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- Asta nu-mi place, Popescu-
le. Guvernul dã din gurã ºi noi
dãm din buzunar.

economie / 6

În Piaþa Centralã
din Craiova, cea mai
mare din municipiu,
forfota era, ieri, la ea
acasã. Stocuri foarte
mari de pepeni verzi
ºi galbeni, legume de
tot felul ºi fructe la
fiecare pas. Lubeniþa
se vindea cu 2 lei/kg.
Un preþ  cel puþin
dublu, dacã luãm în
calcul cã din Dãbuleni
pepenii verzi pleacã
cu mai puþin de 1 leu
kilogramul. Pesemne
cã cei 80 km din renu-
mitul bazin legumicol
ºi pânã în Craiova
sunt fãcuþi cu „mari
sacrificii”, încât ada-
osul sã fie atât de
mare!
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Ce schimbãri intrãCe schimbãri intrãCe schimbãri intrãCe schimbãri intrãCe schimbãri intrã
în vigoare,în vigoare,în vigoare,în vigoare,în vigoare,
începând de astãzi,începând de astãzi,începând de astãzi,începând de astãzi,începând de astãzi,
în Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtateîn Sãnãtate

Mai multe servicii pentru asi-
guraþi ºi o gestionare mai bunã a
sistemului SIUI ºi a cardurilor de
sãnãtate aºa încât pacienþii sã nu
mai fie afectaþi de disfuncþionali-
tãþi tehnice. Sunt doar douã din
prevederile noului Contract Cadru
ce reglementeazã condiþiile acor-
dãrii asistenþei medicale în cadrul
sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate pentru anii 2016 – 2017.
Hotãrârea de Guvern 161/2016
intrã în vigoare astãzi, principalul
obiectiv declarat fiind acela de a
asigura funcþionarea coerentã a
sistemului sanitar românesc.

Neînþelegeri mari laNeînþelegeri mari laNeînþelegeri mari laNeînþelegeri mari laNeînþelegeri mari la
constituireaconstituireaconstituireaconstituireaconstituirea
Consiliului Local RastConsiliului Local RastConsiliului Local RastConsiliului Local RastConsiliului Local Rast

Primar încercat de belelele vie-
þii, Iulicã Siliºteanu, cel care a bã-
tut þãruºul Rastului Nou, dupã inun-
daþiile din 2006, a devenit un paria
pentru partidul al cãrui membru a
fost multã vreme. Nu a mai fost
desemnat candidat, din varii moti-
ve, contând punctul de vedere al
unuia, care astãzi nu mai este „fal-
nic” al PSD Dolj, de Valeriu Zgo-
nea este vorba, ºi cu toate acestea
a câºtigat încã un mandat, candi-
dând din partea PSRO-ul lui Mir-
cea Geoanã. De altfel, singurul pri-
mar al acestei formaþiuni la nivelul
Doljului. Tot Iulicã Siliºteanu ºi-a
mai adjudecat ºi un numãr de 6
consilieri locali.
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Scade preþul la gaze:
Consumatorii casnici plãtesc
mai puþin de astãzi

Preþurile medii ale gazelor natura-
le pentru consumatorii casnici vor
scãdea în medie cu 3%, informeazã
un comunicat ANRE. Decizia aparþi-
ne Comitetului de reglementare al
ANRE, care a aprobat ºi menþinerea
preþului producþiei interne de la gaze
la valoarea de 60 de lei/MWh. Pen-
tru aprobarea scãderii, comitetul a þi-
nut cont de menþinerea preþului pro-
ducþiei interne la acelaºi nivel, de
asigurarea consumului clienþilor cas-
nici integral din producþia internã,
precum ºi de scãderea costului uni-
tar de transport. Reducerea a fost
calculatã în funcþie de ponderea de
piaþã a fiecãrui operator licenþiat.
Mãsurile sunt valabile pentru perioa-
da 1 iulie 2016 – 31 martie 2017.

Proiect: Strãinii vor putea
cumpãra cel mult
50 de hectare de teren arabil

Proiectul legii care reglementeazã
cumpãrarea de terenuri agricole de
strãini a fost elaborat de Ministerul
Agriculturii, dar aplicarea actului nor-
mativ va fi posibilã dupã finalizarea
planului cadastral. „Cred cã pentru
legea vânzãrii terenurilor la nivel eu-
ropean trebuie sã ne orientãm cãtre
modelul francez pentru cã respectã
toate reglementãrile europene. Chiar
îmi amintesc cã un parlamentar ger-
man a dorit sã cumpere teren agricol
în Franþa ºi nu a reuºit. Din aceastã
cauzã este foarte important cum re-
dactãm aceastã lege ºi sã trasãm ob-
iective clare, ca sã nu pãþim la fel ca
Bulgaria care a fãcut o astfel de lege
acum câþiva ani, iar apoi a fost nevoi-
tã sã o retragã pentru cã nu respecta
normele europene”, a declarat, ieri,
ministrul Achim Irimescu într-o con-
ferinþã de presã. Actul normativ im-
pune o suprafaþã maximã de 50 de
hectare pentru fiecare solicitant, însã
reglementarea va suporta modificãri,
având obiective clare de atins, cu o
serie de condiþii însã. Prima condiþie
ar fi realizarea planului cadastral, plan
pe care actualul ministru al Agricultu-
rii susþine cã-l va realiza ºi cu sprijinul
notarilor publici, precum ºi al altor in-
stituþii cu atribuþii în acest sector de
activitate, inclusiv cu fermierii. „Ro-
mânia are un total de 14 milioane de
hectare de teren agricol, din care 3,8
milioane hectare organizate în ferme,
9,3 milioane de hectare de teren ara-
bil, teren din care doar 3 milioane de
hectare au ºi cadastrul fãcut”, a preci-
zat ministrul Achim Irimescu.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Consiliul Naþional de Atestare a Ti-
tlurilor, Diplomelor si Certificatelor Uni-
versitare (CNATDCU) a recomandat,
ieri, Ministerului Educaþiei, sã-i retragã
lui Victor Ponta titlu de doctor. Comisia
Tehnicã din cadrul instituþiei, alcãtuitã
din trei profesori universitari au analizat
lucrarea de doctorat “Curtea Penalã In-
ternaþionalã” a lui Victor Ponta ºi a sta-
bilit cã “nu respectã standardele de eti-
cã ºi propune retragerea titlului de doc-
tor”, invocând articolul 170 din Legea
Educaþiei Naþionale.

„Analiza Comisiei Juridice a arãtat
cã teza de doctorat nu respectã stan-
dardele de eticã a cercetãrii ºtiinþifice ºi
a propus retragerea titlului de doctor în
drept, în baza articolului 170 din Legea
1/2011. Consiliul general CNATDCU a
luat în discuþie aceastã propunere, am
avut cvorum (din 47 de membri, 35 au
fost prezenþi), 34 au votat pentru ºi a
fost o abþinere. În conformitatea cu re-
gulamentul de funcþionare al Consiliu-
lui, propunerea a fost acceptatã ºi acum
se va întocmi un raport, urmând ca mi-
nistrul sã retragã titlul de doctor”, a de-
clarat, ieri, preºedintele CNATDCU, Vio-
rel Barbu.

Potrivit articolului, ”în cazul neres-
pectãrii standardelor de calitate sau de
eticã profesionalã, Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe
baza unor rapoarte externe de evaluare,
întocmite, dupã caz, de CNATDCU, de
CNCS, de Consiliul de eticã ºi manage-
ment universitar sau de Consiliul Naþi-
onal de Eticã a Cercetãrii ªtiinþifice, Dez-
voltãrii Tehnologice ºi Inovãrii, poate
lua urmãtoarele mãsuri, alternativ sau
simultan: a) retragerea calitãþii de con-
ducãtor de doctorat; b) retragerea titlu-
lui de doctor; c) retragerea acreditãrii
ºcolii doctorale, ceea ce implicã retrage-
rea dreptului ºcolii doctorale de a orga-
niza concurs de admitere pentru selec-
tarea de noi studenþi-doctoranzi”. Din
punctul de vedere al procedurii, fostul
premier Victor Ponta va avea la dispozi-
þie douã sãptãmâni pentru a contesta
decizia.

Raportul Comisiei Tehnice care a fost
prezentat Comisiei Juridice din cadrul
CNADTCU, de miercuri, a fost înaintat

Consiliul Naþional de Atestare a Diplomelor
(CNATDCU) mai are în lucru 10 dosare, printre care
cazurile de plagiat ale fostului vicepremier Gabriel
Oprea, ministrului de Interne Petre Tobã ºi primari-
lor Florentin Pandele ºi Robert Negoiþã, a declarat,
ieri, preºedintele CNATDCU, academicianul Viorel
Barbu, în cadrul unei conferinþe de presã.

„Mai avem în continuare încã 10 dosare. Avem
un dosar de la doamna Banu Doina Petrescu de la
Universitatea Petrol Gaze, care este în lucru; ur-
meazã un dosar pentru domnul Oprea Gabriel, Uni-
versitatea din Bucureºti, care este în lucru tot la
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Curaj, întrebat dacã îi va retrage titlul de doctor lui Ponta: “Sigur cã da”
Ministrul Educaþiei, Adrian Curaj, a declarat, ieri, cã atunci când va primi

recomandarea Consiliului Naþional de Atestare a Diplomelor (CNATDCU) pen-
tru retragerea titlului de doctor a lui Victor Ponta, va semna, fiindcã recomanda-
rea CNATDCU este una executorie.  „Mecanismul a fost gândit astfel pentru ca,
indiferent de cine este în poziþia de ministru, decizia CNATDCU sã fie una
executorie, evident trebuie sã aibã avize juridice, dar decizia finalã a CNATDCU
dupã întreaga procedurã este o decizie obligatorie pentru cel care e la momentul
acela ministru. Rãspunsul este sigur cã da. Procedura este clarã, aceasta se
respectã ºi existã o decizie. De aceea am gândit mecanismul astfel, ca ministrul
sã nu aibã opþiuni, pur ºi simplu sã se bazeze pe ceea ce a decis CNATDCU. În
momentul în care se terminã toatã procedura, trebuie sã aplici legea. Este un
cadrul legislativ care sã nu dea loc jocurilor”, a spus Curaj pentru MEDIAFAX.

în aceeaºi zi preºedintelui instituþiei,
academicianul Viorel Barbu. Membrii
Comisiei Tehnice au fost aleºi prin reco-
mandare de cãtre membrii din Comisia
Juridicã. În acest caz, a fost vorba de-
spre trei persoane, profesori universi-
tari, din exteriorul CNATDCU, care au
analizat lucrarea de doctorat.

Multiple cazuri de plagiat au apãrut
în atenþia publicã dupã intrarea în vi-
goare a Legii Educaþiei în 2011, când
ministrul de atunci, Daniel Funeriu, a
atras atenþia asupra declanºãrii unei
curãþenii antiplagiat din universitãþi. Pe
18 iunie 2012, ediþia online a revistei

„Nature” a publicat ºtirea cã Victor Pon-
ta, „prim-ministrul României, a fost acu-
zat cã ar fi copiat secþiuni mari ale tezei
sale de doctorat în drept din 2003 din
publicaþii anterioare, fãrã sã punã refe-
rinþe exacte”.

CNATDCU, care este singurul or-
ganism abilitat prin lege sã judece pla-
giatele din tezele de doctorat din 1995
încoace, a mai dat un verdict pe 29 iunie
2012 dar comisia a fost dizolvatã de Li-
viu Pop, cel care era atunci ministrul
interimar al Educaþiei. Membrii comisiei
susþineau atunci cã Victor Ponta a pla-
giat 85 de pagini cuvânt cu cuvânt. De

altfel pe 17 iulie 2012, Comisia de Eticã
din cadrul Universitãþii Bucureºti a de-
cis în unanimitate cã este vorba de pla-
giat. Mai mult potrivit comisiei, acesta a
plagiat intenþionat, gãsindu-se pasaje
copiate în 115 pagini din cele 297 . Sin-
gura comisie care l-a absolvit de vinã a
fost Consiliul Naþional de Eticã, care e
decis în data de 18 iulie 2012 cã Ponta
nu a plagiat.

Ponta a ironizat decizia
CNATDCU. „Vã mulþumesc
din inimã dragi politruci!”

Fostul premier Victor Ponta a ironi-
zat, ieri, decizia CNATDCU, spunând
cã ‘’tehnocraþii au rezolvat principala
problemã a þãrii’’. «Ok – tehnocraþii au
rezolvat principala problemã a þãrii –
mi-au luat ºi ei doctoratul (ca Bãsescu
în 2012)! Înþeleg cã acum (dupã aceas-
tã mare victorie) totul va fi bine – de azi
încep sã creascã încasãrile la buget sã
ieºim din deficit/ de azi începem sã pri-
mim banii europeni pe care nu i-am luat
pânã acum/ de azi plãtim subvenþiile în
agriculturã, mãrim salariile ºi pensiile /
de azi nu mai mor bebeluºii în spitale ºi
nici nu se mai dau subiecte grele la
examenul da capacitate / ºi de azi nu
mai suntem “marfa” pe care o vând
tehnocraþii ca sã primeascã o promo-
vare când se întorc la Bruxelles!», a
scris Ponta pe Facebook.

El se declarã ‘’onorat’’ de a fi fost în
atenþia Executivului. ‘’Sunt onorat de
efortul pe care ditamai Guvernul de teh-
nocraþi l-a fãcut doar pentru persoana
mea – o ordonanþã de urgenþã doar
pentru mine, o Comisie doar pentru
mine (când am primit verdictul de ne-
plagiat în 2012 de la acelaºi CNACTDU
a mai fost o tezã de doctorat examinatã
în acelaºi timp – fac pariu cã nu aveþi
“Curaj” sã o revedeþi ºi pe aceea) / o
hotãrâre definitivã datã în favoarea mea
de ICCJ în 2014 ignoratã! Vã mulþu-
mesc din inimã dragi politruci! ªi de azi
mã ocup sã îmi fac o nouã tezã de doc-
torat cu tema “Fabuloasa Guvernare
Tehnocratã ºi mãreþele sale realizãri
pentru poporul românã” – that will be
fun!!!’’, conchide Ponta.

Preºedintele CNATDCU: Mai avem în lucru 10 dosare suspectate
de plagiat, printre care Oprea, Pandele, Negoiþã ºi Tobã

Comisia de ªtiinþe Juridice; domnul Stãniºoarã
Mihai de la Academia Naþionalã de Informaþii, dom-
nul Licu Bogdan de la ªtiinþe Militare ºi Informaþii,
domnul Onþanu Niculai de la aceeaºi instituþie,
doamna Radu Loredana Claudia, doamna Popes-
cu Adela Loredan, domnul Parvu Dumitru de la
Academia de Poliþie Al Cuza, domnul Toba Petre
de la Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I,
domnul Pandele Costel, Universitatea de Apãrare
Carol Davila, Negoiþã Robert de la Academia de
Poliþie Al Cuza”, a spus Barbu.

De asemenea, el a explicat cã mai existã o sesiza-
re care o priveºte pe Ramona Lile, rectorul Universi-
tãþii „Aurel Vlaicu” din Arad, acuzatã cã ar fi plagiat
mai multe lucrãri ºtiinþifice. În cazul acesta, CNAT-
DCU a trimis mai departe sesizarea Comisiei de Eti-
cã din cadrul ministerului Educaþiei.

Nu în ultimul rând, Barbu a vorbit despre decizia
de a i se retrage lui Victor Ponta titlul de doctor,
despre munca CNATDCU ºi consecinþele pe care
fabricile de doctorate le-au avut asupra credibilitãþii
învãþãmântului superior românesc. „Considerãm cã
este datoria noastrã sã facem ceva pentru învãþã-
mântul academic românesc, pentru universitãþi. Unul
din motivele pentru care nu avem universtãþi în to-
purile internaþionale este ºi acest fapt legat de doc-
torate, din cauza doctoratelor pe care le dãm, avem
doctorate slabe, multe. În momentul în care sunt 50
de mii de doctorate în 10 ani înseamnã cã pe undeva
este o lipsã de existenþã, ºi mai grav apar doctorate
plagiate, ceea ce este cea mai mare crimã moralã din

punctul meu de vedere de academic. Am fost între-
bat de ce apar atât de mulþi politicieni în chestia
asta, nu este vina noastrã, dar indiferent, eu consi-
der cã atunci când cineva doreºte sã obþinã un doc-
torat în aceastã þarã trebuie sã se conformeze regu-
lilor de exigenþã pentru doctorat”, a spus Barbu.

El a mai declarat cã doctoratele nu ar trebui date
cu asemenea uºurinþã ºi cã doreºte reorganizarea
ºcolilor doctorale, criterii mai exigente, iar acolo unde
se descoperã cã au trecut doctorate plagiate, sã se
facã anchete, pentru cã „ceva este putred acolo”.
„Pentru obþinerea unui doctorat ºtiinþific nu existã
cãi mai scurte. Indiferent pentru cine susþine docto-
ratul. Nu putem sã acceptãm niciun fel de derapaj
de la criteriile de excelenþã pentru doctorat, asta în-
cercãm sã facem în acest consiliu. La noi este ultima
etapã, totul ar trebui sã înceapã din universitãþi, acolo
sã fie exigenþã. Sã nu dãm doctoratele cu uºurinþã,
sã nu mai fim în situaþia ca un conducãtor de docto-
rat sã aibã 20 de doctoranzi. Eu toatã viaþa mea am
avut 25 de doctoranzi, în 40 de ani de carierã. Acolo
trebuie sã înceapã exigenþa. De asemenea, noi vrem
sã reorganizãm, vrem criterii noi, vom reevalua cri-
teriile de doctorat, criteriile pentru cercetãtori ºtiin-
þifici ºi pentru profesori, vom face o analizã a ºcoli-
lor doctorate ºi vom propune mãsuri stricte pentru
conducãtorii ºtiinþifici sau ºcolile doctorate care au
asemenea accidente. În momentul în care apar si-
tuaþii cu teze plagiate sau în care apar ºcoli doctora-
te în aceste situaþie trebuie sã analizãm pentru cã
este ceva putred acolo”, a mai spus Barbu.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 1 iulie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

O inflexibilitate realãO inflexibilitate realãO inflexibilitate realãO inflexibilitate realãO inflexibilitate realã
sau confecþionatã cu Londra?sau confecþionatã cu Londra?sau confecþionatã cu Londra?sau confecþionatã cu Londra?sau confecþionatã cu Londra?

MIRCEA CANÞÃR
În linii generale, analiza „post-

Brexit”, cu cele derulate la Co-
misia Europeanã ºi la Consiliul
European, timp de douã zile, a
fostului preºedinte al þãrii, Tra-
ian Bãsescu, pe contul sãu de
Facebook, este pertinentã, afec-
tivã, dar nu ºi una dintre cele mai
corecte din punct de vedere lo-
gic, care au rãzbãtut în spaþiul
public, deºi surclaseazã „pro-
ducþiile” în materie ale analiºti-
lor neamului. Se simte din lec-
tura textului cã autorul face pri-
zã bunã, la tema în dezbatere,
vede cu îngrijorare consecinþe-
le imediate, dar ºi mai îndepãr-
tate, ocultând doar cã „þâfnoºii”
de la Bruxelles, de acum, cum îi
numeºte, sunt în bunã mãsurã
amicii sãi de ieri. Este adevãrat
cã 27 de ºefi de stat ºi de gu-
vern, reuniþi la Bruxelles, marþi

ºi miercuri, au adoptat o linie
durã vizavi de Regatul Unit, în-
cât la reuniunea de la Consiliul
European prezenþa lui David
Cameron nu a mai fost „doritã”,
nefiind autorizat sã asiste la se-
siunea de lucru de miercuri ºi la
dineu. O premierã în istoria eu-
ropeanã, fiindcã Regatul Unit nu
a activat, deocamdatã, articolul
50 din Tratatul de la Lisabona.
Chiar dacã nu au fãcut-o cu ri-
goare, mai multe þãri ale Euro-
pei Centrale, dar de asemenea
Irlanda ºi Danemarca, au ple-
dat în cursul summit-ului ca UE
sã manifeste comprehensiune
faþã de Regatul Unit, lãsându-i
timp pentru declanºarea artico-
lului 50. Mai multe consecinþe
dezastruoase sunt vizibile ºi nu
puþine la numãr sunt þãrile care
„încã” sperã cã s-ar putea re-

negocia rãmânerea Regatului
Unit în UE. Alinierea cazonã, la
poziþia impusã, luni, la Berlin, de
Angela Merkel, Francois Hol-
lande ºi Matteo Renzi, în privin-
þa activãrii articolului 50, cât mai
repede cu putinþã ºi nici o dis-
cuþie de o altã naturã, anuleazã
orice ºansã pentru David Came-
ron de a repara ceea ce a stri-
cat în cele trei luni de rãgaz pe
care le mai are. Nu-i mai puþin
adevãrat cã „cei 27” au dorit sã
reteze orice speranþe „brexi-
ters”, conservatorul Boris Joh-
nson afirmând neinspirat în
„Daily Telegraph” cã þara sa
poate avea acces la piaþa euro-
peanã unicã, chiar fãrã liberta-
tea de circulaþie a persoanelor,
tema centralã a referendumului.
Or, e exact pe dos, fiindcã „cei
27” au reiterat legãtura inde-

structibilã ºi indivizibilã ale ce-
lor patru libertãþi ale pieþei uni-
ce: circulaþia capitalului, mãrfu-
rilor, serviciilor ºi persoanelor.
Sau nimic. „Brexiters” sperã ca
Uniunea Europeanã sã veghe-
ze în continuare la interesele
economiei europene pentru ca
un efect de domino sã nu loveas-
cã ºi capitalurile europene. Sã
revenim la abordarea ex-preºe-
dintelui Traian Bãsescu, cunos-
cãtor al tainelor, de la UE, din
spatele uºilor închise. În textul
sãu, „Þâfna prostului”, atinge,
fãrã menajamente, politicienii cu
redusã viziune de pe continent,
care cer la unison „Brexit”
acum, fãrã întârziere, fãrã me-
najamente ºi fãrã concesii. Nu
îl exonereazã de responsabilita-
te nici pe David Cameron care
a greºit fatal, în opinia sa, con-

vocând un referendum pe care nu
a putut sã îl câºtige. Era însã o voce
distinctã la summit-urile UE. Gra-
dele de vinovãþie sunt diferite însã
ºi, din pãcate, „cãrþile nu mai sunt
în mâinile lui David Cameron”.
Le-a avut. La nivelul conservato-
rilor britanici încã nu se ºtie cine îi
va succeda ca premier, deºi dupã
toate probabilitãþile, fie Boris Joh-
nson, fie Michael Gove, fie The-
resa May, fie altcineva, cu care
nu se poate trata deocamdatã.
Aºadar, „cei 27” rãmân prudenþi,
declarând prioritate realizãrilor
concrete, simplificãrii ºi clarificã-
rii unor probleme, fãrã a se modi-
fica tratatele existente ºi pe dea-
supra veghind la evitarea divergen-
þelor între þãri. Nemãrturisit, dar
subînþeles, se doreºte, în continua-
re, ca Berlinul sã dea ora exactã.
Ceea ce nu e rãu.

Soarta Stadionului Tineretului nu
a dispãrut de pe agenda Consiliului
Judeþean Dolj, care îl are în admi-
nistrare. Preºedintele Ion Priotea-
sa a declarat, miercuri, la inaugu-
rarea bazei sportive de la Aeroport,
cã în privinþa stadionului Tinere-
tului se urmãreºte doar cel mai fa-
vorabil context legislativ pentru ca
proiectul sã fie readusã în discuþie
la minister.

„Legea spune cã nu poþi sã îi
dai o altã destinaþie (n.r. – stadio-
nului) sau sã intervii acolo dacã nu
ai construit altul între timp. În acest
moment, Consiliul Judeþean Dolj se
gãseºte în situaþia fericitã cã are

Stadionul TStadionul TStadionul TStadionul TStadionul Tineretului ar putea fiineretului ar putea fiineretului ar putea fiineretului ar putea fiineretului ar putea fi
repus pe masa ministeruluirepus pe masa ministeruluirepus pe masa ministeruluirepus pe masa ministeruluirepus pe masa ministerului

Dacã la arena „Ion Oblemenco”, aflatã la
doi paºi, se lucreazã din plin, nici vecinul sãu,
Stadionul Tineretului, nu este un proiect aban-
donat. Autoritãþile judeþene spun cã se pot în-
cepe demersurile pe lângã Ministerul Tine-

retului astfel încât sã se ia o decizie în privin-
þa bazei sportive din centrul oraºului. „Ce pot
sã vã spun clar: nu se va face mall acolo!”, a
avertizat Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj.

douã stadioane construite ºi, deci,
putem sã ne ducem la Ministerul
Tineretului ca sã gãsim o altã for-
mulã pentru acest stadion”, a ex-
plicat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj.

Nu mai corespunde din punctul
de vedere al parcãrilor

Odatã repus pe masa ministe-
rului, va trebui sã se ia o decizie

cu privire la ce se va construi aco-
lo. Autoritãþile judeþene spun cã ar
urma sã se aleagã între douã po-
sibilitãþi: fie se reconstruieºte sta-
dionul, aºa cum se întâmplã cu
arena „Ion Oblemenco”, fie i se
schimbã total destinaþia ºi apare

altã construcþie în loc.
„Nu ºtim ce vom face acolo,

dar, din ce ne spun specialiºtii, nu
mai putem face stadion pentru cã
nu mai corespunde din punct de
vedere al parcãrilor. Dar nu vreau
sã intru în amãnunte cã poate sã
fie chiar un stadion în continuare.
Vom vedea ce facem acolo, nu pot
sã vã spun acum”, a declarat pre-
ºedintele Ion Prioteasa.

Soluþia tehnicã
nu este cunoscutã

Lãsând astfel deschise ambe-
le variante de lucru – stadion re-
fãcut sau un proiect cu totul nou
–, autoritãþile judeþene sunt, însã,
hotãrâte sã construiascã acolo,
mai degrabã, ceea ce îºi vor dori
craiovenii. „Vom face ce vor vrea
cetãþenii Craiovei. Dacã vor te-
renuri de sport, le vom face, iar
dacã vor altceva, la fel”, a mai
spus Prioteasa.

Dacã în privinþa proiectului de
reamenajare a stadionului nu se
cunoaºte, deocamdatã, spre ce
soluþie tehnicã se va merge, con-
ducerea CJ Dolj susþine, în
schimb, cã acolo nu va apãrea nici
un supermarket sau mall, aºa cum
se specula în urmã cu câþiva ani.

„Este cel mai valoros teren din
Craiova ºi, în orice caz, ce pot sã
vã spun clar: nu se va face mall pe
acolo sau ceva de genul acesta”, a
mai spus Ion Prioteasa, care a do-

rit sã întãreascã, din nou, aceastã
promisiune.

Ultimul proiect,
abandonat în 2007

Ideea unui Centru cultural ºi de
afaceri care sã fie construit pe su-
prafaþa de 22.000 de metri pãtraþi ai
Stadionului Tineretului a apãrut în
2007. Atunci Consiliul Judeþean Dolj
a organizat un concurs de idei pen-
tru amenajarea zonei respective.

Cel mai bine clasat a fost pro-
iectul societãþii ROMPROIECT
Bucureºti. Conform schiþei reali-
zate de firma bucureºteanã ºi care

a fost expusã spre consultare, la
vremea respectivã, construcþia
consta dintr-un turn de 20 de eta-
je, cu o înãlþime de 104 metri, sus-
þinut de alte clãdiri de 11 etaje, la
cele douã frontoane ale bulevarde-
lor „ªtirbei Vodã” ºi „1 Mai”. Pro-
iectul era îndrãzneþ ºi ar fi urmat
sã se realizeze în timp, dar, în cele
din urmã, autoritãþile judeþene au
renunþat la idee pentru a pãstra, pe
mai departe, baza sportivã.

În toþi aceºti ani, Stadionul Tine-
retului a fost folosit ca teren de an-
trenament pentru juniorii Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Atacatorii, bine organizaþi, declanºeazã
haosul în jurul orei 10.00. Blocheazã dru-
mul convoiului care însoþea transportul spe-
cial, deschid focul ºi, mai mult decât atât,
incendiazã microbuzul jandarmilor din spa-
tele coloanei. Jandarmii deschid focul, soli-
citã echipaje suplimentare de intervenþie ºi
se iau mãsuri de izolare a zonei, astfel încât
sã nu fie civili rãniþi. O grupã de jandarmi
încearcã sã-i atace pe infractori, însã aceº-
tia resping atacul oamenilor legii ºi se retrag
într-o clãdire abandonatã. Jandarmii deblo-
cheazã traseul ºi evacueazã autovehiculul de

Reamintim cã judecãtorii Tribu-
nalului Dolj dispuneau, pe 11 au-
gust 2015, arestarea preventivã a
lui ªtefan Chiriþã, de 68 de ani, din
satul Cãciulãteºti, comuna Do-
breºti, pentru comiterea infracþiu-
nii de omor calificat. Bãrbatul fu-
sese reþinut o zi mai devreme, pe
10 august 2015, dupã ce s-a stabi-
lit cã ºi-a ucis fiul vitreg.

Potrivit anchetatorilor, în dimi-
neaþa zilei de 10 august, puþin dupã
ora 8.00, ªtefan Chiriþã a sunat pe
112 ºi a anunþat cã l-a lovit de mai
multe ori cu un topor pe fiul sãu
vitreg. Imediat la faþa locului au
ajuns poliþiºtii din localitate, au con-
statat cã cele sesizate se confirmã,
astfel cã a fost anunþatã echipa
complexã de cercetare formatã din
poliþiºti de investigaþii criminale,
criminaliºti ºi condusã de un pro-
curor de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj care a sosit în co-

Condamnat definitiv la 15 ani de detenþie dupã ce ºi-a ucis fiul vitregCondamnat definitiv la 15 ani de detenþie dupã ce ºi-a ucis fiul vitregCondamnat definitiv la 15 ani de detenþie dupã ce ºi-a ucis fiul vitregCondamnat definitiv la 15 ani de detenþie dupã ce ºi-a ucis fiul vitregCondamnat definitiv la 15 ani de detenþie dupã ce ºi-a ucis fiul vitreg
Bãrbatul de 68 de ani din comuna Dobreºti, care astã-

varã a fost arestat dupã ce ºi-a ucis fiul vitreg cu mai multe
lovituri de topor, a fost condamnat definitiv. Judecãtorii
Curþii de Apel Craiova i-au respins, marþi, apelul, ca
nefondat, astfel cã inculpatul va executa pedeapsa primitã
pe fond, la Tribunalul Dolj, de 15 ani de închisoare.

munã. Din cercetãrile efectuate ºi
dupã discuþii cu autorul, oamenii
legii au stabilit cã, pe fondul unor
neînþelegeri ºi certuri mai vechi,
luni dimineaþã, autorul, ªtefan Chi-
riþã, imediat ce s-a trezit, a ieºit în
curte, a luat toporul ºi a revenit în
locuinþa comunã unde a început sã-
ºi loveascã fiul vitreg, Sorinel Ne-
deru, de 39 de ani, cu muchia to-
porului în cap, victima decedând
în somn. Dupã ce n-a mai miºcat,
autorul a chemat poliþia.

ªtefan Chiriþã a fost ridicat ºi
adus la Craiova, la sediul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, a
fost audiat ºi reþinut pentru 24 de
ore în cursul zilei de luni, iar marþi
a fost prezentat instanþei de jude-
catã cu propunere de arestare pre-
ventivã.

Pe 26 august 2015 a fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru omor calificat, iar pe

29 ianuarie a.c. judecãtorii Tribu-
nalului Dolj au pronunþat sentinþa
în dosar. ªtefan Chiriþã a fost con-
damnat la 15 ani de detenþie ºi obli-
gat sã achite daune materiale de
20.000 lei concubinei fiului vitreg
ºi nepotului sãu, minor, pe care l-a
lãsat fãrã tatã: „Condamnã pe in-
culpatul Chiriþã ªtefan la pedeapsa
de 15 ani închisoare. Deduce din
pedeapsa aplicatã inculpatului
durata reþinerii ºi arestãrii preven-
tive cu începere de la 10.08.2015,
la zi ºi menþine starea de arest.
Admite în parte acþiunea civilã
formulatã de partea civilã Ciucã
Mihaela Aurelia ºi obligã incul-
patul la plata sumei de 10.000 lei
daune morale, cãtre aceastã parte
civilã. Admite în partea civilã for-
mulatã de partea civilã Nederu
ªtefãnel Mario, prin reprezentant
legal Ciucã Mihaela Aurelia ºi
obligã inculpatul la plata sumei de
1.200 lei prestaþie periodicã glo-
balã (calculatã de la 10.08.2015
ºi pânã la data pronunþãrii prezen-
tei sentinþe penale), la plata su-
mei de 300 lei prestaþie periodicã
lunarã, pânã la împlinirea de cã-
tre partea civilã a vârstei de 18
ani, sau pânã la intervenirea altei

cauze de micºorare sau încetare a
acestei obligaþii precum ºi la pla-
ta sumei de 10.000 lei daune mo-
rale cãtre aceastã parte. Cu apel.
Pronunþatã în ºedinþa publicã de
la 29.01.2016”, se aratã în hotã-
rârea instanþei.

Inculpatul a declarat apel, înre-
gistrat pe 16 martie a.c., la Curtea
de Apel Craiova. Marþi, 28 iunie
a.c., instanþa a soluþionat cauza.
Judecãtorii i-au respins, ca nefon-
dat, apelul lui Chiriþã, astfel cã

acesta va executa pedeapsa primi-
tã pe fond: „Respinge apelul ca
nefondat. Deduce în continuare
arestarea preventivã a inculpatu-
lui, de la data de 29.01.2016 la
zi. Obligã inculpatul la plata su-
mei de 800 lei cheltuieli judiciare
cãtre partea civilã Ciucã Mihaela
ºi la plata sumei de 100 lei cheltu-
ieli judiciare statului. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei.

„PELENDAVA 16”, Ziua 3:

TTTTTransport special deturnat de o grupare infracþionalãransport special deturnat de o grupare infracþionalãransport special deturnat de o grupare infracþionalãransport special deturnat de o grupare infracþionalãransport special deturnat de o grupare infracþionalã
Un atac asupra unui transport

special, escortat de echipaje ale
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean (IJJ) Dolj, se petrece în apro-
pierea Aeroportului din Craiova.
Fãrã sã reuºeascã golirea maºinii,
gruparea infracþionalã, dupã schim-
buri de focuri de armã cu escorta
Jandarmeriei, se refugiazã într-o
casã pãrãsitã. Clãdirea este luatã cu
asalt de luptãtorii GJMb Craiova, iar
atacatorii sunt încãtuºaþi. Acesta a
fost scenariul zilei de ieri – ultima –
a exerciþiului de antrenament ºi
cooperare a structurilor judeþene cu
atribuþii în combaterea terorismului
„PELENDAVA 16”. 

transport special folosind o maºinã de es-
cortã de la IJJ Dolj.

Odatã prinºi în clãdire, jandarmii încear-
cã sã negocieze cu atacatorii, sã-i convingã
sã se predea, numai cã aceºtia deschid fo-
cul asupra negociatorului. Se ia atunci deci-
zia intrãrii în forþã, cu trei echipe din cadrul
Detaºamentului anti-tero de la Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova. Prima echipã ac-
þioneazã pe intrarea principalã în clãdire, iar
celelalte douã încearcã sã pãtrundã pe latu-
ra de est, pe geamul clãdirii. Asaltul este de-
clanºat dupã un schimb de focuri între lu-
netistul GJMb Craiova ºi unul dintre inamici,

acesta din urmã fiind anihilat, permiþând ast-
fel asaltul celor douã echipe de “mascaþi”
de pe latura de est.

Pe timpul asaltului se folosesc grenade
lacrimogene ºi fumigene pentru dezorienta-
rea inamicului. Bineînþeles cã atacatorii sunt
prinºi ºi imobilizaþi, fiind scoºi unul câte unul
din clãdire. Vin la faþa locului ambulanþe
SMURD pentru îngrijirea rãniþilor ºi echipe-
le de criminaliºti de la IPJ Dolj pentru cer-
cetarea la faþa locului. Întreaga activitate s-
a desfãºurat cu succes, iar cooperarea forþe-
lor implicate a fost foarte bunã, dupã cum
au precizat organizatorii.
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În democraþie, votul nu e doar un drept,
fundamental, unicul instaurator al unei so-
cietãþi decise sã se pãstreze în limitele unui
sistem de reguli ce alcãtuiesc ºi susþin un
stat constituþional, dar ºi care trebuie scos
din raþionamentul bun vs rãu.

Dupã Brexit, chiar în toiul controverselor
aprinse dimensionate la nivelul unui „ºoc” –
egal resimþit ºi acuzat de toate pãrþile din care
n-a lipsit riscul de a le alinia unei dicotomii
prea puþin plauzibile, recté învingãtorilor ori
învinºilor – iatã cã au revenit în scenã co-
horta de analiºti (elitiºtii deþinãtori ai adevã-
rului emfatic pretins absolut) reiterându-ºi
vechi ºi gregare opinii cu un neschimbat iz
secesionist.

În mare, cu eticheta de populism sub care
distribuie formaþiuni ºi politicieni (într-o ex-
tremã ori alta), ei ajung, deseori într-un ha-
lou discursiv, sã identifice unicul vinovat…
poporul. Poporul votant, cãruia, în structu-
ra sa aleatorie, i se asociazã tot felul de iden-
titãþi individuale de-acum ºtiute ºi la noi, fi-

Democraþia votului,Democraþia votului,Democraþia votului,Democraþia votului,Democraþia votului,
de la populism la elitismde la populism la elitismde la populism la elitismde la populism la elitismde la populism la elitism

indcã vehiculate cu un patos diatribic cam
dupã fiecare scrutin. Sau referendum.

Nu m-am mirat sã regãsesc, printre
aceºti zelatori ai unei gândiri pe care nu se
sfiesc s-o aºeze sub atributul de „corect”,
pe un mai vechi abonat al unor bule de sã-
pun aruncate în spaþiul public neapãrat dupã
fiecare crizã majorã intervenitã în lume: e
vorba de Bernard-Henri Lévy, gânditorul
francez arhicunoscut, recidivând cu o opi-
nie al cãrei rost principal este de a arunca
întreaga culpã pentru rezultatul Brexitului
pe „populiºti”, reali ori presupuºi, din care
nu lipsesc politicienii anti-UE binecunoscuþi.
Un astfel de discurs e deja la modã ºi ocu-
pã spaþiul public de o manierã indiscrimi-
natã ºi de pe poziþia unor „guru” în care
nu-i cine ºtie scofalã sã-i regãsim pe cei
autopropulsaþi în „elite”.

Adevãrata problemã nu e însã aceasta: fi-
indcã populismul e difuz la toate palierele
politicii ºi ale societãþii, ca ºi ale organisme-
lor, naþionale, ori comunitare. Nodul unui

astfel de panegiric survine abia dupã ce po-
pulismul devine un sinonim cu „suveranis-
mul” (mai precis cu suveranitatea) care,
contraproductiv, ni se spune, trebuie amen-
dat în numele unei concepþii „unioniste” ce-
ar fi unicul viitor al Europei. ªi al Lumii, de
azi ºi de mâine.

Or, nu lipsesc voci, nu mai puþin autori-
zate, care atrag atenþia asupra riscului unor
confuzii bulversante: între conceptul de su-
veranitate (alias naþionalismul în semnifica-
þia sa istoricizatã, de la Hegel încoace) ºi un
„populism” care, departe de a fi unul exclu-
siv „naþional”, e mai curând social ºi, mai
ales, ideologizat.

Adevãrata bãtãlie – în Europa ca ºi în SUA
ori în America Latinã – e cantonatã, cu o
vigoare renãscutã, tocmai în limitele aces-
tor dezlânate „filosofii”, iar soluþia nu e în
niciun caz cea a catalogãrilor negative, ci a
unor prospectãri mai solide ºi mai respon-
sabile în marasmul politicii de toate gradele
ºi de toate nuanþele.

Nu poþi decreta, dupã un rezultat al unor
alegeri libere, în rândul unora doar „proºti”,
„needucaþi”, „mincinoºi”, aºadar, pe scurt,
populiºti, de parcã termenul n-ar proveni de
la „popor” ºi de parcã ar fi obligatoriu, în
orice democraþie ce se pretinde ca atare, sã
ne detaºãm, prin sustragere, de la acesta.

Întrebarea pe care ar trebui sã ne-o punem
în astfel de momente, poate cruciale ori nu,
dacã nu cumva, în legãturã cu astfel de ape-
lative n-ar fi mai indicat: 1. sã ne raportãm la
litera Legii, fie aceasta constituþional-naþionalã,
fie tratate cu substrat tot constituþional, pre-
cum cele de la Maastricht ori de la Lisabona
ºi 2. sã deschidem ochii, ca intelectuali mai
puþin en vogue asupra disfuncþiilor pe care
tocmai „corectitudinea politicã” le-a generat
ºi le întreþine încã în ambientul social. Fiind-
cã abia la capãtul unor examene nu doar „mai”
corecte în raport cu electoratul ºi, în fond, cu
societatea vie, realã, prin amendamente de
profunzime, ne-am câºtiga dreptul de a jude-
ca, în jocul democraþiei, un rezultat electoral.

Noul contract-cadru întãreºte
obligaþia generalã a furnizorilor de
servicii medicale de a informa asi-
guraþii despre consecinþele neres-
pectãrii indicaþiilor terapeutice.
Totodatã, se clarificã obligaþia fur-
nizorilor de respectare a protocoa-
lelor terapeutice în vigoare.

Pentru asistenþa medicalã pri-
marã se reglementeazã acordarea
gratuitã a avizelor epidemiologice
pentru re(intrarea) în colectivitate
ºi a adeverinþelor medicale pentru
preºcolari ºi elevi. Situaþiile în care
asiguraþii se pot transfera de pe o
listã de pacienþi pe lista altui medic
de familie mai devreme de o datã

Ce schimbãri intrã în vigoare,
începând de astãzi, în Sãnãtate

Mai multe servicii pentru asiguraþi ºi o ges-
tionare mai bunã a sistemului SIUI ºi a car-
durilor de sãnãtate aºa încât pacienþii sã nu
mai fie afectaþi de disfuncþionalitãþi tehnice.
Sunt doar douã din prevederile noului Con-
tract Cadru ce reglementeazã condiþiile acor-

dãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii
2016 – 2017. Hotãrârea de Guvern 161/2016
intrã în vigoare astãzi, principalul obiectiv
declarat fiind acela de a asigura funcþionarea
coerentã a sistemului sanitar românesc.

la ºase luni se completeazã cu ca-
zurile în care domiciliul asiguratu-
lui se schimbã dintr-o localitate în
alta, asiguratul este în arest pre-
ventiv, executã o pedeapsã priva-
tivã de libertate, precum ºi la înce-
tarea stãrii respective.

Se eliminã serviciul spirometrie
dintre cele furnizate de medicii de
familie, având în vedere cã abilitã-
þile necesare pentru acest serviciu
intrã în sfera de competenþã a me-
dicului pneumolog.
Control stomatologic,
o datã la ºase luni pentru minori

Pentru asistenþa medicalã am-

bulatorie clinicã de specialitate se
introduc noi proceduri diagnos-
tice (electromiograma ºi evalua-
rea cantitativã a rãspunsului gal-
vanic al pielii). De asemenea, se
introduce tratamentul fracturii
amielice fãrã deplasare a coloa-
nei vertebrale.

 La capitolul medicinã denta-
rã, minorilor li se vor putea acorda
consultaþii decontate de CNAS
o datã la ºase luni, faþã de o datã
la 12 luni pânã în prezent. Se in-
troduce un nou serviciu decon-
tat, obturaþia dintelui dupã tra-
tamentul afecþiunilor pulpare sau
al gangrenei.

Pentru asistenþa medicalã spi-
taliceascã se introduce condiþia ca,
în cazul furnizorilor de servicii de
spitalizare de zi care nu au ºi spi-
talizare continuã, sã se asigure
obligatoriu prezenþa unui medic de
specialitate pentru un program de
activitate de minim 7 ore/zi. Pen-
tru pacienþii cãrora la externarea
din spital li se indicã prin scrisoa-
re medicalã sã revinã pentru in-
ternare, precum ºi pentru pacien-
þii cu hemofilie din programul na-
þional respectiv nu va mai fi ne-
cesarã prezentarea biletului de tri-
mitere de la medicul din ambula-
toriu. Decontarea serviciilor efec-
tuate în secþiile spitaliceºti de pa-
liaþie se va efectua similar cu cea

a serviciilor acordate în secþiile/
spitalele de bolnavi cronici.
Douã noi proteze
decontate din bugetul CNAS

Pentru furnizorii de servicii de
consultaþii de urgenþã la domici-
liu ºi de transport sanitar neasistat
se introduce obligativitatea pre-
zentãrii, la contractare, a avize-
lor de utilizare sau a buletinelor
de verificare periodicã pentru dis-
pozitivele medicale aflate în do-
tarea unitãþilor mobile de inter-
venþie, dupã caz.

Pentru farmacii se revizuiesc
reglementãrile referitoare la situa-
þiile în care casa de asigurãri de
sãnãtate sesizeazã neconcordan-
þe între cantitatea de medicamen-
te/materiale sanitare eliberatã ºi
cea achiziþionatã.

Asiguraþilor li se vor putea acor-
da douã noi proteze decontate din

bugetul CNAS: proteza modularã
de gambã cu manºon de silicon,
precum ºi proteza de deget funcþi-
onalã simplã (pentru copiii cu mal-
formaþii congenitale având vârsta
peste 3 ani). În situaþia în care fur-
nizorii de dispozitive medicale nu
transmit CNAS toate preþurile de
vânzare cu amãnuntul ºi sumele de
închiriere ale dispozitivelor medi-
cale contractate, casa de asigurãri
de sãnãtate va putea denunþa uni-
lateral contractul respectiv.

Contractul-cadru vizeazã op-
timizarea informãrii asiguraþilor
prin introducerea obligativitãþii
afiºãrii la furnizori a informaþii-
lor privind pachetele de servicii
medicale ºi a tarifelor corespun-
zãtoare, în formatul stabilit de
CNAS. Sunt, de asemenea, revi-
zuite sancþiunile aplicabile furni-
zorilor de servicii medicale.

RADU ILICEANU
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Martin Zmelik – Country Ma-
nager ºi preºedinte al Directoratu-
lui CEZ România a precizat cã anul
2015 a fost un an special pentru
Grupul CEZ în România. „Am îm-
plinit un deceniu de când suntem
prezenþi în comunitatea româneas-
cã. ªi cum am fi putut sãrbãtori
mai frumos o aniversare atât de
importantã dacã nu dând startul
unei noi etape de transformare:
transformarea într-o companie in-
teligentã, mai flexibilã ºi inovativã
- compania pe care clienþii noºtri o
aºteaptã ºi de care au nevoie în
activitatea lor de zi cu zi. Vom con-
tinua sã transformãm nevoile clien-
þilor noºtri în proiecte ºi activitãþi,
ºi în anul 2016”, a rezumat Martin

Acesta se acorda la cererea an-
gajatorului din bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, proporþional cu tim-
pul efectiv lucrat de cãtre elevii ºi
studenþii încadraþi. Diferenþa din-
tre stimulentul financiar lunar acor-
dat pentru încadrarea în muncã a
elevilor ºi studenþilor ºi salariul re-
alizat se suportã de angajator din
fonduri proprii. Perioada maximã
de acordare a stimulentului finan-

Giurgiþa: Primul proiect de eficienþã energeticã,Giurgiþa: Primul proiect de eficienþã energeticã,Giurgiþa: Primul proiect de eficienþã energeticã,Giurgiþa: Primul proiect de eficienþã energeticã,Giurgiþa: Primul proiect de eficienþã energeticã,
demarat de Grupul CEZ în Româniademarat de Grupul CEZ în Româniademarat de Grupul CEZ în Româniademarat de Grupul CEZ în Româniademarat de Grupul CEZ în România

1 286 GWh de energie verde produsã de parcul eolian
CEZ, proiecte de responsabilitate socialã în valoare de
1.077 mii lei, investiþii în reþeaua de distribuþie a energiei
electrice de 161.965 mii lei, pierderi de energie electricã
în reþea reduse la 10,62%, EBITDA de 429 878 mii lei,
proiectul de mobilitate verde ºi parteneriatul de eficienþã
energeticã dezvoltat împreunã cu autoritãþile locale sunt
câteva din reuºitele CEZ din anul 2015.

Zmelik, rezultatele operaþiunilor
CEZ din anul 2015.
Ne transformãm într-un furnizor
de utilitãþi smart

Anul 2015 a stat sub semnul
unui proiect ambiþios, SMART
Transformation, gândit sã reorga-
nizeze întreaga activitate de distri-
buþie a energiei electrice pe parcur-
sul urmãtorilor ani, pentru a oferi
un serviciu de înaltã calitate con-
sumatorilor ºi a reduce semnifica-
tiv durata ºi frecvenþa întreruperi-
lor în alimentarea cu energie elec-
tricã. „Echipamentele ºi procesele
inteligente, tehnologia inovativã ºi
cei mai buni specialiºti reprezintã
formula care va dãrui clienþilor ser-

viciile de care au nevoie în proiec-
tele ºi dezvoltarea lor. De aseme-
nea, investiþiile în reþelele electrice
au rãmas o prioritate pentru CEZ”,
se precizeazã într-un comunicat al
companiei CEZ. Grupul a investit

161.965, 83 mii lei
în CAPEX (din fon-
duri proprii) ºi
161.853,68 mii lei
reprezentând puneri
în funcþiune pentru
integrarea staþiilor în
sistemul SCADA,
modernizarea sau
înlocuirea transfor-
matoarelor, instala-
rea echipamentelor
controlate de la dis-
tanþã ºi îmbunãtãþi-
rea calitãþii energiei
electrice distribuite.
E-mobility,
o alternativã verde
la deplasare

Proiectul pilot,
E-mobility, al com-
paniei CEZ în Ro-

mânia este o alternativã verde la de-
plasare, destinatã membrilor comu-
nitãþii din aria de activitate a Gru-
pului CEZ în România. „Am înce-
put cu douã staþii de încãrcare, in-
stalate în Craiova ºi Piteºti, oferin-
du-le conducãtorilor de maºini
electrice sau hibrid posibilitatea de
a-ºi încãrca gratuit maºinile ºi ast-
fel de a se bucura de restul cãlãto-
riei lor la volanul unui autoturism
electric. Iniþiativa a fost dezvolta-
tã, prin achiziþionarea a douã ma-
ºini electrice (un Renault Zoe –
complet electricã si o Toyota Hi-
brid) pe care le-am pus la dispozi-
þia celei mai importante componen-
te a Grupului CEZ în România, an-
gajaþii sãi. Aceºtia au îmbrãþiºat cu
drag iniþiativa ºi cu ajutorul lor pro-
iectul s-a transformat într-un
exemplu practic ºi pozitiv al pro-
tejãrii naturii prin deplasarea baza-
tã pe energie verde”, a mai com-
pletat Martin Zmelik.
Partener pe termen lung al
comunitãþii în care opereazã

Reprezentantul CEZ susþine cã

la 10 ani dupã ce compania a in-
trat pe piaþa româneascã de ener-
gie, CEZ îºi asumãm un nou an-
gajament pentru urmãtorii 10 ani
ce vor fi dãruiþi comunitãþii. „Pri-
mul nostru proiect de eficienþã
energeticã, demarat de Grupul
CEZ în România în anul 2015, a
fost implementat cu succes în
comuna Giurgiþa, judeþul Dolj ºi
se bazeazã pe un angajament
unic, cu o duratã de 10 ani prin
care dorim sã optimizam costu-
rile iluminatului publicului, prin
introducerea sistemelor ESCO”,
a spus Martin Zmelik. În cadrul
proiectului, Grupul CEZ în Ro-
mânia, oferã servicii de consul-
tanþã, design ºi execuþie (sistem
de iluminat cu LED-uri) precum
ºi mentenanþã gratuitã a instala-
þiilor timp de 10 ani, fãrã sã fie
necesarã o investiþie iniþiala din
partea autoritãþilor publice. Pro-
iectul a fost dezvoltat ca o solu-
þie la cheie pentru una dintre ne-
voile urgente ale comunitãþii ºi re-
prezintã un parteneriat de duratã
în beneficiului comunitãþii.

Stimulent financiar pentru angajatorii care
încadreazã elevi ºi studenþi

Angajatorii care, pe perioada vacanþelor stabilite
potrivit legii, încadreazã în muncã elevi ºi studenþi
pot beneficia de un stimulent financiar lunar de 250
lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social
de referinþã în vigoare.

ciar este de 60 zile lucrãtoare într-
un an calendaristic. Pentru acor-
darea acestui stimulent financiar
angajatorii trebuie sã încheie cu
Agenþia Judeþeanã Pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã o convenþie
în termen de 30 de zile de la data
angajãrii elevilor ºi studenþilor aflaþi
în perioada vacanþelor.

Reprezentanþii Agenþiei Judeþe-
ne pentru Ocuparea Forþei de Mun-

cã Dolj au precizat cã nu  vor be-
neficia de stimulentul financiar pe
de o parte, angajatorii care înca-
dreazã în muncã elevi ºi studenþi
anterior datei de începere a vacan-
þei stabilitã potrivit legii, pentru ele-
vii ºi studenþii respectivi; pe de altã
parte, angajatorii care au benefi-
ciat, pentru elevii ºi studenþii res-
pectivi, de stimulentul financiar
prevãzut de lege pentru o perioadã
de 60 zile lucrãtoare în cursul anu-
lui calendaristic. “Angajatorii inte-
resaþi se pot adresa pentru infor-
maþii suplimentare Agenþiei Jude-
þene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj, Craiova”, se mai spu-
ne în comunicatul de presã.
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Primar încercat de belelele vieþii, Iulicã
Siliºteanu, cel care a bãtut þãruºul Rastului
Nou, dupã inundaþiile din 2006, a devenit un
paria pentru partidul al cãrui membru a fost
multã vreme. Nu a mai fost desemnat can-
didat, din varii motive, contând punctul de
vedere al unuia, care astãzi nu mai este „fal-
nic” al PSD Dolj, de Valeriu Zgonea este
vorba, ºi cu toate acestea a câºtigat încã un
mandat, candidând din partea PSRO-ul lui
Mircea Geoanã. De altfel, singurul primar al
acestei formaþiuni la nivelul Doljului. Tot Iu-
licã Siliºteanu ºi-a mai adjudecat ºi un nu-
mãr de 6 consilieri locali. O primã parante-
zã: omul care ar trebui sã aibã o statuie în
centrul comunei, fiindcã a trasat conturul
Rastului Nou, cum spuneam, ºi s-a zbãtut
pentru mii de suflete ºi tot ceea ce se vede
cu ochiul liber, s-a trezit într-o zi marginali-
zat, ca sã folosim un eufemism. La Rast,
Iulicã Siliºeanu încã are trecere în rândul oa-
menilor, care nu uitã ce a fãcut acesta pen-
tru ei. Cum însãºi starea de sãnãtate i-a fost

Neînþelegeri mari la constituireaNeînþelegeri mari la constituireaNeînþelegeri mari la constituireaNeînþelegeri mari la constituireaNeînþelegeri mari la constituirea
Consiliul Local RastConsiliul Local RastConsiliul Local RastConsiliul Local RastConsiliul Local Rast

deterio-
ratã vizibil
ºi cum el în-
suºi este un te-
nor, nu uºor de
domolit, s-a crezut
cã poate fi dat la o par-
te din administraþia publicã localã, dar soco-
teala „din birouri” a picat la vot. Supriza a
fost mare, fiindcã Iulicã Siliºteanu a câºti-
gat alegerile „en fanfare”. Pentru a-ºi înde-
plini, cum a fãcut-o de-a lungul timpului,
mandatul de primar, are nevoie doar de un
singur consilier local, pentru a face majori-
tatea necesarã. Pe lista consilierilor PSD, ar
dori sã-l extragã pe Vlãdoi Florin, câºtigãtor
de pe poziþia a treia pe listã, întrucât Mate-
escu Doru, poziþia doi pe lista PSD, ºi-a dat
demisia. Numai cã opþiunea sa, legalã ºi în
acelaºi timp fireascã, nu coincide cu cea a
PSD Dolj, care ar dori manipularea listei de
consilieri, astfel încât „alesul” pentru func-
þia de viceprimar sã fie Vlãdoi Teodor Geor-

ge, acesta neîndepli-
nind exigenþele unei
administraþii locale în
slujba cetãþeanului.
Iulicã Siliºteanu nu
are vocaþia negocie-
rii. ªi nici a compro-
misului. Nu a proce-
dat altfel de-a lungul
unei vieþi în care a
avut multe obstacole

de traversat. S-a zbã-
tut pentru oameni, cum

nu a fãcut poate nimeni în
judeþul Dolj, fiindcã el a ges-

tionat ridicarea unei localitãþi în
câmp viran, ºi nu ºi-a imaginat vreo-

datã cã asta va fi „rãsplata”. Chiar dacã
„temporar” nu va avea viceprimarul
dorit, dintr-o opacitate de neînþeles, în
cele din urmã lucrurile se vor aºeza,
în sensul cã Doljul va conta covârºi-
tor, ca de fiecare datã, ca fief al so-
cial-democraþilor la alegerile parlamen-
tare. ªi, vrând-nevrând, tot la Iulicã
Siliºteanu se va ajunge. Pe de altã par-
te însã, Rastul are ºi un viitor al sãu,
dacã ne referim cã se doreºte ca punc-
tul de trecere Rast-Lhom sã devinã
realitate grabnicã, comunã vie, cu mulþi ti-
neri, care l-au vãzut pe Iulicã Siliºteanu ca-
pabil de încã un mandat pentru localitatea
lor, Rastul trebuie scos din ecuaþia vanitãþi-
lor ºi orgoliilor contraproductive. Iulicã Si-

liºteanu meritã respect, unul consistent, de
aleasã calitate. Pentru ce a fãcut de-a lungul
timpului. Lasã în urma lui naºterea unei noi
aºezãrii. Ceea ce este fãrã egal.

VALENTIN CEAUªESCU

Iulicã
Siliºteanu

„Reþeaua ªcolilor Sigure”
Proiectul „Reþeaua ªcolilor Sigu-

re” va fi implementat în judeþul Dolj
de Asociaþia „Vasiliada” ºi în Bulga-
ria (Vidin ºi Montana) de Asociaþia
„Free Youth Centre” ºi Regional
Network for Innovative Education,
pânã în luna februarie 2018. „În ca-
drul proiectului ne bazãm pe cola-
borarea foarte bunã pe care o avem
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, astfel încât sã putem implemen-
ta activitãþile acolo unde este cea mai
mare nevoie ºi sã putem rãspunde
concret la cerinþele de pregãtire atât
ale elevilor, cât ºi ale cadrelor didac-

Ca de fiecare datã, ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural este fadã: se citesc
rapoartele de activitate ale reprezentanþilor instituþiilor prinse pe Ordinea de zi, se
cere o discuþie pe marginea materialelor prezentate, se mai vorbeºte sã mai faci una
alta ºi cam atât. Toatã lumea aºteaptã implicarea reprezentantului Guvernului în
teritoriu, în speþã prefectul judeþului. Ieri, s-a întâmplat aºa ceva, au mai fost inter-
venþiide gen, dar acum a fost vorba despre un discurs cât se poate de bine pus la
punct al prefectului de Dolj, Nicolae Sorin Rãducan: „Am ascultat toate materia-
lele prezentate, am luat act de ele, dar am  multe obiecþii: La Casa Judeþeanã de
Asigurãri de Sãnãtate, solicit o situaþie cât se poate de bine pusã la punct, în aºa fel
încât sã nu mai auzim de cozi la ghiºee. Tot în ceea ce priveºte legislaþia, solicit
Poliþiei Locale sã respecte legea în ceea ce priveºte parcãrile pe trotuare, cu atât
mai mult cu cât este ºi un spaþiu ultracentral, subteran, care are toate dotãrile”.

Spre „toleranþã zero”
Dar cea mai importantã intervenþie a prefectului s-a referit la prezenþa la Colegiul

Prefectural: „ Este ultima datã când accept acest absenteism. Legislaþia îmi permite
sã iau mãsurile de rigoare. Mai mult, nu voi mai accepta ca, dupã ce se fac materi-
alele de prezentare ºi numirea celor care o susþin, sã vinã altcineva. Repet, este
ultima oarã când voi accepta acest absenteism”, a spus  Sorin Rãducan.

CRISTI PÃTRU

Prefectul judeþului Dolj nu mai vrea absenteismPrefectul judeþului Dolj nu mai vrea absenteismPrefectul judeþului Dolj nu mai vrea absenteismPrefectul judeþului Dolj nu mai vrea absenteismPrefectul judeþului Dolj nu mai vrea absenteism
Ieri, a fost ziua ºedinþei ordinare

a Colegiului Prefectural Dolj, în
timpul cãreia s-au discutat toate
problemele stringente, de la situa-
þiile programului estival pânã ceea
ce þine de situaþia de sãnãtate. A
fost un absenteism în masã, vorbind
de reprezentanþii instituþiilor
deconcentrate, care nu poate
rãmâne fãrã urmãri. Prefectul
judeþului Dolj, ca amfitrion, i-a
ascultat pe toþi cei care aveau ceva
de spus, conform Ordinii de zi, ºi
apoi ºi-a expus punctul de vedere.
Este unul de bun simþ ºi, mai mult,
care þine de legislaþie.

Douã proiecte vizând intervenþia în cazul calamitãþilorDouã proiecte vizând intervenþia în cazul calamitãþilorDouã proiecte vizând intervenþia în cazul calamitãþilorDouã proiecte vizând intervenþia în cazul calamitãþilorDouã proiecte vizând intervenþia în cazul calamitãþilor
naturale, lansate de Asociaþia „Vnaturale, lansate de Asociaþia „Vnaturale, lansate de Asociaþia „Vnaturale, lansate de Asociaþia „Vnaturale, lansate de Asociaþia „Vasiliada”asiliada”asiliada”asiliada”asiliada”

Douã proiecte cofinanþate din Programul IN-
TERREG V-A România-Bulgaria au fost lansate,
zilele trecute, de Asociaþia „Vasiliada”, ambele
axate pe intervenþia în cazul calamitãþilor natu-
rale. Unul este „Reþeaua ªcolilor Sigure”, în ca-
drul cãruia peste 10.000 de elevi, pãrinþi, profe-
sori ºi alþi specialiºti vor fi pregãtiþi sã facã faþã

mai bine unor eventuale astfel de situaþii. Prin
cel de-al doilea, „Opoziþie comunitarã asupra eve-
nimentelor dezastroase  (CODE)”, aproximativ 500
de voluntari ºi reprezentanþi ai autoritãþilor lo-
cale din zona de frontierã România-Bulgaria vor
fi instruiþi sã poatã acorda primul ajutor ºi sã in-
tervinã eficient în caz de calamitãþi naturale.

tice”, a declarat pr. Adrian Stãnuli-
cã, preºedintele asociaþiei.

Proiectul va crea cadrul de co-
operare între 20 de ºcoli din Ro-
mânia ºi Bulgaria, în vederea ela-
borãrii unei metodologii privind in-
tervenþia în situaþiile de risc ce pot
avea loc în mod neprevãzut în uni-
tãþile ºcolare. Totodatã, la nivelul
ºcolilor vor fi create cluburi de elevi
voluntari, care vor fi instruiþi în
domeniul responsabilitãþii sociale.

Intervenþie eficientã
în situaþii de urgenþã

Proiectul „Opoziþie comunita-

rã asupra evenimentelor dezas-
troase  (CODE)”, iniþiat de Aso-
ciaþia „Vasiliada”, Crucea Roºie
Românã – filiala Dolj, Asociaþia
Free Youth Centre ºi Crucea Ro-
ºie Bulgaria, are în vedere creº-
terea capacitãþii locale pentru 20
de comunitãþi rurale din zona de
graniþã România-Bulgaria de a se
implica în prevenirea dezastrelor
generate de calamitãþi naturale,
prin dezvoltarea unitãþilor de vo-
luntariat comunitar. În cadrul pro-
iectului, 200 de voluntari români
ºi bulgari ºi 280 de reprezentanþi
ai principalelor instituþii din co-

munitãþile vizate vor fi instruiþi sã
poatã acorda primul ajutor, dar ºi
sã se mobilizeze eficient în situa-
þii de urgenþã.

Potrivit iniþiatorilor, „prin in-
termediul proiectului, vor fi puse
la dispoziþia autoritãþilor locale o

serie de echipamente necesare
intervenþiei în situaþii de urgen-
þã, precum: truse de prim aju-
tor, pompe pentru stingerea in-
cendiilor, staþii radio de comu-
nicare etc.”.

MAGDA BRATU
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Ieri, o zi foarte cãlduroasã. La
ora 14.00, Piaþa Centralã a Craio-
vei era în plinã agitaþie. Mai mult
provocatã de comercianþi, pentru
cã joia se petrece aprovizionarea
cu marfã necesarã zilelor de sfâr-
ºit de sãptãmânã. Aceeaºi lume
pestriþã, arhicunoscutã, fãrã prea
multe secrete. La mare cãutare ar
trebui sã fie pepenii verzi ºi gal-
beni. Câteva zeci de spaþii special
amenajate sunt pline cu aceste pro-
ducþii de sezon.

Prima barierã,
preþul

Mirosul este îmbietor, dacã
treci prin zona fructelor ºi legu-
melor. Fie un pepene tãiat ºi pre-
zentat ca mostrã de prospeþime, fie
o lubeniþã de un roºu aprins, cu
sâmburi negri, peste care muºtele
roiesc în grabã sunt metodele cla-
sice folosite de comercianþi. Mâna
a doua, ba chiar a treia. Circuitul
este simplu. Din Dãbuleni, patria
bostanilor, pleacã zilnic TIR-urile
cu pepeni. Producãtorii locali de

În Piaþa Centralã din Craiova, cea mai
mare din municipiu, forfota era, ieri, la
ea acasã. Stocuri foarte mari de pepeni
verzi ºi galbeni, legume de tot felul ºi
fructe la fiecare pas. Lubeniþa se vindea
cu 2 lei/kg. Un preþ  cel puþin dublu, dacã

luãm în calcul cã din Dãbuleni pepenii
verzi pleacã cu mai puþin de 1 leu kilo-
gramul. Pesemne cã cei 80 km din renu-
mitul bazin legumicol ºi pânã în Craiova
sunt fãcuþi cu „mari sacrificii”, încât ada-
osul sã fie atât de mare!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

aici se bucurã cã munca lor de
peste an mãcar le este luatã din
remorci sau cãruþe ºi se pot ocu-
pa, pe mai departe, de pãmântul
lãsat din tatã-n fiu. Dupã cum ne-
a precizat primarul oraºului Dãbu-
leni, Aurel Bãjenaru, preþul cu care
se vând pepenii nu trece de 1 leu/
kg. Greu de crezut cã cei ce stau
pe lângã tarabele din Piaþa Centra-
lã s-ar deplasa pânã la Dãbuleni sã-
ºi procure marfa.

Preþurile practicate, ieri, în Pia-
þa Centralã erau de 2 lei/kg pentru
lubeniþe ºi 3 – 4 lei/kg pentru pe-
penii galbeni. În condiþiile în care
un adaos mediu practicat în co-
merþul alimentar este de 20-30%,
nu putem spune decât cã specula
este la putere. Suntem convinºi cã,
peste douã-trei sãptãmâni, preþu-
rilor vor mai scãdea, dar prea târ-
ziu pentru buzunarele craiovenilor.

Ardeiul gras,
tras la indigo

La o privire sumarã peste
marfa expusã gãsim cireºe la 4

lei/kg, varzã de „Moþãþei” la 1
lei/kg, roºii la 2 lei/kg, morcovi
2 lei/kg. Cartofii aveau o cotã
de 1,2 lei/kg, ceapa un pic mai
mult – 1,5 lei. De la vecinii noºtri
din Olt, cel puþin aºa scria pe
un carton, putem cumpãra vi-
nete de „Izbiceni”, cu 3 lei/kg.
Hreanul frumos ambalat, parcã
ar fi vidat, era regele legumelor,
cu 15 lei/kg. Merele „golden” se
vindeau cu 2 lei, iar viºinele, la
preþul psihologic de 3,99 lei.

Ne încânta privirea munca
zilierilor, ce descãrcau de zor
zeci  de  saci  cu ardei  gras .
Greutate aproape identicã, for-
mã asemenea.  Sutã  la  sutã
„marfã autohtonã”! Sã vezi ºi
sã nu crezi! Cinic este cã pe
lateralele halei de zarzavat scrie
cu litere de-o ºchioapã: „produ-
cãtori agricoli”.

„Carcalete”
textilo-vegetal

În afara halei de legume-fruc-
te, o altã categorie de comercian-
þii ducea a luptã grea cu soarele
arzãtor. Majoritatea vânzãtorilor
se bronzase, dacã nu chiar aºa
erau din naºtere. Te ispitea cu
ce avea fiecare. ªosete – 6 bu-
cãþi la preþ de 10 lei. Bumbacul
era garantat de o vocea tabaci-
cã. Lângã, o mãsuþã pliantã cu
zeci de porumbi verzi. Preþul nu
era negociabil – 1 leu/bucata.
Rãdãcini de þelinã la 2 lei bucata
ºi 5 chite de pãtrunjel la 1 lei.
La micã distanþã de toate aces-
tea, întâlnim o ofertã generoasã
de flori ornamentale. Begoniile
nu sãreau de 10 lei/buc. ªi, ca
tabloul sã fie unul atotcuprinzã-
tor, gãsim ºi câte ceva din seg-
mentul îmbrãcãminte-încãlþã-
minte second-hand. Oferta este
fãcutã cu preþuri pe doar douã
nivele: 2, respectiv 4 lei! ªi pen-

tru cã vorbim de Craiova, ce face
parte din judeþul cu cel mai mare
numãr de ºomer din þarã, clien-
tele era din plin.

Cu buldoexcavatorul
pentru noi spaþii

comerciale
Pe latura din stânga a Pieþei

Centrale, un buldoexcavator îºi
fãcea simþitã prezenþa, insistând
ferm cu piconul în beton. Se tra-
sau liniile a câtorva noi spaþii co-
merciale. Ce-i drept, zgomotul
nu-i deranja prea tare pe cei
aflaþi la o halbã rece cu bere ºi
câþiva mititei.

Aceeaºi atmosferã de târg ºi
la intrarea în piaþã dinspre Calea
Bucureºti. Aici de întâmpinã pã-
turi presãrate cu obiecte ºi în-
cãlþãminte second-hand. Nu mai
conteazã cã, la 3-4 paºi distan-
þã, sunt mici fãbricuþe de pâine
ºi patiserie. Fiecare îºi face ros-
tul cum poate mai bine. O lume
coloratã, puþin tristã, obositã de
temperatura ridicatã.

A crescut preþul
lactatelor

Abundenþã ºi de produse din
lapte. Brânza de vacã nu depã-
ºea 8 lei/kg. Cea de oaie ºi caprã
urca la 12 lei. Era ºi normal sã

fie aºa. Mai toþi se aprovizionea-
zã de prin târgurile din comunele
doljene, unde ºi zilele trecute
brânza nu a urcat de 6 lei/kg. Cei
care s-au încumetat sã þinã la
preþ au pierdut ziua de piaþã ºi au
revenit cu marfa în gospodãrie,
în aºteptarea unui preþ mai bun.
În linii mari, în ultima sãptãmâ-
nã, produsele din lapte s-au ief-
tinit cu o treime. Sã fim recunos-
cãtori celor ce trudesc prin sate-
le noastre, pentru cã marfa lor
reuºeºte sã þinã sus o producþie
localã ºi aºa comprimatã.

Poate cã, dincolo de a fi con-
sideraþi la nesfârºit doar o masã
de asistaþi sociali, buni de pupat
doar când sunt campanii elec-
torale, þãranii noºtri ar trebui
respectaþi ºi înþeleºi, mãcar pen-
tru simplul motiv cã ne dau
ºansa sã mai punem pe masã ali-
mente sãnãtoase. Un ulei presat
la rece, o brânzã veritabilã de
oaie, verdeþuri al cãror miros ni
se impregneazã pe degete ºi le-
gume cultivate pe bucãþica ace-
ea dumnezeiascã de loc din fun-
dul curþii sunt „miracolele” pe
care, peste câteva decenii, le
vom tot cãuta. În zadar, însã. Sã
mai punctãm cã sâmburii de
nucã au acelaºi preþ: 26 lei/kg,
zmeura la caserolã micã – 6 lei,
mierea de salcâm – 15 lei bor-
canul de 280g.
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Potrivit ICR, agenda evenimen-
tului cuprinde o serie de confe-
rinþe susþinute de prof. univ. dr.
Nicu Panea – prorector al Univer-
sitãþii din Craiova, pr. conf. univ.
dr. Picu-Nelu Ocoleanu pe teme
de culturã ºi spiritualitate, dar ºi
de Gheorghe Porumbel, dirijorul
Ansamblului Artistic „Doina Gor-
jului”. „În concordanþã cu teme-
le, vor fi puse în evidenþã  aspec-
tele generale, precum ºi cele spe-

Începând de astãzi ºi pânã pe 7 iulie, precum ºi
în perioada 27 august – 2 septembrie se va desfã-
ºura la Tismana, în judeþul Gorj, prima ediþie a
taberei „Matrice culturalã ºi spiritualã româneas-
cã”. Evenimentul este organizat de Institutul
Cultural Român (ICR) în parteneriat cu Mitro-

polia Olteniei, Consiliul Judeþean Gorj ºi Ansam-
blul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Des-
chiderea taberei are loc astãzi, ora 18.00, la Mã-
nãstirea Tismana, în prezenþa ÎPS Irineu, Mitro-
politul Olteniei, ºi a preºedintelui Institutului
Cultural Român, Radu Boroianu.

cifice zonei, accentuând îndeosebi
tradiþia monahalã transmisã de la
Sfântul Nicodim, pânã astãzi. Luã-
rile de cuvânt vor fi urmate de o
serie de ateliere de meºteºuguri
tradiþionale susþinute de Filomena
Tiºtere, maestrã în þesãturi popu-
lare”, se menþioneazã pe site-ul
ICR..

Proiectul aduce laolaltã repre-
zentanþi ai generaþiei tinere de ro-
mâni care locuiesc în comunitã-

þile istorice din vecinãtatea Ro-
mâniei, oferindu-le prilejul de a
cunoaºte locuri, valori ºi perso-
nalitãþi ale culturii române. Tabã-
ra vizeazã ºi pregãtirea culturalã
ºi dezvoltarea personalã a tineri-
lor români aflaþi dincolo de hota-
rele þãrii prin prezentarea unor
modele româneºti, prin susþine-
rea unor activitãþi privind limba,
istoria ºi prezentarea unor aspec-
te legate de etnologie, folclor,

management cultural, precum ºi
prin desfãºurarea unor activitãþi
artistice.

Potrivit organizatorilor, «proiec-
tul are drept mizã reunirea  repe-
relor spirituale ºi culturale care dau
sens identitãþii noastre ºi se înca-
dreazã în strategia anualã a Insti-
tutului Cultural Român ºi în pro-

gramul ICR „140 de ani de la naº-
terea marelui sculptor Constan-
tin Brâncuºi”, fiind, de asemenea,
prilejuit de  declararea anului 2016
drept  An omagial al educaþiei re-
ligioase a tineretului creºtin orto-
dox de cãtre Sfântul Sinod al Bise-
ricii Ortodoxe Române».

MAGDA BRAT U  
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AIESEC Craiova sãrbãtoreºte 25 de ani de activi-
tate, în care a creat lideri ºi a schimbat destine. La
evenimentul aniversar – care va avea loc mâine, 2
iulie, începând cu ora 19.00, la restaurantul „Le Ba-
ron” – ºi-au anunþat participarea peste 100 de persoa-
ne, dintre care alumni de succes, care au ajutat la
crearea ºi consolidarea acestei organizaþii. Între ei, ºi
primul preºedinte, din anul 1991, dar ºi membri ac-
tuali, parteneri ºi pãrinþi.

„În decursul anilor, în Craiova au existat numeroase

AIESEC Craiova sãrbãtoreºteAIESEC Craiova sãrbãtoreºteAIESEC Craiova sãrbãtoreºteAIESEC Craiova sãrbãtoreºteAIESEC Craiova sãrbãtoreºte
25 de ani de activitate25 de ani de activitate25 de ani de activitate25 de ani de activitate25 de ani de activitate

A început cea
de-a doua etapã de
înscriere la „grãdi-
niþã”. Primul ciclu
de înmatriculare
pentru copii a fost
destinat celor care
au mai fãcut parte
din învãþãmântul
preºcolar ºi s-a
desfãºurat între 4
ºi 20 mai 2016,
fiind cuprinºi
10.800 de preºco-
lari în acest
segment. Pentru
cei care au intrat în anul întâi la
grãdiniþã, s-au înregistrat 3.200
de cereri de nou-veniþi. „A doua
etapã  de înscriere a debutat pe
27 iunie ºi va fi finalizatã pe 29
iulie. Sunt, deja, înregistrate, 71
de cereri de înscriere. Dacã va
fi nevoie, va urma ºi o etapã de

Peste 3.200 de nou veniþi
în învãþãmântul preºcolar

schimbãri în bine din multe puncte de ve-
dere, unul dintre ele fiind educaþia. AIE-
SEC desfãºoarã numeroase proiecte care
încurajeazã educaþia nonformalã, creativi-
tatea ºi schimbul de experienþe dintre ele-
vii ºi studenþii craioveni ºi voluntarii inter-
naþionali. Toþi aceºti 25 de ani de activitate
nu ar fi fost posibili dacã nu ar fi existat
dedicare ºi multã muncã din partea mem-
brilor, partenerilor, dar mai ales fãrã insti-
tuþiile care ne-au sprijinit în întreaga noas-
trã activitate”, se menþioneazã într-un co-
municat de presã ai AIESEC Craiova.

AIESEC – International Association of Students in
Economic and Commercial Sciences este o organiza-
þie internaþionalã de studenþi, non-guvernamentalã, apo-
liticã, non-profit ºi care este prezentã în peste 126 de
þãri ºi teritorii din întreaga lume. Organizaþia din Cra-
iova numãrã, în prezent, aproximativ 50 de membri ºi
are sediul în aceeaºi incintã cu Camera de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj, la etajul al II-lea, din strada
Brestei nr. 21.

MAGDA BRATU

ajustare, între 1 – 31 august ,
când se va putea face înscrierea
copiilor pe locurile rãmase libere
din etapa a II-a”, a precizat
prof. Monica Sunã, din partea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

CRISTI PÃTRU

Consiliul Judeþean Dolj, în calitate de
partener lider, în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova, Biblioteca Regionalã „Hristo Bo-
tev” din Vratsa ºi Administraþia Districtu-
lui Vratsa implementeazã proiectul „Cen-
trul Transfrontalier de Informaþii ºi Co-
municaþii Dolj – Vratsa”, finanþat în ca-
drul Programului de Cooperare Transfron-
talierã România – Bulgaria 2007-2013, Axa
prioritarã 1: Accesibilitate – Îmbunãtãþi-
rea mobilitãþii ºi a accesului la infrastruc-
tura de transport, informaþii ºi comunica-
þii în regiunea transfrontalierã, Domeniul
de intervenþie 2 – Dezvoltarea reþelelor ºi
a serviciilor de informaþii ºi comunicaþii
în zona transfrontalierã.

În cadrul proiectului s-a achiziþionat sof-

Portal web în cadrul „Centrului TPortal web în cadrul „Centrului TPortal web în cadrul „Centrului TPortal web în cadrul „Centrului TPortal web în cadrul „Centrului Transfrontalierransfrontalierransfrontalierransfrontalierransfrontalier
de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vde Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vde Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vde Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vde Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa”ratsa”ratsa”ratsa”ratsa”

Publicul interesat de studiu, cercetare ºi/sau documentare, tinerii ºi per-
soanele cu dizabilitãþi care nu se pot deplasa fizic la sediul bibliotecilor sau
arhivelor vor avea posibilitatea, în curând, sã acceseze portalul web care le
va facilita gãsirea documentelor de patrimoniu, a articolelor din presã, foto-
grafiilor, hãrþilor din toate instituþiile participante la proiectul „Centrul Trans-
frontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj – Vratza”.

tul de aplicaþie Tinread, împreunã cu 40
de licenþe instituþionale. Unul din aspecte-
le de interes în realizarea acestui proiect l-
a reprezentat crearea Portalului Informa-
þional al Judeþului Dolj, un consorþiu de
lucru care reuneºte atât biblioteci publice,
cât ºi organizaþii cu specific muzeal. Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” împreunã cu 36 biblioteci publi-
ce din judeþul Dolj, Muzeul de Artã Cra-
iova, Muzeul Olteniei ºi Consiliul Jude-
þean Dolj lucreazã într-un consorþiu de
tip zonal. Scopul portalului este sã con-
centreze într-un punct de acces forþa
datã de resursele culturale reunite a tu-
turor organizaþiilor participante în pro-
gram. În perioada 14-17 iunie 2016, a
avut loc reluarea cursurilor de instruire

a instituþiilor participante la proiect.
Publicul interesat de studiu, cercetare

ºi/sau documentare, tinerii ºi persoanele
cu dizabilitãþi care nu se pot deplasa fizic
la sediul bibliotecilor sau arhivelor vor avea

posibilitatea sã acceseze portalul web care
le va facilita gãsirea documentelor de pa-
trimoniu, a articolelor din presã, fotogra-
fiilor, hãrþilor din toate instituþiile partici-
pante la proiect.
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Boris Johnson, unul dintre li-
derii grupului favorabil ieºirii Ma-
rii Britanii din UE, a exclus posi-
bilitatea de a candida pentru func-
þia de lider al Partidului Conser-
vator ºi implicit de a deveni prim-
ministru. “Trebuie sã vã spun,
prietenilor care aþi aºteptat cu lo-
ialitate acest discurs, cã m-am
consultat cu colegii ºi, în contex-
tul situaþiei politice actuale, am
ajuns la concluzia cã nu sunt per-
soana care sã fie premierul Marii
Britanii. Rolul meu va fi sã ofer
toatã susþinerea viitoarei adminis-
traþii conduse de Partidul Conser-
vator pentru a mã asigura cã vom
îndeplini în mod adecvat manda-
tul oferit de cetãþeni la referendum
ºi pentru a promova agenda în care cred, de
a fi alãturi de locuitorii uitaþi ai acestei þãri”,
a declarat Boris Johnson, citat de ziarul The
Guardian. “Dacã vom proceda în acest mod,
dacã vom investi în copiii noºtri ºi le vom
îmbunãtãþi ºansele în viaþã, dacã vom conti-
nua sã alimentãm motoarele mobilitãþii socia-
le, dacã vom construi pe baza moºteririi re-
formatoare a lui David Cameron, dacã vom
investi în infrastructurã ºi vom urmãri o abor-
dare conservatoare sensibilã a unei naþiuni care

Atentatul
din Istanbul.
Cei trei atacatori
sinucigaºi
au fost identificaþi

Autoritãþile turce au
anunþat cã au reuºit sã
identifice pe cei trei atacatori
sinucigaºi responsabili pentru
sângerosul atentat de la
Istanbul, aceºtia fiind din
Rusia, Uzbekistan ºi Kârgâz-
stan, a declarat un oficial
guvernamental turc. Oficia-
lul, care a vorbit sub protecþia
anonimatului, a refuzat sã
dezvãluie numele atacatorilor.
Forþele de ordine turce au
efectuat ieri raiduri în mai
multe locuri din Istanbul, în
urma cãrora au arestat 13
persoane suspectate de legã-
turi cu gruparea teroristã Stat
Islamic, care se crede cã ar
purta responsabilitatea pentru
atacul terorist de la aeroportul
din Istanbul. Gruparea
teroristã nu a revendicat încã
atacul, însã autoritãþile turce
afirmã cã toate dovezile indicã
cã acest atac a fost comis de
militanþii IS. Efkan Ala,
ministrul turc de Interne, a
declarat cã în urma atentatu-
lui au murit 43 de persoane,
inclusiv 19 cetãþeni strãini.
Alte 94 de persoane sunt în
continuare internate în spital.

Comisar UE:
Zona euro nu se
va extinde
în urmãtorii
trei ani

Comisia Europeanã nu se
aºteaptã la o extindere a zonei
euro în urmãtorii cel puþin trei
ani, afirmã vicepreºedintele
CE Valdis Dombrovskis,
comisar UE pentru Euro ºi
pentru Dialog Social. “Nu va
exista o extindere a zonei euro
în urmãtorii cel puþin trei
ani”, a declarat ieri Valdis
Dombrovskis, rãspunzând, în
cursul unei conferinþe de
presã, la o întrebare privind
posibilitatea extinderii spaþiu-
lui monedei unice europene ca
reacþie la decizia de ieºire a
Marii Britanii din Uniunea
Europeanã. În prezent, zona
euro are 19 membri, din
totalul de 28 de state ale
Uniunii Europene. Dupã
eventuala ieºire a Marii
Britanii, Uniunea Europeanã
va avea 27 de state membre.
Surse citate de publicaþia
Frankfurter Allgemeine
Zeitung declarau acum câteva
zile cã preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude
Juncker, ar intenþiona sã
extindã zona euro la toate
þãrile membre ale Uniunii
Europene ca reacþie la ieºirea
Marii Britanii din Blocul
comunitar.

Preºedintele rus Vladimir
Putin a avertizat ieri cã efec-
tele traumatice ale rezultatu-
lui referendumului din Marea
Britanie vor fi resimþite pen-
tru o lungã perioadã de timp,
noteazã agenþia de ºtiri Tass.
Vladimir Putin a declarat cã
Rusia “va urmãri cu atenþie
cât de departe vor merge dis-
cuþiile dintre Londra ºi Bru-
xelles ºi care vor fi conse-
cinþele (Brexit-ului) pentru
Europa ºi pentru noi. Efec-
tele traumatice al rezultatu-
lui referendumului se vor
face resimþite pentru o lun-

Preºedintele Barack Obama averti-
zeazã cã evoluþia pe termen lung a eco-
nomiei globale ar putea avea de suferit
ca urmare a deciziei Marii Britanii de a
pãrãsi UE. Prezent la Ottawa, pentru
un summit cu liderii din Mexic ºi Ca-
nada, preºedintele american a fãcut mai
multe declaraþii despre efectele referen-
dumului din Marea Britanie. “Consider
cã existã unele preocupãri temeinice în
legãturã cu creºterea economicã la ni-
vel global pe termen lung, în cazul în
care Brexit-ul va avea loc, iar acest lu-
cru îngheaþã posibilitãþile de investiþii în
Marea Britanie ºi în întreaga Europã”,
a spus Obama, care a adãugat cã “într-
un moment în care ritmul de creºtere
globalã este deja unul scãzut, acest lu-

Fostul primar al Londrei Boris JohnsonFostul primar al Londrei Boris JohnsonFostul primar al Londrei Boris JohnsonFostul primar al Londrei Boris JohnsonFostul primar al Londrei Boris Johnson     nu va deveni lidernu va deveni lidernu va deveni lidernu va deveni lidernu va deveni lider
al Partidului Conservator ºi nici premier al Marii Britaniial Partidului Conservator ºi nici premier al Marii Britaniial Partidului Conservator ºi nici premier al Marii Britaniial Partidului Conservator ºi nici premier al Marii Britaniial Partidului Conservator ºi nici premier al Marii Britanii

simultan reduce taxele ºi stimuleazã compa-
niile, cred cã aceastã þarã poate câºtiga ºi cã
putem fi extraordinari, mai buni decât panã
acum”, a subliniat Johnson. Boris Johnson a
renunþat sã candideze pentru un nou mandat
de primar al Londrei ºi a fost unul dintre lide-
rii grupului politic favorabil ieºirii Marii Bri-
tanii din Uniunea Europeanã. Dupã referen-
dum, pe fondul polemicilor, Boris Johnson a
devenit din ce în ce mai contestat în demer-
sul de a deveni lider al formaþiunii ºi implicit

premier în locul lui David Came-
ron. David Cameron a susþinut rã-
mânerea Marii Britanii în Uniunea
Europeanã ºi a demisionat din
funcþia de premier ºi implicit din
cea de lider al Partidului Conser-
vator dupã referendumul prin care
majoritatea cetãþenilor au decis
pãrãsirea Blocului comunitar. În
schimb, Ministrul de Interne al
Marii Britanii, Theresa May, a pro-
mis cã se va pune în slujba oa-
menilor în cadrul unei misiuni de
a transforma þara într-una care sã
funcþioneze pentru toatã lumea,
lansându-ºi candidatura la func-
þia de premier, într-o scrisoare
publicatã de The Times. Theresa
May a promis, în scrisoare, cã

va reuni Marea Britanie. “Dacã provii dintr-o
familie obiºnuitã, din clasa muncitoare, viaþa
este cu mult mai grea decât conºtientizeazã
mulþi oameni politici”, a scris May. “În urma
referendumului de sãptãmâna trecutã, þara
noastrã are nevoie de un lider care sã fie pu-
ternic ºi cunoscut pentru a traversa aceastã
perioadã de incertidudine economicã ºi poli-
ticã ºi pentru a negocia în cei mai buni ter-
meni ieºirea din Uniunea Europeanã”, a scris
May pentru The Times.

Vladimir Putin: Rezultatul referendumului
britanic va avea consecinþe de duratã

cru nu ajutã”. Obama, care înainte de
referendum, s-a pronunþat împotriva
ieºirii Marii Britanii din UE, a declarat
cã liderii G20, care vor participa anul
acesta la o reuniune în China, vor tre-
bui sã gãseascã modalitãþi sã consoli-
deze economia globalã. Preºedintele
american a mai afirmat cã legãtura spe-
cialã dintre Marea Britanie ºi Statele
Unite va rezista acestui eveniment, însã
absenþa Regatului Unit din UE va “face
mai dificilã rezolvarea altor provocãri
care trebuie soluþionate”. În continua-
re, Obama a fãcut un apel la liderii eu-
ropeni ºi britanici ca procesul de ieºire
a Marii Britanii din UE sã fie unul ordo-
nat, admiþând cã va fi dificil, plin de
provocãri.

gã perioadã de timp”. “Sã
vedem cum sunt puse în
practicã principiile democra-
þiei”, a continuat Putin, aflat
la o întâlnire cu ambasadorii
ºi reprezentanþii permanenþi
ai Rusiei. “Rezultatul refe-
rendumul Brexit a agitat pie-
þele”, a mai spus liderul de
la Kremlin, care a adãugat cã
este de pãrere cã “lucrurile
se vor remedia pe termen
mediu”. Preºedintele Rusiei
a reiterat cã “aºa numitul Bre-
xit este alegerea poporului
britanic ºi nicidecum nu am
interferat în acest proces”.

Obama avertizeazã cã evoluþia pe termen lung
a economiei globale ar putea fi afectatã de Brexit
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METEO

Partial
înnoratvineri, 31 iunie - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,5210 ............. 45210
1 lirã sterlinã................................5,4634....................54634

1 dolar SUA.......................4,0624........40624
1 g AUR (preþ în lei)........171,9706.....1719706

Cursul pieþei valutare din 31 iunie 2016 - anunþat de BNR
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Autobuzul 657

Se difuzeazã la HBO, ora 21:55

Vaughn este disperat sã facã rost
de bani pentru a continua trata-
mentul foarte costisitor pentru
fiica sa. Crupier la un cazino de
mare succes ºi cu o vechime
considerabilã acolo, apeleazã la
ajutorul managerului de cazino
(De Niro), prieten foarte bun în
aparenþã. Totul se terminã atunci
când este aruncat pe uºã ca un
cersetor. Dupã aceasta experienþã
hotãrãºte sã se alature unui
bodyguard care deja avea un plan
sã jefuiascã seiful cazinoului...

Empire State:
Lovitura Secolului

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Pentru cã nu reuºeºte sã intre
la Academia de Poliþie, Chris
Potamitis (Liam Hemsworth) se
mulþumeºte cu o slujbã de
gardian la Empire State, o
companie de automobile blinda-
te care transportã valori. Chris
face greºeala de a-i povesti
celui mai bun prieten al sãu
care sunt hibele de securitate
ale firmei ºi se trezeºte prins
fãrã voie în cea mai mare spar-
gere din istoria americanã...

Regele Scorpion

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

În urmã cu 5000 de ani, un
rãzboinic extrem de aprig pe
nume Memnon credea cã îi este
predestinat sã conducã popoa-
rele împrãºtiate în întregul
deºert. Cu o armatã de barbari
cruzi, el cutreierã munþii ºi
câmpiile, transformându-i în
sclavi pe cei pe care nu-i mãcelã-
rea. Lovea cu o precizie nemi-
loasã, care îi înfricoºa pe cei ce i
se opuneau deoarece strategiile
lui Memnon erau puse la punct
de un profet care îl sfãtuia…

VINERI - 31 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
10:30 Amintiri din infern
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Ediþie specialã
19:45 Filler
20:00 Telejurnal
22:30 Filler
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Jurnal Euro
00:15 Revolta din tinutul Harlan
2000, SUA, Dramã
02:00 Filler
02:15 Telejurnal
03:05 Rezistenþa prin cultura
03:55 M.A.I. aproape de tine
04:20 Zon@
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

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

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

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

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Gimnasticã artisticã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:50 Interzis, arestat, cenzurat
19:00 Naturã ºi aventurã
20:10 Oraºul nebunilor
2010, Italia, Biografic, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Frontiera crimei
2013, Mexic, SUA, Thriller
00:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Deportaþii
02:30 Dincolo de viitor
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Naturã ºi aventurã
06:00 Mic dejun cu un campion
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Aceeaºi Alice
09:25 Autopsia extraterestrilor
11:00 Mesagerul
11:15 Ascensiunea lui Jupiter
13:25 U2 Innocence + Experi-

ence Tour - Paris
15:55 Marea pasiune
17:45 Filme ºi vedete
18:15 Aceeaºi Alice
20:00 Marea Neagrã
21:55 Autobuzul 657
23:30 Noaptea fricii 2
01:10 Fiica mea vitregã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Þara Galilor - Belgia
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Ce spun românii (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 La Mãruþã (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:30 Regina (R)
05:00 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

08:00 La Mãruþã (R)
09:00 A 19-a soþie (R)
11:00 La bloc (R)
13:30 Misterul crimei din

Manhattan
15:45 Poveste de dragoste
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Empire State: Lovitura

Secolului
22:30 Fratele
01:00 Empire State: Lovitura

Secolului (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 Misterul crimei din

Manhattan (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Regele Scorpion

2002, SUA, Germania, Belgia,

Acþiune, Aventuri, Fantastic,

Romantic, Thriller, Dragoste

22:30 Poftiþi pe la noi! (R)

01:15 Regele Scorpion (R)

2002, SUA, Germania, Belgia,

Acþiune, Aventuri, Fantastic,

Romantic, Thriller, Dragoste

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Vacanþa Mare Best of

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:45 Focus din inima României

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

14:30 Teleshopping
15:00 Adevãrul Live
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pãdureanca
1986, România, Dramã
23:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
01:30 La TV
2015, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Pãdureanca (R)
1986, România, Dramã
04:30 Adevãrul Live
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

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

România!
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Fight Night: Greu de ucis!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Bucureºti:-

''Marea Finalã''
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, str. Filantropia, nr. 1 pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacan-
te, conform HG 286/2011- cu modi-
ficãri ºi completãri: Infirmierã-
Cl.Medicalã III- 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 25.07.2016, ora 9.00. Proba
interviu în data de 28.07.2016, ora
9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -ªcoala gene-
ralã; -Curs infirmierã; -Concurs pen-
tru ocuparea postului; 6 luni vechi-
me în activitate. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 15.07.2016, ora
10.00, la sediul Spitalului din str. N.
Titulescu, nr. 40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Ti-
tulescu, nr.40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, str. Filantropia, nr. 1 pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacan-
te, conform HG 286/2011- cu modi-
ficãri ºi completãri: Muncitor califi-
cat II- Bucãtar- Administrativ- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 25.07.2016,
ora 13.00. Proba interviu în data de
28.07.2016, ora 13.00. Pentru parti-
cipare la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -Nivel de calificare II; Con-
curs pentru ocuparea postului; 3
ani vechime în meserie. Candidaþii
vor depune dosarele de participa-
re la concurs pânã la data de
15.07.2016, ora 10.00  la sediul Spi-
talului din str.N.Titulescu, nr.40. Re-
laþii suplimentare la sediul Spitalu-
lui din str. N. Titulescu, nr. 40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, str. Filantropia, nr. 1 pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi tempo-
rar vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent
medical principal studii superioare
(spec.pediatrie sau medicinã gene-
ralã)- Secþia Clinica Neonatologie-
Comp. Prematuri- 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba
scrisa în data de 19.07.2016, ora 9.00.
Proba interviu în data de 22.07.2016,
ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sa îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Diplo-
ma de licenþã în specialitate; -Exa-
men pentru obþinerea gradului de
principal; -Concurs pentru ocupa-
rea postului; 5 ani vechime ca asis-
tent medical. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 08.07.2016, ora
10.00 la sediul Spitalului din str. N.
Titulescu, nr. 40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Ti-
tulescu, nr. 40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

Penitenciarul Pelendava, cu
sediul în Craiova, strada ªoseaua
Caracal, km 8, telefon: 0251/ 522.274,
fax: 0251/ 524.554, organizeazã lici-
taþie publicã cu strigare, la sediul
unitãþii, la data de 20.07.2016, ora
10.00, pentru atribuirea spaþiilor ne-
cesare amplasãrii a unui automat
de bãuturi calde nealcoolice ºi pen-
tru bãuturi reci nealcoolice ºi a unui
automat de gustãri de tip snak. I.
Condiþiile de participare la licitaþie
sunt stabilite prin documentaþia
descriptivã care se poate procura
de la sediul penitenciarului, com-
partimentul Achiziþii, începând cu
data publicãrii anunþului, între ore-
le 8.00- 15.00. II. Preþul de pornire a
licitaþiei este de 9 lei/loc/zi. III. Cuantu-

mul garanþiei de participare la lici-
taþie este de 27 lei/ loc. IV. Documen-
tele de calificare se depun la sediul
Penitenciarului, termenul limitã de
pornire a acestora: 18.07.2016, ora
15.30. V. În caz de neadjudecare la
prima licitaþie, procedura se va reor-
ganiza la data de 01.08.2016,
ora.10.00, iar în caz de neadjudeca-
re ºi la aceastã procedurã, se va
reorganiza la data de 13.08.2016,
ora.10.00.

Comisariatul Regional Pentru
Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia  cu sediul în
Craiova B-dul. Gh. Chiþu Nr. 58 ,  or-
ganizeazã  în data  de  1.08.2016 ora
10.00, proba  scrisã ºi în data de
3.08.2016 ora 13.00, interviul, con-
curs pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã ,a funcþiei de execu-
þie: - Comisar I superior– studii eco-
nomice - la Comisariatul Regional
Pentru Protecþia Consumatorilor
Regiunea Sud-Vest Oltenia - Con-
cursul va avea loc la sediul Comi-
sariatul Regional Pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud-Vest
Oltenia  B-dul Gh. Chitu  nr. 58. Con-
diþiile specifice pentru participare: -
Contabilitate bugetarã. - Curs de
Resurse Umane - Vechime în spe-
cialitate 9 ani. - Cunoºtinþe operare
Microsoft Office, gestionare  ºi  ope-
rare  de  date, Word, Excel, e-licitaþie,
Forexebug, etc. -Permis de condu-
cere categoria B. Actele care alcãtu-
iesc dosarele de concurs, precum
ºi bibliografia  aferentã sunt afiºate
la sediul  CRPCR S-V Oltenia Str. Gh.
Chiþu Nr. 58 Craiova. Depunerea
dosarelor de concurs ºi completa-
rea formularului de înscriere se va
face în termen de 20 zile  de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial, la  sediul CRPCR S-V Oltenia
între orele 10.00 -16.00. Informaþii
suplimentare la tel.0251/533118.
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 ANUNÞ CONSULTARE PUBLICÃ

Consiliul Judeþean Dolj anunþã pu-
blicul interesat asupra iniþierii procedurii
de consultare publicã, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenþa decizionalã în administraþia
publicã, în vederea stabilirii domeniilor
pentru care se acordã finanþare nerambur-
sabilã din fondurile bugetului judeþului Dolj
alocate pentru activitãþi nonprofit de inte-
res judeþean pentru anul 2016 în baza Le-
gii nr.350/2005 privind regimul finanþãri-
lor nerambursabile din fonduri publice alo-
cate pentru activitãþi nonprofit de interes
general.

Etapa consultãrii publice are loc în
perioada 01.07.2016-08.07.2016.

Persoanele fizice sau juridice fãrã scop
patrimonial – asociaþii sau fundaþii pot
transmite propunerile, observaþiile sau
punctele de vedere la adresa de e-mail:
relpub@cjdolj.ro sau la Registratura Con-
siliului Judeþean Dolj, CaleaUnirii, nr.19.

COMUNICAT DE PRESÃ
FINALIZARE PROIECT FINANÞAT PRIN PROGRAMUL

OPERAÞIONAL DE PESCUIT 2007-2013
Beneficiar proiect: CENTRUL DE CERCETARE-DEZ-

VOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISI-
PURI DÃBULENI – JUDEÞUL DOLJ.

Titlul proiectului: „REFACERE POTENÞIAL PISCICOL
BALTA STAÞIUNE CÃLÃRAªI”

Valoarea proiectului: 880 600 lei reprezentând 100% din
valoarea eligibilã a Proiectului

Sursa de finanþare: PROGRAMUL OPERAÞIONAL DE
PESCUIT 2007-2013

Durata de execuþie a Contractului de finanþare este de
8 luni.

Perioada de finalizare: 26.04.2016.
Relaþii suplimentare:
CCDCPN Dãbuleni, judeþul Dolj
Telefon: 0251 334402; Fax: 0251 334347
E-mai: ccdcpndabuleni@yahoo.com

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
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 maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3 ca-
mere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis
de Spitalul nr.1.
Pretabil firmã/poli-
clinicã. Nr. de con-
tact: 0742/107.584.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
INTRAVILAN- 496
mp, str. Pãltiniº.
Telefon: 0760/
157.905.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºo-
rului. Telefon: 0740/
177.358, 0369/
439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru.
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, avantajos
pentru programul
Rabla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/ 333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.

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 GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 1 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere cen-
tralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
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.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament cartu-
ºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte
piele militare, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, calculator
instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/
801.619; 0351/
410.383.
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, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii
aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizana-
lã, camerã auto.
Telefon: 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, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Telefon:
0251/415.586.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15vineri, 1 iulie 2016

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Al doilea sfert de finalã de la Euro
2016 va aduce faþã în faþã, desea-
rã, la Lille, Þara Galilor ºi Belgia. O
înfruntare între una dintre marile
surprize de pânã acum ale compe-
tiþiei ºi una dintre echipele vãzute
cu ºanse bune la cucerirea trofeu-
lui. Totuºi, britanicii au demonstrat
cã au la îndemânã tot ce le trebuie
pentru înlãturarea puternicului ina-
mic. Cele douã s-au duelat chiar în
preliminariile pentru acest turneu
final, iar bãieþii lui Chris Coleman
le-au smuls “Dracilor Roºii” nu mai

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
SFERSFERSFERSFERSFERTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃTURI DE FINALÃ

Bale sau Hazard?Bale sau Hazard?Bale sau Hazard?Bale sau Hazard?Bale sau Hazard?
“Dracii Roºii” pleacã favorþi, însã ce argument solid au britanicii de partea lor

Þara Galilor – Belgia
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, astãzi, ora 22:00,

PRO TV, Dolce Sport 1
Echipe probabile

Hennessey – Chester, A. Wil-
liams, Davies – Gunter, Allen,
Ledley, Ramsey, Taylor – Bale
– Vokes. Selecþioner: Chris
Coleman.

Courtois – Meunier, Alder-
weireld, Vertonghen, J. Lukaku
– Nainggolan, Witsel – Mertens,
De Bruyne, Hazard – R. Luka-
ku. Selecþioner: Marc Wilmots.

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

patru puncte: 0-0 la Bruxelles ºi 1-
0 la Cardiff, partidã decisã de o reu-
ºitã a starului Gareth Bale, în minu-
tul 25. Per-ansamblul “directelor”,
belgienii stau ceva mai bine, înre-
gistrând un bilanþ de 5 victorii, 3
remize ºi 4 înfrângeri, cu un gola-
veraj inferior de 16-17.

Dacã galezii au tot lotul valid
pentru aceastã disputã, Marc Wil-
mots nu se poate baza pe fundaºul
central Thomas Vermaelen – sus-
pendat, în timp ce marea vedetã
Eden Hazard, conform unei unfor-

maþii apãrute ieri pe site-ul UEFA,
era dat ca incert.

Duelul celor
mai tari ofensive

Belgia ºi-a început cu stângul
aventura în Franþa, 0-2 cu Italia,
însã mai apoi a câºtigat celelalte
jocuri din grupã, 3-0 cu Irlanda
(Lukaku 2, Witsel) ºi 1-0 cu Sue-
dia (Nainggolan). A urmat o “opti-
me” cu Ungaria, tranºatã cu un
sever 4-0, dupã o prestaþie strâlu-
citoare a lui Hazard, care ºi-a tre-
cut în cont un gol ºi o pasã decisi-
vã. Restul punctelor au purtat sem-
nãturile lui Alderweireld, Batshua-
yi ºi Carrasco.

Aºadar 8 goluri încrise de bel-
gieni pânã acum, performanþã
care-i plaseazã pe primul loc în
topul celor mai prolifice reprezen-
tative de la Euro, devansând chiar
Þara Galilor, cu 7 reuºite. Galezii
au debutat în turneu cu un 2-1
contra Slovaciei, venind la rând un
1-2 cu Anglia ºi un 3-0 cu decep-
þia Rusia. În toate aceste jocuri,
Gareth Bale a reuºit câte un gol.
În optimi, contra “sorei” Irlanda
de Nord, a fost 1-0, diferenþa fi-
ind fãcutã de un autogol al lui
McAuley, în minutul 75.

Ce iniþiativã ineditã
au luat suporterii
belgieni

Belgienii joacã practic acasã
“sfertul” cu Þara Galilor. Lille,

care va gãzdui duelul, se aflã
aproape de graniþa lor cu Franþa
ºi la numai 57 de kilometri de
Bruxelles. O aruncãturã de bãþ
pentru fanii “Dracilor Roºii”,
aºteptaþi în numãr foarte mare
la meci.

Problema era însã legatã de
cazare. Pe care oaspeþii sperau
s-o rezolve, zilele trecute, fãrã
a mai lua la rând hotelurile din
Lille. Astfel, pe reþelele sociale
a apãrut o iniþiativã adresatã lo-
calnicilor, sub hashtagul “Adop-
taþi un belgian”. Acestora li se
propunea sã le ofere fanilor ca-
mere libere sau mãcar o cana-
pea unde sã poatã pune capul jos
peste noapte.

Totul în virtutea “bunei înþele-
geri care ne-a legat mereu de an-
tica Galie. Suporterii Islandei ºi ai
Irlandei sunt fabuloºi, dar nici
francezii nu sunt mai prejos ºi tre-
buie s-o demonstreze”, a explicat
în cotidianul Le Soir iniþiatorul
campaniei, Taynaus Teodoro.

Programul celorlalte sferturi
Joi, dupã închiderea ediþiei: Po-

lonia – Portugalia
Sâmbãtã, 22:00, Bordeaux: Ger-

mania – Italia
Duminicã, 22:00, St. Denis:

Franþa – Islanda
Semifinale: Polonia/Portugalia –

Þara G./Belgia (6 iulie), Germania/
Italia – Franþa/Islanda (7 iulie).

Deºi am pierdut cu
Albania, scor 0-1, ºi am fost
eliminaþi ruºinos de la Euro
2016, nu figurãm cu nici un
jucãtor în cel mai prost prim
“11” posibil, conform site-
ului 101greatgoals.com. În
schimb, urmare a eliminãrii
suferite în optimile de finalã
în faþa Islandei, Anglia
figureazã cu mai mulþi
jucãtori, inclusiv antrenorul.

Iatã cum aratã echipa:
Joe Hart (Anglia) –

Sergio Ramos (Spania),
Sergei Ignashevich (Rusia),
Aleksandar Dragovic (Aus-
tria) – Jack Wilshere (An-
glia), Arda Turan (Turcia),
Raheem Sterling (Anglia),
Wayne Rooney (Anglia) –
Haris Seferovic (Elveþia),
Zlatan Ibrahimovic (Suedia),
Harry Kane (Anglia). Antre-

Niciun român nominalizat
în cel mai slab prim “11”

Nume precum Ibrahimovic, Rooney ºi Ramos au prins echipa fotbaliºtilor mediocri de la Euro 2016

nor: Roy Hodgson.
Deºi la prima vedere pare o

echipã puternicã, ce are multe

vedete, aceºti jucãtori au fost
cei care au dezamãgit cel mai
mult la Euro 2016.

DIGI SPORT 2
11:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Australiei, la Spielberg sesi-

une de antrenamente / 13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, în
Regatul Unit, la Londra: ziua a 5-a.

DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon.

DIGI SPORT 4
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Australiei, la Spielberg: sesi-

une de antrenamente.
DOLCE SPORT 1

15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Australiei, la Spielberg: sesi-
une de antrenamente / 22:00 – FOTBAL – Euro 2016: Þara Galilor –
Belgia.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al Australiei, la Spielberg sesi-

une de antrenamente.
EUROSPORT 1

21:30 – CÃLÃRIE - Concursul de sãrituri peste obstacole Paris Eif-
fel,  în Franþa.

TVR 2
16:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – Campionatele Naþionale, la Cluj.

TVR 3
18:00 – CURSE DE MAªINI – Raliul Moldovei, la Bacãu.

PRO TV
22:00 – FOTBAL – Euro 2016: Þara Galilor – Belgia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Atât la antrenamente, cât
ºi jocurile amicalele din
Austria, Alex Bãluþã a fost
unul dintre cei mai în formã
alb-albaºtri. Mijlocaºul de
bandã al ªtiinþei se simte
dator faþã de suporterii olteni
ºi promite cã va munci alãturi
de coechipieri pentru a realiza
un sezon mult mai bun decât
cel precedent. Jucãtorul de 23
de ani spune cã stilul ofensiv
pe care Gigi Mulþescu vrea
sã-l imprime îi avantajeazã pe
el ºi pe coechipierii sãi, iar
partidele amicale din Austria
cu adversari puternici sunt
benefice în perspectiva
sezonului care va începe peste
trei sãptãmâni.

Alex Bãluþã
despre...

...stilul de joc al echipei cu Mul-
þescu: „Domnul Mulþescu a venit
cu un alt tip de antrenamente, ba-

Echipa naþionalã de seniori va
începe preliminariile pentru Cupa
Mondialã din Rusia 2018 în sep-
tembrie 2016, iar pânã la finalul
acestui an competiþional se vor dis-
puta primele ºase etape din faza
grupelor. Program: 4 septembrie
2016: România – Muntenegru, 8
octombrie 2016: Armenia – Româ-
nia, 11 octombrie 2016: Kazahstan
– România, 11 noiembrie 2016:
România – Polonia, 26 martie 2017:
România – Danemarca, 10 iunie
2017: Polonia – România.

Echipele care se claseazã pe lo-
cul 1 în cele nouã grupe din zona
UEFA se calificã în turneul final-

Simona Halep s-a calificat în run-
da a treia a turneului pe iarbã de la
Wimbledon, al treilea de Mare ªlem
al anului, dupã ce a trecut de italian-
ca Francesca Schiavone cu 6-1, 6-
1, dupã doar o orã ºi 5 minute de
joc. Halep va juca în turul 3 cu Kiki
Bertens, locul 28 WTA, care a eli-
minat-o în douã seturi pe germanca
Mona Barthel. Scorul întâlnirilor di-
recte între cele douã jucãtoare este
egal, 1-1, Halep câºtigând pe supra-
faþã rapidã, în 2010, iar belgianca s-
a impus pe zgurã, în 2012. Bertens
a ajuns anul acesta în semifinale la
Roland Garros, fiind învinsã de Se-
rena Williams.

Monica Niculescu a câºtigat tot
într-o orã ºi 5 minute, dar s-a califi-
cat doar în runda a doua a turneului,
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zate mai mult pe jocul ofensiv, pe
distanþe scurte, sprinturi, pe forþã
ºi vitezã, ceea ce nouã ne-a lipsit
în campionatul trecut. Ne avanta-
jeazã stilul acesta ofensiv, pentru
cã vom merge direct pe poartã.
Noi trebuie sã jucãm mult mai ofen-
siv decât am fãcut-o sezonul tre-
cut, deoarece ne-au lipsit golurile.
Acum ne-am învãþat sã facem un
pressing mult mai agresiv, de sus,
care ne va ajuta foarte mult”.  

...forma ºi obiectivele sale: „Tre-
buie sã continui pe aceeaºi linie, sã
fiu la fel de serios, sã dau totul
pentru echipã. Trebuie sã uit ce a
fost, începem un nou sezon ºi sper
sã am un aport important în jocul
echipei”.

 
...concurenþa de la echipã:

„Concurenþa este bine-venitã,
toþi trebuie sã fim pregãtiþi pen-
tru cã nu se ºtie cine va intra în
teren. Trebuie sã fim pregãtiþi ºi
sã dãm totul atunci când este
nevoie de noi”.

..meciurile amicale: „Mã bucur cã
s-au stabilit doar meciuri de acest
gen, cu adversari tari, cu nume în
Europa. Noi avem numai de câºti-
gat de pe urma acestor partide. Sper
sã facem jocuri bune. Sã ne facem

antrenamentul, sã alergãm mult ºi sã
punem în practicã tot ceea ce am
învãþat la ºedinþele de pregãtire”.

 
...noul campionat: „Aºteptãrile

mele sunt foarte mari, deoarece ne

simþim datori faþã de suporterii
Craiovei. Trebuie sã promitem mai
puþin ºi sã vorbim mai mult pe te-
ren. Sã dãm maximum pentru cã
Universitatea meritã sã fie pe un
loc de Europa”.

Halep ºi Niculescu
s-au impus uºor la Wimbledon

scor 6-1, 6-4 cu  sârboaica Aleksan-
dra Krunic. În turul secund, oltean-
ca  o va înfrunta pe elveþianca Ti-
mea Bacsinszky, a 11-a favoritã,
aceasta eliminând-o pe thailandeza
Khumkhum, în douã seturi. Nicu-
lescu o conduce cu 4-2 în partidele
directe pe elveþiancã, ultima întâlni-
re fiind chiar în ediþia trecutã a tur-
neului de la Wimbledon ºi a fost ad-
judecatã de Bacsinszky, în 3 seturi.

În schimb, Marius Copil a fost
învins de francezul Lucas Pouille,
cap de serie numãrul 32, cu 6-4, 4-
6, 6-4, 6-1, în primul tur. Meciul din-
tre cei doi se întrerupsese miercuri
seara, la 6-4, 4-6, 1-0 pentru fran-
cez. Copil (25 ani, 174 ATP), venit
din calificãri, s-a aflat în premierã
pe tabloul principal la Wimbledon.

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret (DJST)
Dolj organizeazã, în perioada iulie – august, a patra
ediþie a programului „Summer Sport”. Prin interme-
diul acestui proiect tinerii vor avea ocazia de a se ini-
þia gratuit într-una dintre cele 7 ramuri sportive puse
la dispoziþie de cãtre organizatori. Acest program se
deruleazã doar pe perioada vacanþei de varã ºi se adre-
seazã copiilor între 6 ani ºi 18 ani.

Fiecare serie de iniþiere se va desfãºura pe o pe-
rioadã de douã sãptãmâni, seriile începand în datele
de 04 iulie 2016, 18 iulie 2016, 01 august 2016 ºi 16
august 2016. Fiecare ramurã sportivã va fi coordo-

DJST Dolj organizeazã a patra ediþieDJST Dolj organizeazã a patra ediþieDJST Dolj organizeazã a patra ediþieDJST Dolj organizeazã a patra ediþieDJST Dolj organizeazã a patra ediþie
a “Summer Sport”a “Summer Sport”a “Summer Sport”a “Summer Sport”a “Summer Sport”

natã de un antrenor specializat. Toþi cei care doresc
sã participe la aceste cursuri vor avea posibilitatea de
a alege una dintre urmãtoarele activitãþi sportive spe-
cial concepute pentru respectiva categorie de vârstã:
dans, fotbal, baschet, volei, handbal, ºah ºi karate.
Înscrierile au început în data de 23 iunie, iar fiºele de
înscriere pot fi descãrcate de pe site-ul DJST Dolj:
www.djst.ro sau pot fi gãsite la sediul DJST Dolj si-
tuat pe strada Gheorghe Doja, nr. 2, Craiova, Dolj.
Mai multe informaþii se pot afla la numãrul de tele-
fon: 0251.431.806 sau la adresa de e- mail: spor-
t@djst.ro.

Reperele sezonului 2016-2017
pentru echipele naþionale

. Cele mai bune opt dintre forma-
þiile care se claseazã pe locul 2 se
calificã în play-off. Cele patru echi-
pe care câºtigã duelurile din play-
off se calificã în turneul final.

Echipa naþionalã de tineret Un-
der 21 este alcãtuitã din jucãtori
nãscuþi începând cu 1 ianuarie
1994, iar prima parte a sezonului
va aduce finalul campaniei de cali-
ficare în Campionatul European
pentru tineret Under 21 – Polonia
2017. Înaintea meciurilor progra-
mate în toamnã, tricolorii se aflã
pe locul 2 în grupa în care prima
poziþie este ocupatã de Danemar-
ca. Românii au trei puncte în mi-

nus ºi un meci în plus. Program: 2
septembrie 2016: România – Lu-
xemburg, 6 septembrie 2016: Da-
nemarca – România, 11 octombrie
2016: Bulgaria – România, 7-15
noiembrie 2016: Posibile meciuri
în play-off

16-30 iunie 2017: Posibile me-
ciuri în turneul final. Echipele
care se claseazã pe locul 1 în cele
nouã grupe se calificã în turneul
final. Cele mai bune patru dintre
formaþiile care se claseazã pe lo-
cul 2 se calificã în play-off. Cele
douã echipe care câºtigã duelu-
rile din play-off se calificã în tur-
neul final.


