englezii au crezut cã va fi ca o
plimbare în parc. ªi când au vãzut cum stau de
fapt lucrurile s-au panicat. E greu sã-i dai gol
Islandei. Franþa? N-a atins nivelul maxim, ca ºi
noi, de altfel. Duminicã ne-am propus sã jucãm
mai tehnic ºi sã fim mai dominanþi.”

4 meciuri din patru a jucat Islanda la Euro cu
aceeaºi formulã de start. La fel, Spania. Dar cu
alte rezultate.

6 goluri au marcat nordicii la acest turneu fi-
nal din 11 ºuturi pe spaºiul porþii.

2 dintre reuºitele islandezilor în Franþa au ve-
nit dupã aceeaºi schemã: aut Gunnarsson, assist
Arnason.

Programul celorlalte sferturi de finalã
1 iulie, 22:00, Lille: Þara Galilor – Belgia
2 iulie, 22:00, Bordeaux: Germania – Italia
3 iulie, 22:00, St. Denis: Franþa – Islanda
Semifinale: Polonia/Portugalia – Þara G./Belgia (6 iulie), Ger-

mania/Italia – Franþa/Islanda (7 iulie).

Rui Patrício – Cédric Soares, Pepe, Jose Fonte, Guerreiro – Joao
Mário, Adrien Silva, W. Carvalho, A. Gomes – Nani, Ronaldo.

Selecþioner: Fernando Santos.

Fabianski – Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk – B³aszczykow-
ski, Maczynski, Krychowiak, Kapustka – Milik, Lewandowski.

Selecþioner: Adam Nawalka.

Arbitru: Felix Brych (Germania).

Echipe probabile
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Al treilea meci amical al Uni-
versitãþii Craiova în stagiul din
Austria este programat astãzi, de
la ora 19, ºi este unul de galã, con-
tra unei dintre cele mai puternice
echipe din estul Europei, Zenit
Sankt Petersburg. Zenit a câºti-
gat în patru rânduri campionatul
în Rusia (2007, 2010, 2012 ºi
2015), o datã titlul URSS (1984),
adãgând în vitrina de trofee Cupa
UEFA ºi Supercupa continentalã
(în 2008). Sezonul trecut a înche-
iat pe locul 3 campionatul Rusiei.
Valoarea lotului este de 174,70
milioane de euro. Echipa a fost
preluatã în aceastã varã de Mir-
cea Lucescu. Pânã acum, ruºii au
disputat douã amicale în stagiul
austriac, în care au remizat, scor
0-0, cu naþionala olimpicã a Ira-
kului ºi au pierdut, scor 0-1, în
faþa lui Qarabag Agdam, campioa-
na Azerbaidjanului. Apropo de for-
maþia azerã, aceasta va fi arbitra-
tã de craioveanul Sebastian Col-
þescu în partida din turul secund
preliminar al Ligii Campionilor
contra echipei muntenegrene Ru-
dar, rezervã la acest joc urmând

sã fie un alt arbitru din Bãnie,
Cãtãlin Gãman.

În partida cu Qarabag, “Il
Luce” a folosit ºi câteva dintre
vedetele echipei, precum rusul Jir-

Comitetul de Urgenþã al Federaþiei Româ-
ne de Fotbal a aprobat ieri programul Ligii I,
ediþia 2016-2017. Astfel, campionatul urmã-
tor va începe la 23 iulie 2016 ºi se va înche-
ia la 4 iunie 2017. Sezonul regulat se va des-
fãºura dupã urmãtorul program: etapa 1 —
23 iulie 2016, etapa 2 — 30 iulie 2016, etapa
3 — 6 august 2016, etapa 4 — 13 august
2016, etapa 5 — 20 august 2016, etapa 6 —
27 august 2016, etapa 7 — 10 septembrie
2016, etapa 8 — 17 septembrie 2016, etapa
9 — 21 septembrie 2016, etapa 10 — 24
septembrie 2016, etapa 11 — 1 octombrie
2016, etapa 12 — 15 octombrie 2016, etapa
13 — 22 octombrie 2016, etapa 14 — 29
octombrie, etapa 15 — 5 noiembrie 2016,
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etapa 16 — 19 noiembrie 2016, etapa 17 —
26 noiembrie 2016, etapa 18 — 30 noiem-
brie 2016, etapa 19 — 3 decembrie 2016,
etapa 20 — 10 decembrie 2016, etapa 21 —
17 decembrie 2016, etapa 22 — 4 februarie
2017, etapa 23 — 11 februarie 2017, etapa
24 — 18 februarie 2017, etapa 25 — 25
februarie 2017, etapa 26 — 4 martie 2017.

Programul play-off-ului ediþiei 2016-2017
este urmãtorul: etapa 1 — 11 martie 2017,
etapa 2 — 18 martie 2017, etapa 3 — 1 apri-
lie 2017, etapa 4 — 5 aprilie 2017, etapa 5
— 8 aprilie 2017, etapa 6 — 15 aprilie 2017,
etapa 7 — 22 aprilie 2017, etapa 8 — 29
aprilie 2017, etapa 9 — 6 mai 2017, etapa
10 — 13 mai 2017.

Programul play-out-ului ediþiei 2016-2017
este urmãtorul: etapa 1 — 11 martie 2017,
etapa 2 — 18 martie 2017, etapa 3 — 1 apri-
lie 2017, etapa 4 — 5 aprilie 2017, etapa 5
— 8 aprilie 2017, etapa 6 — 15 aprilie 2017,
etapa 7 — 22 aprilie 2017, etapa 8 — 29
aprilie 2017, etapa 9 — 6 mai 2017, etapa
10 — 13 mai 2017, etapa 11 — 20 mai 2017,
etapa 12 — 25 mai 2017, etapa 13 — 28
mai, etapa 14 — 4 iunie 2017.

Cupa Ligii, ediþia 2016-2017: turul 1
— 10/11 august 2016, sferturi de fina-
lã — 7/8 septembrie 2016, semifinale
— 21/22 decembrie 2016 (tur) ºi 1/2
martie 2017 (retur), finala — 20 mai
2017.

Cupa României, ediþia 2016-2017: ºais-
prezecimi de finalã — 26/27 octombrie
2016, optimi de finalã — 14/15 decembrie
2016, sferturi de finalã — 29/30 martie
2017, semifinale — 26/27 aprilie 2017 (tur)
ºi 17-18 mai 2017 (retur), finala — 27 mai.

De asemenea, Comitetul de Urgenþã al FRF
a stabilit ca Supercupa României 2016 sã se
dispute la 16 iulie 2016, iar finala Cupei Ligii,
ediþia 2015-2016, la 17 iulie 2016. Au fost
aprobate cu unanimitate de voturi clasamen-
tele finale ale Campionatelor Naþionale Liga I
ºi Liga a II-a, ediþia de campionat 2015-2016,
precum ºi calendarul competiþional al Cam-
pionatului Naþional Liga I, ediþia 2016-2017.

Andrei Ivan, puºtiul minune al Craiovei, este la un pas de un transfer
în Serie A. Jucãtorul are ºanse minime de a începe viitorul sezon în
tricoul Universitãþii dat fiind faptul cã oltenii au primit o ofertã avantajoa-
sã. Empoli este echipa care insistã cel mai mult pentru transferul atacan-
tului în vârstã de 19 ani. Potrivit Sport.ro, italienii au scouteri în canto-
namentul Craiovei din Austria ºi l-au urmãrit pe jucãtor la meciul cu
Salzburg dupã care au fãcut o recomandare de transfer. Craiova cere
2,5 milioane de euro pentru Ivan, dar oficialii olteni ar fi dispuºi sã ac-
cepte ºi 2 milioane de euro în schimbul atacantului. Empoli a terminat
sezonul trecut de Serie A pe locul 10. De Ivan se intereseazã în continua-
re ºi Steaua, care este gata sã achite suma de 2 milioane de euro,.
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Empoli oferã 2 milioane de euro
pe Andrei Ivan

kov (ex-Cheslea), italianul Cris-
cito, argentinianul Garay, rusul
Kerzhakov ºi spaniolul Javi Gar-
cia. Au lipsit însã cei mai impor-
tanþi fotbaliºti din lot: belgianul
Witsel (aflat la Euro), ruºii Lodi-
ghin, Smolnikov, ªatov, Dzyuba
ºi Kokorin (aflaþi încã în vacanþã
dupã Euro), portughezul Danny.
De asemenea, brazilianul Hulk va
fi vândut formaþiei chineze Shan-
ghai SIPG. Ruºii le-au plãtit în
2012 celor de la FC Porto 55 de
milioane de euro pentru serviciile
atacantului de 29 de ani, adicã
exact suma pe care o vor primi
acum de la chinezi. În sezonul re-
cent încheiat, Hulk a înscris 23
de goluri ºi a reuºit 25 de pase
decisive în 39 de meciuri, în toa-
te competiþiile. De asemenea, ce-
lãlalt fotbalist adus acum 4 ani îm-
preunã cu Hulk, belgianul Axel
Witsel, este aproape de a fi trans-
ferat la Napoli.

Reîntâlnire cu Lucescu
dupã 16 ani

Ultimele întâlniri ale Craiovei cu

o echipã antrenatã de “Il Luce” au
fost în perioada în care acesta a
pregãtit Rapidul, între 1998-2000.
În 1998, Universitatea ºi Rapid ter-
minau la egalitate, 2-2, în ultima

etapã a campionatului, pe “Cen-
tral”, iar giuleºtenii pierdeau titlul
în faþa Stelei. Peste câteva zile,
Rapidul avea sã-ºi ia revanºa în fi-
nala Cupei României în faþa echi-
pei pregãtite atunci de Jose Ramon
Alexanco. În anul urmãtor, giuleº-
tenii aveau sã câºtige al doilea titlu
de campioanã din istoria lor, dupã
un ultim meci de campionat cu Uni-
versitatea, scor 3-1. Ultimele dis-
pute au fost cele din semifinalele
Cupei României, în anul 2000, când
ªtiinþa, antrenatã atunci de Emil
Sãndoi, trecea de Rapid în dublã
manºã, 2-0 la Craiova, 1-2 în Giu-
leºti.

Nuno Rocha
nu vrea sã revinã la Craiova
În cantonamentul Universitãþii

Craiova de la Fugen nu au ajuns nici
achiziþiile promise de conducerea
clubului ºi nici atacantul din Capul
Verde, Nuno Rocha. Golgheter al
echipei în ultimele douã sezoane, în
care a marcat câte 9 goluri, jucãto-
rul de 24 de ani nu-ºi mai doreºte
sã joace în Bãnie, chiar dacã în frun-
tea clubului se aflã chiar cel care i-
a intermediat transferul la Univer-
sitatea, Marcel Popescu.
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