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- Dupã ‘89, Popescule, cei mai
“rãsãriþi” de la noi au luat dru-
mul “Apusului”.

educaþie / 8

mediu / 6

Un incendiu provocat de un
trãsnet a lãsat biserica din lo-
calitatea doljeanã Valea Stan-
ciului fãrã acoperiº. Incidentul
s-a petrecut în timpul unei fur-
tuni puternice, sâmbãtã seara.
Pompierii Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost anunþaþi despre
eveniment în jurul orei 19.00.
La faþa locului au fost trimise
douã autospeciale de lucru din
cadrul Secþiei de Pompieri Se-
garcea, încã una din cadrul
Gãrzii II de Intervenþie Be-
chet ºi grupa operativã din ca-
drul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã “Oltenia” al
Judeþului Dolj, însã alãturi de
pompierii militari au interve-
nit ºi localnicii, din cadrul Ser-
viciului Voluntar pentru Situa-
þii de Urgenþã. Dupã aproxima-
tiv douã ore de luptã cu flãcã-
rile, pompierii au reuºit sã li-
chideze incendiul, a precizat lt.
col. Florin Cocoºilã, purtãto-
rul de cuvânt al ISU Dolj. Flã-
cãrile au provocat pagube în-
semnate, distrugând acoperi-
ºul bisericii, confecþionat din
lemn cu învelitoare din tablã,
pe o suprafaþã de aproximativ
200 metri pãtraþi.
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Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !
Mereu, în luna lui Cuptor,

crezusem cã vorba care pu-
nea stãpânire pe mintea
mea „aur ! aur !” se datora
fabuloasei bogãþii - grâul -
din câmpia Doljului, aptã sã
transmitã de când ne ºtim
un sentiment tonic, inegala-
bil, greu de descris. E clipa
inefabilã când culoarea ver-
de, atât de intensã, pânã de
curând, devine o mare de
aur, sub lumina soarelui. ªi
totul se preschimbã deja în
galben, un galben cald ºi
solar, expresia unei imense
bogãþii.
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Ordonanþa de urgenþã apro-
batã la 29 iunie a.c. modificã
ºi completeazã Legea 249/
2015, care vizeazã administra-
rea ambalajelor ºi deºeurilor
din ambalaje, astfel încât sã
permitã remedierea rapidã a
situaþiei existente, respectiv
înlãturarea unor situaþii care
ar putea bloca piaþa deºeuri-
lor de ambalaje, reducerea
impactului financiar negativ
asupra operatorilor economici
afectaþi ºi o mai bunã perfor-
manþã de valorificare a deºeu-
rilor din ambalaje.
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Despre dosarul morþii patronul
Hexi Pharma:

„Va fi o soluþie

în aceastã lunã”
Procurorul general al

României, Augustin Lazãr, a
declarat, ieri, cã este a
aproape de finalizare exper-
tiza tehnicã asupra maºinii
conduse de Dan Condrea în
noaptea accidentului ºi cã o
soluþie în dosarul morþii, va
fi datã de procurori în luna
iulie. “Va fi o soluþie în
legãturã cu accidentul în
aceastã lunã(n.r. iulie). Este
aproape de finalizare, din
datele pe care le am, experti-
za tehnicã asupra autoturis-
mului. Vor putea soluþiona
în termen rezonabil aceasta
cauzã”, a spus Augustin
Lazãr, ieri, la ceremonia
pentru Ziua Justiþiei. Despre
ancheta cu privire la dezin-
fectanþii Hexi Pharma,
procurorul general al Româ-
niei a declarat cã “este în
curs procesul de constituire a
pãrþilor civile.” “Existã un
volum de activitate în
desfãºurare. Se desfãºoarã
activitãþi privind ridicãri de
acte, sunt spre sfârºit aceste
activitãþi. Urmeazã analiza ºi
coroborarea cu expertizele
care se fac pentru a vedea
modul de eficacitate a
soluþiilor care au fost ridica-
te de la diverse spitale”, a
mai adãugat Augustin Lazãr.
Întrebat despre problemele
din sistemul de justiþiei,
procurorul general a spus cã
sunt “niºte probleme în
legãturã cu volumul de
dosare, care trebuie soluþio-
nate într-un termen rezona-
bil”. ªeful Ministerului
Public a precizat ºi cã sunt
“probleme de integritate,
care ar trebui vãzute cu
prioritate.”
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‘’Liderii PNL nu vor propune
colegilor din BPN, în ºedinþa de
luni, o alianþã sau o fuziune cu
UNPR ºi PSRO, deºi atât UNPR,
cât ºi PSRO ar fi fost de acord
cu fuziunea prin absorbþie cu
PNL, în schimbul unor locuri pe
listele pentru alegerile parlamen-
tare’’, au declarat, pentru ME-
DIAFAX, surse din PNL. Cel
mai probabil PNL va merge sin-
gur în alegerile parlamentare din
toamnã, au mai spus surse din
rândul liberalilor. ‘’PNL, cel mai
probabil, va decide sã meargã
singur în alegerile parlamentare
pentru cã mizeazã pe un scor po-
litic bun care sã îi asigure for-
marea unei majoritãþi parlamen-
tare în jurul propunerii de prim-
ministru pe care o va face parti-

„Institutul Naþional pentru Stu-
dierea Holocaustului din România
a aflat cu consternare ºi maximã
durere despre decesul lui Elie Wie-
sel, cel care ºi-a dedicat întreagã
viaþã pentru cã drama Holocaus-
tului sã fie cunoscutã ºi ceea ce a
fost sã nu mai fie posibil! Neobo-
sit militant pentru libertate ºi drep-
turile omului, pentru respectul ºi
afirmarea celuilalt, pentru înþele-
gere ºi dialog între oameni, scrii-

PNL ar putea merge singurPNL ar putea merge singurPNL ar putea merge singurPNL ar putea merge singurPNL ar putea merge singur
la parlamentare. Liderii nu vorla parlamentare. Liderii nu vorla parlamentare. Liderii nu vorla parlamentare. Liderii nu vorla parlamentare. Liderii nu vor
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PNL ar putea decide sã meargã singur la

alegerile parlamentare, au declarat, ieri,
pentru MEDIAFAX, surse din PNL, afir-

mând cã în ºedinþa BPN de luni, liderii PNL
nu le vor propune colegilor o alianþã sau o
fuziune cu UNPR ºi PSRO, deºi acestea ar
fi fost de acord cu fuziunea prin absorbþie.

dul’’, au mai precizat aceleaºi
surse pentru MEDIAFAX.

Biroul Politic Naþional al PNL
are loc astãzi la ora 13. UNPR
a pierdut în ultima sãptãmînã 15
parlamentari, printre care ºi pre-
ºedinte le  fondator  Gabrie l
Oprea, care ºi-a dat vineri de-
misia din partid ºi a anunþat cã
se retrage din politicã dupã ce
îºi încheie mandatul de senator.
Cei mai mulþi dintre cei 15 au
ales PSD.

Preºedinte le  PSD,  Liviu
Dragnea, a declarat vineri într-
o emisiune TV cã are informa-
þii cã UNPR ar dori sã aibã o
nouã discuþie cu PSD, o even-
tualã întâlnire urmând sã aibã
loc sãptãmâna viitoare. “Se pare
cã a apãrut o informaþie cã ar

vrea sã  ne vedem din nou,
UNPR. Dacã informaþia se va
confirma, poate cã o sã ne ve-
dem sãptãmâna viitoare. (...) Eu
aº vrea sã finalizãm discuþia.
Pentru mine este important, eu
sunt un om de cuvât - mi-am

luat un angajament în faþa lor
cã suntem deschiºi la o discu-
þie despre o posibilã fuziune ºi
aº vrea sã o închidem. Noi
eram în mijlocul discuþiei ºi au
plecat sã discute cu PNL”, a
declarat Liviu Dragnea.

Institutul Naþional pentru Studierea Holocaustului
din România deplânge moartea lui Elie Wiesel

Institutul Naþional pentru Studierea Holocaustului din
România a deplâns într-un mesaj public moartea scriitoru-
lui ºi activistului politic american de origine românã Elie
Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care a

decedat, sâmbãtã dimineaþã, la vârsta de 87 de ani.

torul Elie Wiesel, laureat al pre-
miului Nobel pentru Pace, rãmâ-
ne un model de verticalitate uma-
nã ºi un reper pentru activitatea
institutului. Sincere condoleanþe
familiei îndoliate.”, au transmis
membrii INSHR într-un comuni-
cat de presã remis MEDIAFAX.

Elie Wiesel, nãscut pe 30 sep-
tembrie 1928 în oraºul Sighet (în
prezent Sighetu Marmaþiei, jude-
þul Maramureº, România), a de-

cedat, a anunþat sâmbãtã searã
Institutul israelian pentru memo-
ria Holocaustului Yad Vashem, ci-
tat de publicaþiile Jerusalem Post
ºi Haaretz. Supravieþuitor al Ho-
locaustului, Elie Wiesel a scris pe
larg despre condiþiile de încarce-
rare în lagãrele naziste ºi, în anul
1986, i-a fost acordat Premiul
Nobel pentru Pace, Comitetul nor-
vegian salutând “activitãþile con-
crete pentru cauza pãcii ºi dem-
nitãþii umane”.

Elie Wiesel s-a remarcat prin
rolul major în promovarea educa-
þiei pe tema Holocaustului ºi pen-
tru perpetuarea memoriei Holo-
caustului în perioada postbelicã,
publicând cartea de memorii
“Night”, bazatã pe experienþele
trãite ca adolescent în lagãrul de
la Auschwitz. Elie Wiesel a scris
57 de cãrþi, majoritatea în limbile
francezã ºi englezã, inclusiv
“Night”, bazatã pe experienþele în
lagãrele de concentrare naziste.
Elie Wiesel a fost preºedintele
Comisiei de Consiliere a publica-
þiei Algemeiner Journal ºi profe-
sor de ªtiinþe Umaniste la Univer-
sitatea din Boston.

Premierul Dacian Cioloº,
mesaj de condoleanþe
Supravieþuitor al lagãrului de

la Auschwitz ºi al ororilor Holo-
caustului, Elie Wiesel ºi-a distilat
suferinþa în iubire faþã de semeni
ºi a fost un mesager al umanitã-
þii, o voce neobositã împotriva
violenþei, opresiunii ºi rasismu-
lui, spune premierul Dacian Cio-
loº într-un mesaj de condolean-
þe. “Elie Wiesel a plecat la Dum-
nezeu. Supravieþuitor al lagãrului
de la Auschwitz ºi al ororilor Ho-
locaustului, ºi-a distilat suferinþa
în iubire faþã de semeni. A fost
un mesager al umanitãþii, o voce
neobositã împotriva violenþei,
opresiunii ºi rasismului. Viaþa ºi
scrierile lui rãmân în istorie ca
mãrturii ale pãcii ºi demnitãþii
umane, manifeste ale credinþei lui
Elie Wiesel cã forþele binelui ºi
ale libertãþii pot fi victorioase pes-
te tot în lume. Dumnezeu sã-l
odihneascã ºi sã-l aibã în pace”,
a spus premierul Dacian Cioloº
într-un mesaj de condoleanþe,
informeazã Biroul de presã al
Guvernului.
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Clostridium difficile este o bac-
terie care se întâlneºte în intestinul
a 1-3% din populaþia adultã. Într-o
informare transmisã de Ministerul
Sãnãtãþii se aratã cã în cea mai
mare parte a cazurilor nu se pro-
duc manifestãri clinice deoarece
existenþa florei intestinale obiºnui-
te reuºeºte sã împiedice multipli-
carea Clostridium difficile.

Totuºi, în situaþii în care aceas-
tã florã intestinalã normalã se re-
duce numeric (cel mai adesea dupã
administrare de antibiotice) Clos-
tridium difficile are condiþii favo-
rabile sã se multiplice ºi sã elibere-
ze toxine ce afecteazã colonul ca-
uzând simptomatologia ICD.

Clostridium difficile poate re-
zista timp de sãptãmâni în mediul
înconjurãtor sub formã de spori
(bacterii cu un înveliº special,
foarte rezistent). Odatã luaþi pe

Demersurile pentru înregistra-
rea naºterii copilului trebuie fina-
lizate în termen de 30 de zile de la
naºtere, comparative cu 15 zile cât
este în prezent,conform Ordonan-
þei de urgenþã nr. 33/2016 publi-
catã în Monitorul Oficial, se aratã
într-un comunicat remis MEDIA-
FAX de Ministerul Afacerilor In-
terne (MAI).

În situaþia în care este depãºit
termenul de 30 de zile, procedu-
ra va continua pe cale adminis-
trativã, fãrã a fi aplicatã proce-
dura de înregistrare tardivã a naº-
terii pe cale judecãtoreascã, anun-

Noi modalitãþi de înregistrare a naºterii copilului
Ordonanþa de urgenþã care stabileºte noi modalitãþi

de înregistrare a naºterii copilului, printre noutãþi
fiind termenul de 30 de zile în care trebuie finalizate
demersurile, faþã de 15 cât este în prezent, a fost
publicatã în Monitorul Oficial, anunþã, sâmbãtã, MAI.

þã MAI. “Astfel, înregistrarea
naºterii se va face cu aprobarea
primarului unitãþii administrativ-
teritoriale ºi cu avizul prealabil al
serviciului public comunitar ju-
deþean de evidenþã a persoanelor
sau, dupã caz, al municipiului
Bucureºti. În vederea înregistrã-
rii naºterii se vor efectua, dupã
caz, o serie de activitãþi de cãtre
autoritãþile statului (verificãri în
registrele de stare civilã, în evi-
denþele cazierului judiciar ºi în
evidenþele operative, luarea unor
declaraþii etc.).”, se noteazã în
comunicat.

Tot ca noutate, nu va mai fi so-
licitatã expertiza medico-legalã,
obligatorie pânã acum în cazul în-
registrãrii tardive a naºterii. Potri-
vit Ordonanþei, aceasta poate fi
solicitatã acum numai dacã nu exis-
tã un certificat medical constata-
tor al naºterii. Prevederile noului act
normative se aplicã ºi în cazul co-
piilor mai mari ºi a adulþilor a cã-
ror naºtere nu a fost înregistratã
în registrele de stare civilã. În ca-
zul copiilor instituþionalizaþi în ac-
tele de identitate eliberate se va în-
scrie domiciliu sau reºedinþa la
adresa instituaþiei sau a centrului
unde sunt instituþionalizaþi. “De ase-
menea, persoanele care sunt inter-
nate într-o unitate sanitarã pot soli-
cita eliberarea unui nou act de iden-
titate serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanele pe raza cãru-
ia se aflã instiuþia sanitarã ”, preci-
zeazã reprezentanþii ministerului.

Ordonanþa de urgenþã a fost
aprobatã în ºedinþa de Guvern din
28 iunie ºi face parte din seria de
mãsuri propuse de Executiv ºi im-

plementate de Ministerul Afaceri-
lor Interne pentru debirocratiza-
rea ºi simplificarea procedurilor
administrative.

Infecþiile intraspitaliceºti,Infecþiile intraspitaliceºti,Infecþiile intraspitaliceºti,Infecþiile intraspitaliceºti,Infecþiile intraspitaliceºti,
tot mai rezistente la tratamenttot mai rezistente la tratamenttot mai rezistente la tratamenttot mai rezistente la tratamenttot mai rezistente la tratament

Una din bacteriile ce îi pune în dificultate pe
medici ºi provoacã spaimã printre pacienþi este
Clostridium difficile. Un document trimis cãtre
spitale confirmã cã 70 la sutã din infecþiile deter-
minate de aceastã bacterie sunt foarte agresive.

mâini ºi apoi ingeraþi sporii vor
coloniza intestinul.
Se poate ajunge la insufiecienþã
renalã ºi deces

În privinþa manifestãrilor mani-
festãrile ICD, acestea sunt diaree
cu scaune lichidiene (uneori cu
mucus ºi sânge), se pot asocia fe-
brã, dureri abdominale, greaþã, ina-
petenþã (foarte rar vãrsãturi), cele
mai multe cazuri evolueazã favo-
rabil. Existã însã ºi situaþii de afec-
tare severã a colonului, când se
poate ajunge la încetarea tranzitu-
lui intestinal (ileus) cu meteorism
abdominal important, ºoc, insufi-
cienþã renalã, degradarea funcþii-
lor altor organe implicând un risc
vital pentru pacient.

Este probabil ca un pacient sã
aibã ICD când manifestãrile de-
scrise sunt asociate uneia dintre

urmãtoarele situaþii: ur-
meazã sau a urmat de
curând un tratament
antibiotic (în ultimele
2-3 luni), a fost spita-
lizat sau instituþionali-
zat (spre exemplu cen-
tru de recuperare, cã-
min pentru persoane
vârstnice), pacientul
are peste 65 de ani, a
fost operat recent la ni-
velul intestinului sau
urmeazã un tratament
cu medicamente imu-
nosupresoare (de
exemplu citostatice),
are boli severe, ceilalþi
membri ai familiei nu
au sindrom diareic.

Specialiºtii spun cã
pentru a reduce riscul
de a avea ICD trebuie
luat antibiotic doar
atunci când este justi-
ficat ºi prescris de un
medic. Nu trebuie in-
sistat sã se se prescrie sau sã se
obþinã antibiotice fãrã prescripþie
din farmacii. Pentru orice pre-
scripþie de antibiotic trebuie între-

bat medicul dacã este
absolut necesarã.

Clostridium difficile
rezistã mult timp
pe mâinile pacien-
tului dacã nu sunt
bine spãlate

Clostridium diffici-
le rezistã mult timp pe
mâinile pacientului atât
timp cât nu sunt bine
spãlate cu apã ºi sã-
pun. De asemenea,
bacteria poate rezista
pe obiectele din jurul
pacientului, pe echipa-

mente medicale atât timp cât nu
sunt dezinfectate cu substanþe care
conþin clor sau care elibereazã oxi-
gen. Soluþiile alcoolice pentru igie-
nizarea rapidã a mâinilor nu distrug
Clostridium difficile.

Pentru a preveni apariþia altor
cazuri de ICD, pacientul, membrii
de familie, vizitatorii sãi ºi perso-
nalul medical care îl îngrijeºte tre-
buie sã îºi spele mâinile la ieºirea
din camera pacientului.

Se considerã cã dupã 48-72 de
ore de la normalizarea tranzitului
intestinal riscul se reduce foarte
mult ºi se pot întrerupe izolarea ºi
mãsurile de precauþie. Riscul rea-
pare însã în cazul recidivei ICD.
La aproximativ 25-30% dintre pa-
cienþi manifestãrile reapar într-un
interval de 1-12 sãptãmâni. Dacã
aceastã situaþie survine, trebuie
solicitat rapid consult medical.

Riscul de contagiune pentru
membrii familiei dacã un pacient
are ICD ºi este îngrijit la domici-
liu poate fi îndepãrtat dacã mâini-
le sunt spãlate cu sãpun ºi cu apã
caldã dupã fiecare utilizare a toa-
letei ºi înainte de mese; trebuie fo-
losit sãpun lichid (cel solid se poa-
te popula cu germeni). Trebuie
respectatã o igienã personalã
strictã – sã nu se foloseascã în
comun prosoapele ºi dacã este
posibil, trebuie folositã o altã toa-
letã faþã de cea utilizatã de ceilalþi
membri ai familiei. Este necesar
ca hainele sã fie spãlate cu apã
fierbinte (programul cu cea mai
înaltã temperaturã), separat de
cele ale restului familiei. Ceilalþi
membri ai familiei trebuie sã îºi
spele mâinile cu apã ºi sãpun ºi sã
le usuce bine.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat vineri, 1 iulie a.c. sen-
tinþa în dosarul lui Constantin Flo-
rescu, de 61 de ani, din Craiova,
lichidatorul judiciar trimis în jude-
catã în luna martie pentru luare de
mitã ºi trafic de influenþã. Bãrbatul
a recunoscut comiterea faptelor în
faþa judecãtorilor, a cerut sã bene-
ficieze de prevederile legale vizând
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã ºi a fost condamnat
la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6
luni închisoare cu executare. În
plus, timp de 4 ani dupã executa-
rea pedepsei bãrbatului îi este in-
terzis sã mai fie practician în in-
solvenþã: „condamnã pe inculpa-
tul Florescu Constantin la pedeap-
sa de 2 ani închisoare ºi pedeapsa
complementarã a interzicerii drep-

Poliþiºtii rutieri craioveni au organizat, la
acest sfârºit de sãptãmânã, în municipiul
Craiova o acþiune pentru prevenirea acci-
dentelor rutiere generate de nerespectarea
regimului legal de vitezã de cãtre conducã-
torii auto. De asemenea, nici pietonii nu au

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, la acest sfârºit de
sãptãmânã, poliþiºtii din cadrul
Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice, împre-
unã cu comisari din cadrul Co-
misariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Dolj,
inspectori din cadrul Inspec-
toratului Teritorial de Muncã
Dolj ºi inspectori din cadrul
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj au desfãºurat o acþiune la
unitãþile de agrement tip pisci-
nã/ºtrand din judeþul Dolj.

În urma controalelor efectuate ºi a ne-
regulilor constatate, oamenii legii au apli-
cat 4 sancþiuni contravenþionale în valoa-
re de 28.000 lei. De asemenea, poliþiºtii
au confiscat mãrfuri în valoare de peste
2.000 lei. Astfel, în urma controlului efec-
tuat la o piscinã din comuna Cârcea, oa-
menii legii au descoperit suma de 250 lei,

Închisoare cu executare pentruÎnchisoare cu executare pentruÎnchisoare cu executare pentruÎnchisoare cu executare pentruÎnchisoare cu executare pentru
lichidatorul judiciar prins cu ºpagãlichidatorul judiciar prins cu ºpagãlichidatorul judiciar prins cu ºpagãlichidatorul judiciar prins cu ºpagãlichidatorul judiciar prins cu ºpagã

Constantin Florescu, craioveanul de 61
de ani, lichidator judiciar, care a cerut ad-
ministratorului unei firme aflatã într-un pro-
ces de faliment 3.000 de euro ºpagã pentru
a-i întocmi un raport favorabil, astfel încât
sã nu atragã rãspunderea patrimonialã, a
fost condamnat la o pedeapsã de 2 ani ºi 6

luni închisoare cu executare pentru luare
de mitã ºi trafic de influenþã. Sentinþa a fost
pronunþatã la sfârºitul sãptãmânii trecute de
judecãtorii de la Tribunalul Dolj, nu este de-
finitivã, iar bãrbatul, care a recunoscut co-
miterea faptelor în faþa instanþei, rãmâne,
în continuare, dupã gratii.

turilor prev de art 66 alin 1 lit a, b
ºi g NCP, lit g constând în interzi-
cerea profesiei de practician în in-
solvenþã pe o perioadã de 4 ani
dupã executarea pedepsei princi-
pale. În baza art 291 alin 1 NCP
cu aplic art 396 alin 10 cpr pen
condamnã pe acelaºi inculpat la
pedeapsa de 1 an ºi 6 luni închi-
soare. Inculpatul Florescu Con-
stantin va executa pedeapsa cea
mai grea, aceea de 2 ani închisoa-
re la care se adaugã un spor obli-
gatoriu de 6 luni închisoare, ur-
mând ca inculpatul pedeapsa re-
zultantã de 2 ani ºi 6 luni închi-
soare. Deduce din pedeapsa apli-
catã inculpatului Florescu Con-
stantin durata reþinerii ºi arestãrii
preventive de la 27.02.2016 ºi în
continuare la zi. Menþine aresta-

rea preventivã a inculpatului. În
baza art.112 alin.1 lit.e NCP rap-
.la art.289 alin.3 NCP, art.291
alin.2 NCP dispune confiscarea
specialã, a sumei de 1000 euro
consemnatã în procesul verbal din
26.02.2016. În baza disp.art 274
alin. 1 cpr pen obligã pe inculpat
la 700 lei cheltuieli judicare sta-
tului - fond ºi urmãrirea penalã.
Cu apel. Pronunþatã în ºedintã
publicã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Atât procuro-
rii, cât ºi inculpatul pot face apel,
care se va judeca la Curtea de
Apel Craiova. 
Prins în flagrant pe 26 februarie a.c.

Reamintim cã, pe 17 februarie
a.c., Camelia I. a sesizat Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj despre
faptul cã, în cursul lunii ianuarie
2016, Constantin Florescu, în ca-
litate de lichidator judiciar, într-un
dosar înregistrat pe rolul Tribuna-
lului Dolj sub nr. 5543/63/ 2014/
a1, vizând procedura falimentului,
i-a pretins concubinului sãu, Cre-
þu Florin Lucian, administrator al
SC “LU&LU” SRL, diverse sume
de bani pentru a-l favoriza pe aces-
ta în cadrul procedurii falimentu-
lui, în sensul întocmirii unui raport
care sã nu atragã rãspunderea pa-
trimonialã. În denunþ, femeia a
povestit cã, pe 22 ianuarie a.c. a
avut loc o întâlnire la supermar-

ket-ul Kaufland – Craioviþa Nouã,
pe parcursul cãreia Florescu i-a
pretins lui Creþu suma de 10.000
lei. Întrucât douã zile mai târziu
Creþu urma sã pãrãseascã þara, Flo-
rescu i-a spus cã de remiterea su-
mei sã se ocupe concubine sa. Ul-
terior, pe 18, respectiv 24 februa-
rie, între denunþãtoare ºi Florescu
Constantin au avut loc douã întâl-
niri, pe parcursul cãrora lichidato-
rul judiciar i-a pretins femeii suma
de 3.000 euro, susþinând cã 1.000
euro din aceºti bani erau destinaþi
magistratului judecãtor desemnat
cu soluþionarea dosarului de fali-
ment. Cei doi au stabilit ca vineri,
26 februarie a.c., la ora 11.00, sã
se întâlneascã în parcarea magazi-
nului Billa, din Craiova, pentru re-
miterea unei tranºe de 1000 euro,
astfel cã anchetatorii au pus la
punct detaliile flagrantului: „În di-
mineaþa zilei de 26.02.2016, în
jurul orelor 10:40, denunþãtoarea
 s-a deplasat în parcarea magazi-

nului BILLA, poziþionându-se în
apropierea uºilor de acces în punc-
tul comercial, iar dupã circa cinci
minute ºi-a fãcut apariþia ºi Flo-
rescu Constantin. Cei doi au pur-
tat discuþii timp ce circa 8-10 mi-
nute, timp în care inculpatul i-a
dat asigurãri denunþãtoarei cã o
parte din suma pretinsã anterior
(1.000 euro)  va fi remisã magis-
tratului judecãtor de la Tribuna-
lul Dolj, arãtându-ºi disponibili-
tatea de a completa cu banii pro-
prii diferenþa, iar la finalul aces-
tora denunþãtoarea Iacob Lavinia
Camelia i-a remis lichidatorului
Florescu Constantin suma de 1000
euro, pe care acesta i-a introdus
într-un  portmoneu, de culoare
neagrã,  pe care l-a pus în buzu-
narul din spate  partea dreaptã al
pantalonilor tip blue-jeans, cu care
era îmbrãcat”, au reþinut procu-
rorii în rechizitoriu. Inculpatul a
fost reþinut, apoi arestat preventiv,
fiind ºi acum în spatele gratiilor.

Amenzi pentru nereguliAmenzi pentru nereguliAmenzi pentru nereguliAmenzi pentru nereguliAmenzi pentru nereguli
descoperite la piscinedescoperite la piscinedescoperite la piscinedescoperite la piscinedescoperite la piscine

încasatã cu titlu de acces piscinã pentru
15 persoane, care nu a fost fiscalizatã.
„Societatea comercialã a fost sancþiona-
tã contravenþional cu amendã în cuantum
de 3000 lei, fiind confiscatã ºi suma de
250 lei, care nu a putut fi justificatã”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.

Amenzi pentru ºoferiiAmenzi pentru ºoferiiAmenzi pentru ºoferiiAmenzi pentru ºoferiiAmenzi pentru ºoferii
ºi pietonii indisciplinaþiºi pietonii indisciplinaþiºi pietonii indisciplinaþiºi pietonii indisciplinaþiºi pietonii indisciplinaþi

fost omiºi de cãtre oamenii legii, poliþiºtii
rutieri acþionând ºi pentru conºtientizarea
acestora cu privire la importanþa respectãrii
normelor rutiere referitoare la traversarea
strãzilor. „În cadrul acestor activitãþi, po-
liþiºtii au constatat 153 de abateri de natu-

rã contravenþionalã, pentru
sancþionarea cãrora au apli-
cat amenzi în valoare de pes-
te 20.000 lei. Dintre acestea,
16 sancþiuni au fost aplica-
te unor conducãtori auto
care au circulat cu vitezã ne-
regulamentarã, iar alte 58 de
sancþiuni au fost aplicate
unor pietoni care au traver-
sarat neregulamentar strãzi-
le”, ne-a declarat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj. De
asemenea, oamenii legii au
reþinut în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce 13
permise de conducere.
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Este ora 14.00 ºi o luminã or-
bitoare pãtrunde de afarã în cele
câteva secunde când uºa masi-
vã se deschide. În tot restul tim-
pului, holul somptuos, încãrcat cu
marmurã al Universitãþii din Cra-
iova, este rãcoros ºi linºtit. Pro-
fesori ºi elevi ies din sãlile de cur-
suri ºi se împrãºtie care încotro.
Cãutând ieºirea, paºii lor strãbat
acest hol ºi sunt întâmpinaþi de o
muzicã linã care le întrerupe
brusc gândurile. Este un sunet
melodios de fluier care, culmea,

nu deranjeazã ºi nici nu sparge
liniºtea din jur. „Este Imnul nos-
tru ... Deºteaptã-te, române!”,
rosteºti în gând, adãugând auto-
mat ºi primele versuri. ªi când
tocmai îþi formulai pãrerea cã

Camille Kamga
Wendji,
camerunezul
îndrãgostit de
Imnul României

Pe Camille Kamga Wendji l-am cunoscut într-o dupã-amiazã toridã,
când strãzile Craiovei  aproape cã erau pustii din cauza caniculei. În
holul rãcoros al Universitãþii din Craiova, doctorandul camerunez pri-
vea grupurile rãzleþe de profesori ºi studenþi care ieºeau de prin sãlile
de cursuri ºi se delecta cântând, de unul singur, la fluierul sãu din lemn.
Melodia Imnului nostru prindea viaþã, atingând nevãzut inimile trecãto-
rilor. Una câte una, adunate toate, notele muzicale spuneau laolaltã însã
povestea unei speciale prietenii...

este o idee minunatã sã cânþi
Imnul la fluier, chiar ºi acolo, pe
holul Universitãþii, îþi sare în ochi
interpretul.

„Cel mai frumos
Imn, dupã cel al
Camerunului”

Camille Kamga Wendji zâm-
beºte larg ºi pune fluierul alã-
turi când ne apropiem de el.
Este aºezat pe o bãncuþã din
marmurã, chiar acolo, în hol. Ne
roagã sã vorbim în limba fran-

cezã, dar pânã la urmã acceptã
cu bucurie sã purtãm o conver-
saþie ºi în limba englezã. „Ce
cânþi?”, îl întrebãm direct. Rãs-
punsul vine repede ºi simplu:
”Imnul României”. Zâmbetul îi
pune în evidenþã ochii strãluci-

tori ºi tenul de culoarea boabe-
lor de cafea. Dar mai mult de-
cât chipul sãu exotic, zâmbetul
sãu ne transmite prietenie ºi do-
rinþa de a comunica, de a cu-
noaºte oameni. Ne spune cã din-
tre toate cântecele pe care le
ºtie la fluier, a ales sã cânte toc-
mai Imnul fiindcã aºa simte el
România. „Aveþi o þarã foarte
frumoasã, care are cel mai fru-
mos Imn”. Dupã o pauzã, vine
ºi continuarea: „Dupã cel al Ca-
merunului, patria mea, care este
cel mai apropiat de inima mea.
Vreþi sã vi-l cânt?”.

”Este o muzicã
deosebitã, îmi
place mult”

Este gata sã-ºi reia fluierul
ºi sã ne ofere câteva note din
Imnul þãrii sale, când telefonul
îi vibreazã în buzunar. Urmea-
zã o scurtã conversaþie în lim-
ba francezã, din care se disting
cuvintele „jurnaliºti„ ºi „Imn”.
Camille e încântat cã pasiunea
sa pentru muzicã ºi, îndeosebi,
pentru Imnul þãrii noastre atra-
ge atenþia ºi place. Povestea
curge apoi fãrã ca noi sã fim
nevoiþi sã intervenim prea mult.
„Când am cãutat date despre
România, am fost curios sã as-
cult ºi Imnul. ªi mi-a plãcut
foarte mult. L-am descãrcat de
pe internet ºi l-am învãþat sin-
gur. Când l-am ascultat prima
oarã, am simþit cã-mi vibreazã
tot corpul, este o muzicã deose-
bitã ºi am învãþat-o foarte repe-
de. Acum o cânt pentru cã îmi
place”, ne spune, cu simplitate.
Remarcãm faptul cã nu face nici
cel mai mic efort de a-ºi alege
cuvintele ºi ghicim sinceritatea
interlocutorului nostru.

Aºa simte el
România

Prietenia lui Camille, studentul
din Camerun, cu România a în-
ceput, aºadar, cu muzica Imnului
nostru. Acesta este ºi motivul
pentru care o redã acum atât de
uºor, aproape natural, ajutându-se
de fluierul sãu elegant, din lemn
pe care îl poartã cu el pretutin-
deni. Când are câte un moment
liber, cântã, iar muzica Imnului
nostru face parte acum din reper-
toriul sãu de suflet. Captivat doar
de înlãnþuirea notelor muzicale,
mult timp nu l-au interesat cuvin-
tele, însã acum curiozitatea îl în-
deamnã sã înþeleagã ºi ce doresc
sã exprime românii prin aceastã
muzicã vibrantã. „ªtiu cã se vor-
beºte despre deºteptare, despre
wake up... Îmi place lucrul aces-
ta ºi le voi traduce”. Camille îºi
însoþeºte vorbele cu miºcãri largi
ºi expresive, arãtând cã sunetul
muzicii, ca orice pasiune, porneº-
te de undeva din interior fiinþei
umane.

Bursier prin
Programul
„Eugen Ionescu”

Tânãrul acesta zâmbitor, cu o

pasiune uriaºã pentru muzicã ºi
plin de optimism, se aflã în Ro-
mânia de douã luni, iar în Craiova
de puþine zile numai. Locuieºte în
Yaounde, capitala Camerunului, ºi
este doctorand la Universitatea
Dschang, situatã în vestul þãrii,
unde studiazã managmentul. În
România a ajuns alãturi de alþi
patru bursieri care participã la
Programul „Eugen Ionescu”, ofe-
rit, din 2007, de Guvernul Româ-
niei doctoranzilor ºi cercetãtori-
lor din þãrile membre ale Organi-
zaþiei Internaþionale a Francofo-
niei. În cele 26 de unitãþi de învã-
þãmânt universitar din România
face parte ºi Universitatea din
Craiova, ºi iatã-l pe camerunezul
Camille trãind ºi simþind româ-
neºte alãturi de craioveni. „Acum
îl aºtept pe profesorul meu, tre-
buie sã discutãm despre progra-
mul de curs, apoi mã voi plimba
ºi voi descoperi acest frumos
oraº”, ne mãrturiseºte, zâmbind
pentru a nu ºtiu câta oarã. Din
nou, ne impresioneazã sentimen-
tul unei calde prietenii pentru ro-
mâni ºi þara lor, prietenie pe care
Camille o afiºeazã în cel mai fi-
resc mod cu putinþã. Interpretat
de studentul din Camerun, ºi Im-
nul nostru parcã sunã altfel, ºi mai
frumos ...
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Noua reglementare aduce cla-
rificãri cu privire la opþiunea pe
care o au operatorii economici
care introduc pe piaþa naþionalã
ambalaje ºi produse ambalate, pen-
tru a-ºi putea îndeplini obiective-
le de reciclare, atât în mod indivi-
dual, cât ºi prin intermediul orga-
nizaþiilor de transfer de respon-
sabilitate. Concret, potrivit actu-
lui normativ aprobat, producãto-
rii de produse ambalate au posi-
bilitatea de a-ºi îndeplini þintele,
atât prin intermediul unor opera-
tori economici specializaþi (de ti-
pul organizaþiilor de transfer de
responsabilitate), cât ºi prin efor-
turi individuale, în parteneriate de
anvergurã mai micã, atât cu alþi
operatori economici, cât ºi cu
autoritãþi publice locale, instituþii
de învãþãmânt, ONG-uri, alþi par-
teneri comunitari.

Un nou organism
de control

Alte mãsuri prevãd constituirea
Comisiei de autorizare pentru în-
fiinþarea ºi autorizarea operatori-
lor specalizaþi pentru preluarea
responsabilitãþii gestionãrii deºeu-
rilor de ambalaje, clarificãri cu
privire la condiþiile ºi termenele în
care poate fi anulatã licenþa de
operare acordatã operatorilor eco-
nomici tip OTR, respectiv la ce
reprezintã de fapt „2 ani conse-
cutivi de la momentul constatãrii
cã aceºtia nu-ºi îndeplinesc ob-
iectivele stabilite”, pentru a nu mai
duce la interpretãri personale, la
incertitudini ºi la incapacitatea
autoritãþilor de control de a pune
în aplicare corect sancþiuni.

Mãsurile prevãzute în ordonan-
þa de urgenþã vor avea efecte po-
zitive asupra mediului pe termen
mediu ºi lung, contribuind la re-
ducerea cantitãþilor de deºeuri ge-
nerate, precum ºi la creºterea ca-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ordonanþa de urgenþã aprobatã la 29
iunie a.c. modificã ºi completeazã Le-
gea 249/2015, care vizeazã administra-
rea ambalajelor ºi deºeurilor din am-
balaje, astfel încât sã permitã remedie-
rea rapidã a situaþiei existente, respec-
tiv înlãturarea unor situaþii care ar
putea bloca piaþa deºeurilor de amba-
laje, reducerea impactului financiar

negativ asupra operatorilor economici
afectaþi ºi o mai bunã performanþã de
valorificare a deºeurilor din ambalaje.
Totuºi, þara noastrã nu reuºeºte sã co-
lecteze cele minimum 4 kg/locuitor, cât
este normativul european. Cum, în Cra-
iova, nu se strâng, anual, mai mult de
10 tone; pânã la cele 10,7 tone impuse
de UE, mai e cale lungã.

pacitãþilor de colectare ºi recicla-
re a deºeurilor de ambalaje, în ve-
derea atingerii obiectivelor de va-
lorificare pe fluxurile de deºeuri,
asumate de România faþã de Uni-
unea Europeanã.

Nu se reuºeºte
atingere obiectivelor

În prezent, pe piaþa româneas-
cã, conform Administraþiei Fon-
dului pentru Mediu, funcþionea-
zã aproximativ 25.000 de produ-
cãtori ºi 10 OTR (organizaþii de
transfer de responsabilitate).
Aproximativ 50% din producã-
tori au transferat integral cãtre
OTR-uri responsabilitatea valori-
ficarii ambalajelor puse pe piaþã,
aceste OTR-uri nu au reuºit atin-
gerea obiectivelor de valorifica-
re, fapt care a condus la ratarea
obiectivelor de cãtre producãto-
rii de produse ambalate.

Mãsurile adoptate contribuie la
realizarea obiectivelor de recicla-
re ºi valorificare impuse prin Di-
rectiva 94/62/CE a Parlamentu-
lui European ºi a Consiliului pri-

vind ambalajele ºi deºeurile pro-
venite din ambalaje, precum ºi la
evitarea unui potenþial infringe-
ment. De asemenea, se vizeazã
stimularea investiþiilor în dome-
niul colectãrii selective, staþiilor
de sortare ºi tratare, capacitãþi-
lor de colectare ºi valorificare,
precum ºi implicarea unei cate-
gorii mai mari de operatori eco-
nomici în gestionarea fluxurilor
de deºeuri valorificabile, având
efecte durabile de protecþie a me-
diului, protejarea sãnãtãþii popu-
laþiei ºi diminuarea risipei de re-
surse reprezentate de materialele
utile care pot fi recuperate din
deseurile de ambalaje.

Avem o normã
de 4 kg/locuitor
de deºeuri electrice
ºi electronice

Producãtorii europeni de elec-
tronice ºi electrocasnice, prin in-
termediul Asociaþiei Române pen-

tru Reciclare RoRec au organi-
zat la mijlocul lunii septembrie
prima colectare din anul 2015 a
deºeurile electrice ºi electronice.
Dacã în 2014 s-au strâns 10
tone, în 2015 se sperã la mai
mult. Dar rezultatele au fost ase-
mãnãtoare. Totuºi, cum popula-
þia Craiovei este de 269.500 lo-
cuitori, ar fi nevoie sã reciclãm
1.078 tone în acest an, dacã tre-

buie sã respectãm norma impu-
sã de 4 kg per locuitor.

Standardele europene privind
colectarea selectivã ºi reciclarea
deºeurilor electrice, respectiv de
a colecta anual 4 kg DEEE per
locuitor sunt greu de realizat în
România. Puterea de cumpãra-
re spune totul. Fiind una dintre
cele mai mici din UE nu permite
populaþiei sã reînnoiascã apara-
tura electrocasnicã atât de repe-
de pe cât ºi-ar dori producãtorii
de profil. Presiunea pusã prin
aºa-numitele cote de deºeuri
provine, în realitate, de la lob-
by-ul marilor furnizori de pro-
duse electronice ºi electrocas-
nice. Stimularea de a cumpãra
noi produse de uz casnic este
fãcutã, fie prin sisteme de cre-
ditare, fie prin bonificaþii la achi-
ziþie, fie prin tombole cu premii.

Tot consumatorul
va plãti

Impunerea penalitãþii de 2 lei/
kg de deºeu emis pentru produ-
cãtori nu rezolvã problema co-
lectãrii selective ºi a reciclãrii, dar

nici problema infrigementului.
Producãtorii vor plãti aceastã pe-
nalitate, o vor transfera în preþul
produsului, iar consumatorul va
suporta consecinþele. Rãmâne de
stabilit cine va face însã colec-
tarea selectivã ºi reciclarea, de-
oarece OTR-uri din prezent au o
capacitate de colectare ce aco-
perã mai puþin de foarte puþin din
industria localã de bunuri de larg
consum. Companiile de recicla-
re spun cã, în România, de fapt,
se recicleazã cantitãþi mult mai
mari decât cele înregistrate ofi-
cial, dar nu existã un mecanism
prin care toate informaþiile pri-
vind cantitãþile reciclate sã fie
centralizate ºi prin care sã se sta-
bileascã trasabilitatea deºeurilor.

Valoarea deºeurilor
reciclabile,
jumãtate de miliard
de euro

Calculele realizate de Adminis-
traþia Fondului pentru Mediu ara-
tã cã un român produce, în me-
die, 270 kg de deºeuri anual, din
care aproxi-mativ 45 de kg de
deºeuri reciclabile. Asta înseam-
nã aproximativ 900.000 tone de
deºeuri reciclabile, la care se mai
adaugã aproximativ 20.000 to de
deºeuri produse de turiºti sau
persoane în tranzit,  ºi alte
180.000 to reprezentând diferen-
þa între importuri ºi exporturi de
ambalaje reciclabile. Adicã un
volum anual de 1,1 milioane de
tone de deºeuri reciclabile. Eva-
luarea brutã a acestei pieþe la va-
loarea de 0,65 lei/kg deºeuri din
ambalaje, valoare pretinsã de
OTR-uri pentru preluarea res-
ponsabilitãþii producãtorilor, aratã
cã valoarea totalã a pieþei deºeu-
rilor de ambalaje se ridicã la 715
milioane lei (aproximativ 160
milioane de euro). O piaþã cu o
valoare relativ micã ºi insuficient
reglementatã, fapt ce explicã de
ce nu sunt multe iniþiative de în-
fiinþare a unui numãr mai mare
de OTR-uri. Calculatã la 2 lei/kg,
valoarea deºeurilor reciclabile se
ridicã la aproape jumãtate de mi-
liard de euro, sumã maximã ce
ar putea fi colectatã de AFM de
la producãtori.
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Astfel, vor fi acordate mai mul-
te fonduri pentru investiþiile în
creºterea economicã, crearea de
locuri de muncã ºi competitivita-
te, dar ºi pentru protecþia frontie-
relor externe, consolidarea securi-
tãþii în interiorul ºi în afara Uniu-
nii, precum ºi pentru politicile pri-

Bugetul UE pentru 2017:

Plãþi în valoarePlãþi în valoarePlãþi în valoarePlãþi în valoarePlãþi în valoare
de 134,9 miliarde de eurode 134,9 miliarde de eurode 134,9 miliarde de eurode 134,9 miliarde de eurode 134,9 miliarde de euro
Comisia Europeanã a înaintat sãptãmâ-

na trecutã, proiectul de buget al Uniunii
pentru 2017, ce include plãþi în valoare
de 134,9 miliarde de euro. Principalele ob-

iective pentru anul viitor vor fi susþinerea
creºterii economice în Uniune ºi contribuþia
la ameliorarea provocãrilor umanitare ºi de
securitate din vecinãtatea Uniunii.

Proiectul de buget pentru 2017 prevede douã sume pentru fie-
care program care urmeazã sã fie finanþat: angajamente ºi plãþi.
„Angajamentele” se referã la finanþãrile care pot fi convenite prin
contracte într-un anumit an, în timp ce „plãþile” desemneazã su-
mele plãtite efectiv. Bugetul UE reprezintã aproximativ 1% din
PIB-ul Uniunii Europene. El are un impact pozitiv major datoritã
efectului de multiplicare ºi accentului pus pe rezultate.

vind refugiaii ºi tratarea cauzelor
profunde ale migraþiei. Kristalina
Georgieva, vicepreºedinte al Co-
misiei Europene, responsabil pen-
tru buget ºi resurse umane, a de-
clarat cã UE se confruntã cu pro-
vocãri majore. „În aceste timpuri
grele, un buget al UE eficient ºi

bine direcþionat nu este un lux, ci
o necesitate. Acesta poate facilita
atenuarea ºocurilor, stimulând eco-
nomia ºi contribuind la soluþiona-
rea unor probleme precum criza re-
fugiaþilor. Ca întotdeauna, ne con-
centrãm pe rezultate. Dorim sã ne
asigurãm cã fiecare euro din bu-
getul UE este cheltuit cu folos....”,
a precizat Kristalina Georgieva.

Înfiinþarea pazei de coastã
europene

Propunerea Comisiei prevede a-
locarea a 21,1 miliarde de euro -
pentru creºterea economicã, ocu-
parea forþei de muncã ºi competi-
tivitate, 2,66 miliarde de euro pen-
tru Fondul european pentru inves-
tiþii strategice (FEIS) ºi alte 53,57
miliarde de euro pentru sprijinirea
investiþiilor productive ºi reforme-
lor structurale. Totodatã, a fost pre-

vãzut un sprijin destinat agriculto-
rilor europeni în valoare totalã
de 42,9 miliarde de euro. Proiec-
tul de buget include o alocare
de 5,2 miliarde de euro pentru con-
solidarea frontierelor externe ale
Uniunii ºi abordarea crizei refugia-

þilor ºi a migraþiei neregulamenta-
re, din care 3 miliarde pentru acþi-
unile de pe teritoriul UE, cum ar fi
înfiinþarea pazei de coastã europe-
ne sau a unei agenþii pentru azil,
ºi 2,2 miliarde de euro pentru cele
desfãºurate în afara ei.

„România competitivã: un proiect„România competitivã: un proiect„România competitivã: un proiect„România competitivã: un proiect„România competitivã: un proiect
pentru o creºtere economicãpentru o creºtere economicãpentru o creºtere economicãpentru o creºtere economicãpentru o creºtere economicã

sustenabilã”sustenabilã”sustenabilã”sustenabilã”sustenabilã”
Mâine, la Palatul Parlamentului, de la ora 11:00 în Sala „Nicolae

Iorga” se va desfãºura evenimentul de lansare în dezbatere publicã a
documentului strategic: „România competitivã: un proiect pentru o
creºtere economicã sustenabilã”. Manifestarea este organizatã de Gu-
vernul României, prin Ministerul Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor
cu Mediul de Afaceri, sub Înaltul patronaj al Preºedintelui României
Klaus Iohannis ºi cu sprijinul Academiei Române ºi al Bãncii Naþiona-
le a României. Evenimentul de lansare va fi urmat de o serie de con-
sultãri publice care îºi propun îmbunãtãþirea documentului iniþial în
vederea obþinerii consensului societal asupra ariilor prioritare ºi a
mãsurilor concrete care trebuie întreprinse în vederea atingerii ob-
iectivului de creºtere economicã sustenabilã.

ELI-NP face parte din proiectul
de cercetare paneuropean în do-
meniul laserelor de foarte mare in-
tensitate ,,Extreme Light Infras-
tructure” (ELI), derulat în Româ-
nia, Cehia ºi Ungaria. Comisarul
european pentru politicã regionalã 
Corina Creþu a declarat cã  ELI
este un simbol pentru Europa, fi-
ind prima investiþie a UE în infras-

tructura de cercetare a noilor state
membre, un produs al excelenþei
europene care redeseneazã frontie-
rele cunoaºterii prin utilizarea teh-
nologiei de înalt nivel. „Cu ajutorul
fondurilor europene, în doar câþi-
va ani, UE va avea o infrastructurã
ºi echipamente de cercetare de ul-
timã generaþie, iar rezultatele viitoa-
relor cercetãri vor oferi produse ºi

„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”,„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”,„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”,„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”,„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”,
finanþat de Comisia Europeanãfinanþat de Comisia Europeanãfinanþat de Comisia Europeanãfinanþat de Comisia Europeanãfinanþat de Comisia Europeanã

Comisia Europeanã a aprobat  a doua fazã a proiectu-
lui „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics”
(ELI-NP), care se deruleazã la Mãgurele, în România.
Astfel, peste 140 de milioane de euro din Fondul euro-
pean de dezvoltare regionalã sunt alocate continuãrii
lucrãrilor începute în 2013.

servicii noi, contribuind astfel la
dezvoltarea economicã a þãrii ºi a
învãþãmântului românesc....”, a
subliniat comisarul Corina Creþu.

Pentru prima fazã
este de 136,4 milioane de euro

          A doua etapã a proiectu-
lui ELI-NP de la Mãgurele este co-
finanþatã prin Programul Operaþi-

onal ,,Competitivitate” 2014-
2020 ºi presupune finalizarea, pânã
în 2018, a lucrãrilor de construc-
þie, precum ºi achiziþionarea ºi in-
stalarea echipamentelor necesare
pentru cercetare ºtiinþificã, între
care un sistem laser de mare pute-
re ºi un sistem de raze gamma. La
începutul lunii februarie anul cu-
rent, comisarul european Corina

Creþu a aprobat prima fazã a pro-
iectului laserului de la Mãgurele, ce
este cuprinsã pentru finanþare în
perioada de programare 2007-
2013. Valoarea totalã a cheltuielilor
eligibile pentru prima fazã este de
136,4 milioane de euro, din care
116,3 milioane de euro (85%) pro-
vin din Fondul european de dez-
voltare regionalã.

Instrument strategic al UE
pentru dezvoltarea
integrãrii ºtiinþifice

ELI este un proiect de cer-
cetare paneuropean, gãzduit
de România, Cehia ºi Unga-
ria, al cãrui scop este sã pro-
moveze cercetarea naþionalã
ºi europeanã prin crearea
unei infrastructuri de cerce-
tare de reputaþie internaþiona-
lã, deschisã specialiºtilor din
mediul ºtiinþific universitar ºi
privat, precum ºi din mediul
de afaceri. ELI a fost identi-
ficat în 2006 de Forumul stra-
tegic european privind infras-
tructurile de cercetare
(ESFRI), instrument strate-
gic al UE pentru dezvoltarea
integrãrii ºtiinþifice a Europei,

drept unul dintre proiectele de in-
frastructurã de cercetare priorita-
re pentru Europa. Proiectul din
România, ELI-NP, reprezintã al
doilea pilon al unei structuri
paneuropene pentru lasere. În apri-
lie 2011, Comisia a aprobat deja o
finanþare în valoare de 236 de mi-
lioane de euro pentru primul pi-
lon al ELI, în Cehia.
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Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !Aur ! Aur !
MIRCEA CANÞÃR

Mereu, în luna lui Cuptor,
crezusem cã vorba care punea
stãpânire pe mintea mea „aur !
aur !” se datora fabuloasei bo-
gãþii - grâul - din câmpia Dol-
jului, aptã sã transmitã de când
ne ºtim un sentiment tonic, ine-
galabil, greu de descris. E cli-
pa inefabilã când culoarea ver-
de, atât de intensã, pânã de
curând, devine o mare de aur,
sub lumina soarelui. ªi totul se
preschimbã deja în galben, un
galben cald ºi solar, expresia
unei imense bogãþii. ªi deoda-

tã, deunãzi, într-un alt context,
am luat cunoºtiinþã de o veste
grozavã, cum s-o definesc alt-
fel, teribil de îmbucurãtoare, din
moment ce 88 de elevi doljeni
au obþinut  la „evaluarea na-
þionalã” nota 10 la Matema-
ticã ºi 14 elevi au luat aceeaºi
notã maximã la Limba Româ-
nã. Aºa m-am trezit exclamând
„aur ! aur !”. Ce bogãþie mai
de preþ poate exista decât
aceºti copii geniali, capabili sã
ia cu asalt mâine, poimâine ori-
ce prestigioasã universitate din

lume. Deprinºi de mici cu o vir-
tute, aceea de a învãþa temei-
nic, aceºti copii studioºi, de
excepþie într-un fel, atestã exis-
tenþa pe aceste meleaguri a unui
zãcãmânt inepuizabil, care este
prin trudã neostoitã, scos la
ivealã an de an : inteligenþa
scliptoare. Aidoma aurului. ªi
dacã apa trece, dar pietrele rã-
mân, cum se spune e bine de
ºtiut cã în aceste puþine cuvinte
se ascunde o înþelepciune teri-
bilã ce sugereazã inclusiv o no-
bilã performanþã didacticã. O

ºcoalã serioasã despre care se
tot vorbeºte, deziderat de când
ne ºtim, nu este de bunã seamã
o pepinierã de genii, dar nici nu
exclude apariþia unor copii su-
perdotaþi, capabili de a deveni
modele în societate, mâine, poi-
mâine. Sã-i luãm în serios de
acum, asemuindu-i cu fabulosul
zãcãmânt, care este aurul, la
care se ajunge atât de greu, deºi
sunt chiar mai preþioºi. O înaltã
consideraþie pentru toþi aceºti
virtuoºi, mulþi dintre ei perfor-
mând deja la olimpiade ºcola-

re, concursuri ºi alte competiþii
educaþionale. Evaluarea naþiona-
lã, din acest an, ne-a proiectat
ca ºi precedenta, o diversitate a
chipurilor de performanþã ºcola-
rã. Dar ºi tipuri de inteligenþã ºi
personalitate, care fac oportunã
discuþia despre traseele educa-
þionale. Faptul cã existã excepþii
fericite, la care am fãcut referire,
complicã problema responsabi-
litãþii pe filiera pãrinte-elev-gim-
naziu ºi lasã liberã dezbaterea, pe
alocuri exageratã, despre carac-
terul strict teoretic al curriculei.

Ieri, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a avut loc tra-
gerea la sorþi a membrilor Comi-
siilor de examinare din Centrele
unde vor avea loc desfãºurarea
probelor scrise. S-a repetat situa-
þia de la Evaluarea naþionalã a ele-
vilor de clasa a VIII-a, în sensul în
care au fost mulþi absenþi dintre cei
care ºi-au arãtat disponibilitatea de
a face parte din comisii, lucru care
a condus la o întârziere, fiind ne-
voie de alte extrageri. S-a revenit
la normal...

Membrii comisiilor,
stabiliþi prin tragere la sorþi
Prin tragere la sorþi, au fost sta-

biliþi preºedinþii Comisiilor de Exa-
minare, a vicepreºedinþilor ºi a
membrilor acestora. Faþã de anul
trecut, a intervenit o noutate , ast-
fel încât au apãrut monitorizatorii
sistemului audio-video de suprave-
ghere din centre, care, acum, au

De la începutul acestei luni, directorii ºi adjuncþii aces-
tora au intrat în perioada de evaluare a activitãþii depuse
în anul ºcolar care tocmai s-a încheiat. Metodologia este
cea stipulatã în Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale,
nr. 4990/1998, iar fiºele de evaluare a activitãþii manage-
riale ºi structura raportului de analizã a activitãþii desfã-
ºurate se pot descãrca de pe site-un Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, începând cu 28 iunie 2016. „În perioada
1 -18 iulie , directorii vor depune, la registratura ISJ
Dolj, un dosar cuprinzând fiºa de evaluare proprie, înso-
þitã de raportul de autoevaluare, cel din urmã trebuind sã
fie detaliat pe indicatorii de performanþã din fiºã ºi pe
analiza activitãþii desfãºurate în unitatea respectivã, cu
menþionarea ºi numelui inspectorului respinsabil de sec-
tor. Toate datele vor fi analizate în Consiliul de Adminis-
traþie al ISJ Dolj, care va decide asupra calificativelor
directorilor, cu definitivare pânã în ultima zi a lunii au-

Directorii ºi adjuncþii lorDirectorii ºi adjuncþii lorDirectorii ºi adjuncþii lorDirectorii ºi adjuncþii lorDirectorii ºi adjuncþii lor
au intrat în evaluareau intrat în evaluareau intrat în evaluareau intrat în evaluareau intrat în evaluare

gust. Evaluarea directorilor adjuncþi se realizeazã la nive-
lul fiecãrei unitãþi ºcolare , respectându-se aceeaºi pro-
cedurã ºi aceleaºi termene pe care ISJ Dolj le-a stabilit
pentru directori. În urma evaluãrii, prin adresã scrisã,
punctajul ºi calificativul adjuncþilor va fi fãcut cunoscut
inspectorului ºcolar pentru management instituþional afi-
liat unitãþii, între 29-30 august ”, a precizat prof.  Ale-
xandru Dragnea (foto), inspector ºcolar pentru mana-
gement instituþional în cadrul ISJ Dolj.

Pentru adjuncþi, cele 100 de puncte se realocã în funcþie
de fiºa postului elaboratã de manager, cu respectarea
metodologiei. Pentru „foarte bine” sunt necesare 86-100
de puncte; „bine” – 71-85 p; „satisfãcãtor” – 61 – 70 p;
„nesatisfãcãtor” – 0-60 p (în acest din urmã caz nici nu
mai poate fi vorba de comentarii – n.r.)

CRISTI PÃTRU

De astãzi, la Bacalaureat încep adevãratele exameneDe astãzi, la Bacalaureat încep adevãratele exameneDe astãzi, la Bacalaureat încep adevãratele exameneDe astãzi, la Bacalaureat încep adevãratele exameneDe astãzi, la Bacalaureat încep adevãratele examene
Pânã acum a fost un fel de desert , la Bacalaureat, dar se

intrã în scenã cu tot ceea ce cuprinde o listã bine pusã la punct,
ingredinentele fiind constituite din probele scrise. Astãzi, pes-
te 4.000 de elevi doljeni vor susþine proba „pe hârtie”, la Lim-
ba ºi literatura românã. Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj a avut loc tragerea la sorþi a membrilor comisii-
lor din Centrele de Examinare . Sunt toate bine puse la punct ºi
se aºteaptã desfãºurarea examenului.

fost numiþi de inspectorul general,
prin decizie, ºi nu mai au legãturã
cu componenþa comisiilor. La Dolj,
sunt 15 Centre ºi un  Centru Zo-
nal de Evaluare, la Liceul Teo-
retic „Tudor Arghezi”, la care
preºedinte este prof.univ.dr. Ro-
mul Marius Jurca,  unde vor fi
corectate lucrãri dintr-un alt judeþ.
În judeþul nostru, mai sunt doi pro-
fesori universitari desemnaþi ca
preºedinþi, La Calafat, ºi la Bãileºti,
ceilalþi fiind directori ºi inspectori
din Dolj. „Cerem tuturor respon-
sabilitate ºi obiectivitate ºi sunt
convinsã cã aºa va fi. Greºelile pot
afecta pe toatã lumea, de la copii
pânã la cadrele didactice”, a preci-
zat prof.  Lavinia Elena Craio-
veanu, preºedinte al Comisiei Ju-
deþene de Bacalaureat.

Patru din teritoriu,
11 din Craiova

În judeþul Dolj, sunt 15 centre

de examen, unele dintre ele fiind
singure, fãrã a avea ºi alþi elevi re-
partizaþi: Colegiul Naþional „Carol
I”, Colegiul Naþional „Gheorghe
Chiþu”, toate din Craiova,  Liceul
Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” Fi-
liaºi fãcând parte din categoria
„unicilor”; în rest, sunt mai multe
unitãþi de învãþãmânt arondate la

câte un centru, iar în judeþ sunt
comisii constituite la Liceul Teh-
nologic „Petre Baniþã” Cãlãraºi, Li-
ceul Teoretic „Independenþa” Ca-
lafat, Liceul Teoretic „Mihai Vitea-
zul” Bãileºti. Celelalte centre sunt
constituite la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþional

„Nicolae Titulescu”, Colegiul Na-
þional Pedagogic „ªtefan Velovan”,
Colegiul „ªtefan Odobleja”, Cole-
giul Tehnic de Industrie Alimenta-
rã, Colegiul Tehnic Energetic, Li-
ceul „Matei Basarab”, Liceul „Tra-
ian Vuia”, toate din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Ministrul de Interne din Ma-
rea Britanie, Theresa May, a
ajuns cu un pas mai aproape de
a-i lua locul lui David Cameron
în fruntea Partidului Conserva-
tor si ca premier, dupã ce mai
mulþi parlamentari ºi-au declarat
susþinerea pentru ea. Principalul
contracandidat este Michael
Gove, ministrul de Justiþie, un
artizan al Brexitului. Indiferent
cine va câºtiga aceastã cursã, va
avea de luat cele mai dificile de-
cizii pentru Marea Britanie de
dupã al Doilea Rãzboi Mondial.
La noua zile dupã ce britanicii
au votat pentru iesirea din UE,
tara este încã intr-o stare de

haos, atât politic cât ºi econo-
mic. Cei care doresc rãmânerea
in Uniunea Europeanã au înce-
put proteste din ce în ce mai
ample pe strãzile oraºelor prin-
cipale din Marea Britanie. The-
resa May a reuºit sã câºtige su-
portul a 106 parlamentari ieri, cu
16 mai mult decât ziua prece-
dentã, un avans puternic. “May
si-a construit un avans puternic
si este foarte improbabil sã îl
piardã sau sa vedem vreo sur-
prizã în cursã”, a spus Tim Bale,
profesor la Queen Mary Univer-
sity of London. Candidatul de pe
locul doi în cursã are susþinerea
a 21 de parlamentari.

Mii de manifestanþi s-au adunat sâm-
bãtã în centrul Londrei la un marº de
protest împotriva votului de sãptãmâ-
na trecutã de a pãrãsi Uniunea Euro-
peanã, un rezultat care a generat haos
politic în Marea Britanie ºi pe care mulþi
londoezi l-au respins.  Majoritatea pro-
testatarilor erau tineri, iar mulþi erau
îmbrãcaþi în steaguri UE în timp ce al-
þii fluturau bannere pe care erau scrise
sloganuri precum “Eu sunt cu UE” sau
“Wrexit”. “Ce vrem sã facem? Sã rã-
mânem în UE”, scandau ei. “Am fost
cu adevãrat ºocat în dimineaþa de dupã
vot”, a spus Nathaniel Samson, în vâr-
stã de 25 de ani. “Mã simt profund ne-
sigur cu privire la viitorul meu”, a adã-
ugat el. “Sunt în acest marº pentru a-

mi exprima nemulþumirea. Accept re-
zultatul, dar vrem sã aratãm cã nu îl
vom accepta în liniºte”, a mai subliniat
acesta. 60 la sutã dintre londonezi au
votat în favoarea rãmânerii þãrii în UE
la referendumul de joia trecutã, tinerii
alegând la scarã largã ca aceasta sã rã-
mânã în Blocul comunitar, însã 52 la
sutã dintre britanici au votat ca statul
sã iasã din Uniunea Europeanã. “Putem
preveni ieºirea Marii Britanii din UE
refuzând sã acceptãm referendumul ca
un ultim cuvânt ºi sã ne luãm degetul
de pe butonul de autodistrugere”, a spus
Kieran MacDermott, organizatorul mar-
ºului. Parlamentul ar trebui sã aibã ul-
timul cuvânt dacã Marea Britanie ar tre-
buie sã plece, a declarat el pentru BBC.

Cel puþin 82 de persoane au murit ºi
200 au fost rãnite în urma a douã atacuri
cu bombã care au avut loc la Bagdad în

Românii, polonezii ºi
bulgarii sunt cei mai
numeroºi imigranþi din
statele membre UE
care au sosit în Ger-
mania în anul 2015,
potrivit unor statistici
oficiale. Imigraþia din
statele membre UE a
atins un nou nivel-re-
cord în Germania anul
trecut, ajungând la
peste 685.000 de per-
soane, iar românii, bul-
garii ºi polonezii ocu-
pã primele locuri în
acest clasament, potri-
vit informaþiilor publi-
cate de cotidianul Die Welt, relateazã Ou-
est-France. În anul 2015, 685.485 de ce-
tãþeni UE au ajuns în Germania, în timp ce
303.036 au plecat din þarã, mai subliniazã
jurnalul german, care anunþã cã a avut ac-
ces la datele Biroului Federal pentru Mi-

noaptea de sâmbãtã spre duminicã, au in-
format surse medicale ºi din cadrul poli-
þiei. Un camion frigorifc a explodat în dis-

trictul Karrada din Bag-
dad. Optzeci de per-
soane au murit ºi cel
puþin 200 au fost rãni-
te. Atacul a fost reven-
dicat de reþeaua Stat
Islamic. Un al doilea
dispozitiv exploziv pla-
sat pe marginea dru-
mului a fost detonat
într-o piaþã din distric-
tul ºiit al-Shaab, situat
în nordul capitalei ira-
kiene. Cel puþin douã
persoane au murit, po-
trivit poliþiei ºi surse-
lor medicale.

graþie ºi Refugiaþi (BAMF). Prima þarã de
origine a persoanelor care au decis sã lo-
cuiascã în Germania este România, cu
174.779 de sosiri, urmatã de Polonia
(147.910) de Bulgaria (71.709) ºi de Croa-
þia (50.646), potrivit aceleiaºi surse.
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LUNI - 4 iulie

07:00 Telejurnal matinal Olimpicii
României

07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal Olimpicii

României
08:45 Jocurile Olimpice de varã,

Rio 2016
09:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul
10:50 FILLER
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Marºul cavaleriei
19:35 FILLER
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:05 Intreabã praful
2006, SUA, Dramã
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Marºul cavaleriei
01:35 Vorbeºte corect!
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Întrebãri ºi rãspunderi
03:40 Descãlecaþi în Carpaþi

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Dincolo de viitor
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Buzunarul cu pâine
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori
23:40 Replay
01:10 Europa 360°
01:40 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas

TVR 2

07:40 Ziua Independenþei
10:05 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
12:30 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
14:05 Aceeaºi Alice
15:45 Dezastrul din San

Andreas
17:40 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 27
18:10 Yasmine
20:00 Lunetistul american
22:10 Captive
23:50 Bine aþi venit la New York!
01:55 Marea Neagrã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ninja
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
00:45 Ninja (R)
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

07:00 Viaþa începe la 17 ani (R)
08:45 La Mãruþã (R)
10:00 La bloc (R)
12:30 Delgo (R)
14:15 Robbersonii ºi poliþia (R)
16:30 La bloc
18:45 Banditul din Zhobe
20:30 Vizitatorii în America
22:30 Identitate
00:00 Motelul Groazei 2: Prima

tãieturã (R)
01:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Mãrturie sub torturã

2008, SUA, Canada, Crimã,

Thriller

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:20 Focus Magazin (R)

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Secrete de stil (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 Dosarele DNA

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Mondenii

2006, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Cred în mine

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima Româ-

niei

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Apel de urgenþã (R)

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

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 Bucuraþi-vã de fotbal!
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 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 MMA All Stars: KOnfrunta-

rea Finalã!
00:00 ªtiri Sport.ro
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METEO

În mare parte
seninluni, 4 iulie - max: 31°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,5148 ............. 45148
1 lirã sterlinã................................5,4089....................54089

1 dolar SUA.......................4,0639........40639
1 g AUR (preþ în lei)........174,3947.....1743947

Cursul pieþei valutare din 4 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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Dezastrul din San Andreas

Se difuzeazã la HBO, ora 15:45

Dupã ce falia din San Andreas
cedeazã provocând un cutremur
catastrofal de peste 9 grade
magnitudine în California, un
pilot de elicopter (Dwayne Joh-
nson) ºi fosta lui soþie îºi unesc
forþele pentru a-ºi salva fiica
prinsã printre dãrâmãturi. Însã
intervenþia lor printre ruine este
doar începutul problemelor,
pentru cã lucrurile degenereazã
chiar atunci când ei cred cã
totul s-a terminat.

Ninja

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un american, Casey, care
studia Ninjitsu în Japonia, e
rugat de Sensei sã se întoar-
cã la New York pentru a
proteja legendarul Yoroi
Bitsu, un cufãr care conþi-
nea armele ultimului Koga
Ninja (întemeietorul acelei
ºcoli de Ninjitsu).
Cu:
Scott Adkins, Todd Jensen

Vizitatorii în America

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Povestea începe în secolul al
XII-lea, când contele Thibault
(Jean Reno) sãrbãtoreºte
nunta cu frumoasa prinþesã
Rosalind (Christina Applegate)
fãrã sã ºtie cã un rival i-a
turnat o licoare în cupa pe
care se pregãteºte sã o închine
frumoasei mirese. Licoarea îi
provoacã halucinaþii ºi Thi-
bauld o ucide pe Rosalind,
spre stupoarea celor de faþã ºi
a lui însuºi, când îºi revine...

sursa: cinemagia.ro



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Agenþi aproape secreþi

Ora: 18:45

Gen film: Comedie, Crimã

Înainte sã te cunosc

Ora: 16:30

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste

ploaieploaieploaieploaieploaie
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Ascensiunea lui Jupiter

Se difuzeazã la HBO, ora 17:55

La naºterea lui Jupiter Jones,
semnele au arãtat cã destinul ei
va fi unul mãreþ. Acum adultã,
Jupiter viseazã la stele, dar este
adusã la realitate de slujba ei de
femeie de serviciu. Numai când
Caine, un fost soldat modificat
genetic, ajunge pe Pãmânt pentru
a o gãsi, Jupiter începe sã între-
vadã destinul ce i s-a hãrãzit:
semnãtura ei geneticã o face
urmãtoarea pe lista unei extraor-
dinare moºteniri în stare sã rea-
ducã echilibrul în cosmos...

Plan de joc

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Dwayne "The Rock" Johnson este
pe cale sã întâlneascã un adver-
sar pe mãsura lui - chiar dacã e
vorba de o fetiþã de numai 1,20m
înâlþime. Cu o prezenþã unicã pe
ecran, care combinã farmecul lui
incontestabil cu umorul ºi autoi-
ronia, el îºi reafirmã imaginea de
actor principal desãvârºit, unul
dintre noii maeºtri surprinzãtori ai
filmelor de comedie din zilele
noastre, în rolul fundaºului super-
star Joe Kingman din producþia
Disney PLAN DE JOC...

Regele asasinilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Un bãtrân mafiot japonez,
ºtiindu-se ameninþat, promite
o mare sumã de bani celui
care îl va descoperi pe cel
care îl urmãreºte, pentru a-l
ucide. Un escroc, în lipsã de
bani, ajutat de un tânîr nevi-
novat, dar bun luptîtor, intrî în
periculosul joc al rãzbunãrilor
bandelor mafiote.
Cu:
Jet Li, Eric Tsang, Simon Yam

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 5 iulie

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

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Întrebãri ºi rãspunderi
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:02 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Nocturne
17:55 Europa mea
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:10 Te iubesc în toate limbile

pãmântului
2005
23:45 Charlot mutã pianul
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Sport
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Pro patria
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
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Wallis ºi Edward
2005, Marea Britanie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Urmele paºilor noºtri
2010, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Pasiuni ºi cariere
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Ora de ºtiri
06:50 Olimpicii României
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Aceeaºi Alice
09:10 Yasmine
11:00 Captive
12:35 Reþeaua
13:35 Marea pasiune
15:25 Dl Turner
17:55 Ascensiunea lui Jupiter
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Domniºoara Meadows
22:30 O cãlãtorie cu mizã mare
00:20 Cai putere
00:50 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Plan de joc
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Plan de joc (R)
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
03:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Banditul din Zhobe (R)
08:45 La Mãruþã (R)
10:00 La bloc (R)
12:30 Iubitul meu se însoarã (R)
14:45 Vizitatorii în America (R)
16:30 La bloc
18:45 Ne-am fãcut mari!
20:30 Regele asasinilor
22:45 Iluzie americanã
00:45 Regele asasinilor (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Ne-am fãcut mari! (R)
1958, SUA, Comedie

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Academia lui Horia (R)

03:00 Jurnalul unui burlac (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Bucuraþi-vã de fotbal!
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 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Trãind printre demoni 2

Ora: 14:00; 21:00

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 1 post asistent
social, 1 post educator speciali-
zat, 1 post logoped, 2 posturi
inspector specialitate gr.III. Con-
diþii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile genera-
le prevãzute la art. 3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile
ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 1 post
asistent social (Calafat) - studii
universitare absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul asis-
tenþei sociale; · 1 post educator
specializat (Craiova) - studii uni-
versitare absolvite cu diplomã de
licenþã; - modul psihopedagogic;
· 1 post logoped (Craiova) - stu-
dii universitare absolvite cu di-
plomã de  licenþã; - curs în do-
meniul logopediei sau studii de
specialitate; · 2 posturi inspec-
tor specialitate gr.III (Craiova) -
studii universitare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul
ºtiinþelor socio-umane; Concur-
sul se organizeazã la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj,  în data 01 august  2016, ora
10.00 (probã scrisã) ºi în data de
03 august 2016, ora 14.00 (inter-
viul). Dosarele de concurs se de-
pun la sediul Direcþiei Generale

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.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pânã pe data de 15.07.2016.
Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, telefon 0251/
407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifunctional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii disponibile: a) spaþii
moderne de birouri, cu suprafe-
þe cuprinse între 20 ºi 58 de m.p.,
având incluse o serie de facilita-
te precum: instalatii moderne de
funcþionare de ultima generaþie,
spaþii commune de tip oficiu,
sala multifuncþionalã dotatã co-
respunzãtor, locuri de parcare
gratuitã. Birourile se gãsesc în
incinta Centrului de Dezvoltare
Tehnologicã ºi Excelenþa în Afa-
ceri ºi a  Centrului de Sprijin al
IMM-urilor ºi Institutelor de Cer-
cetare ºi Inovare. b) spaþii expo-
ziþionale,  de depozitare ºi de ali-
mentaþie publicã – în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului, nr.26,
etaj 2, camera E211. Licitaþia va
avea loc la aceeaºi adresã în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,
h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

GEORGESCU EUGEN-
FLORIN anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Con-
struire imobil D+P+8 locuinte
colective ºi imobil Sth+P+4-8
funcþiuni complexe de interes
public ºi servicii de interes ge-
neral” propus a fi amplasat în
mun. Craiova, Bld. Oltenia, nr.
1F, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
luni pânã joi, între orele 8:00-
16:00 ºi vineri între orele 8:00-
14:00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax 0251/ 419 035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

COMUNA ARGETOAIA,
judeþul Dolj, anunþã solicitarea
obþinerii avizului de gospodã-
rire a apelor pentru investiþia:
Extindere reþea de alimentare
cu apã, în satul Salcia, comuna
Argetoaia, judeþul Dolj. Relaþii
la telefon: 0251/452.701.
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Primãria Oraºului Segarcea
aduce la cunoºtinþã cetãþenilor
din oraºul Segarcea precum ºi a
crescãtorilor de albine cã, în pe-
rioada, 18-22 iulie 2016 se vor
efectua avio- tratamente pentru
combaterea insectelor de dis-
confort: larve, muºte ºi þânþari.

Combaterea dãunãtorilor se va
face cu insecticidul Aqua K- ot-
hrine, din categoria Biocide
aprobat de Ministerul Sãnãtãþii.
În cazul în care vremea va fi ne-
favorabilã (vânt, ploi, grindinã)
la termenul menþionat, acþiunea
de combatere se va reprograma.

Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã în temeiul
HG nr.286/ 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, con-

curs pentru ocuparea postului de naturã contractualã de ºofer
pentru microbuzul ºcolar, categoria D, perioadã nedeterminatã,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cãlãraºi,
judeþul Dolj.

    Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 27 iulie 2016- proba scrisã;
 - în data de 28 iulie 2016- proba de interviu,
 - în data de 28 iulie 2016- proba practicã.
    Condiþii de participare la concurs:
- studii medii liceale;
- atestat profesional transport persoane;
- posesor al unui permis de conducere valabil, categoria D;
-  cetãþenie românã, cetãþenia altor state membre ale UE sau a state-

lor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România.
- cunosc limba românã scris ºi vorbit.
- au vârsta minimã reglementatã de prevederile legale.
- au capacitate deplinã de exerciþiu.
- au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care

candideazã.
- îndeplinesc condiþiile de studii ºi vechime sau alte condiþii

specifice potrivit postului scos la concurs.
- nu au fost condamnaþi definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare

de la data publicãrii anunþului privind organizarea concursului.
Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de telefon: 0251

379.052, 0769 251122,  persoana de contact: Manda Daniela, secreta-
rul comisiei de concurs.

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul
drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii 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 comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, 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. Te-
lefon: 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 - Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 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 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

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. 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 4 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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând DACIA 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925.
Craiova.

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. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; 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.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.

Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi 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.
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 cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie 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 ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.

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 di-
ferenþã. 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
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

PIERDERI
PIERDUT gean-
tã neagrã cu to-
puri de contracte
de asistenþã juri-
dicã ºi delegaþii
avocaþiale, emise
de Avocat Radu
Lucian Alin, în
perioada 2006-iu-
nie 2016. Ofer re-
compensã. Tele-
fon: 0723/868.701.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala Þãrii Galilor a oferit,
vineri searã, una dintre cele mai
mari surprize din istoria Campio-
natului European, calificându-se în
semifinalele competiþiei, dupã un
succes de rãsunet în compania
Belgiei, 3-1.

“Dracii roºii” au plecat mai bine
în joc ºi au ratat o triplã oportuni-
tate imensã în minutul 7, când ba-
lonul s-a lovit fie de opoziþia goal-
keeperului, fie de cea a fundaºi-
lor britanici. Acest episod a anun-
þat deschiderea scorului, trecutã
în contul lui Nainggolan (13) – ºut
violent de la 25 de metri, cu drep-
tul, direct în vinclul porþii lui Hen-
nessey. Brusc însã, ºi de neînþe-
les, belgienii au fãcut pasul îna-
poi, iar Taylor (26) l-a evidenþiat
pe Curtois. Cu o defensivã vãdu-
vitã de aportul lui Verthongen (ac-
cidentat) ºi Vermaelen (suspen-
dat), înlocuiþi cu inexistenþii De-
nayer ºi Jordan Lukaku (fratele
atacantului), Belgia a capotat în-
tâia oarã în minutul 30. Ramsey a
executat un corner din flancul
drept, cãpitanul Ashley Williams
a fost scãpat din marcaj de Nain-
ggolan ºi stoperul lui Swansea a
înscris cu capul, din careu. A fost
ºi rezultatul pauzei. La reluare,
Wilmots a mutat cu Fellaini în lo-
cul lui Carassco ºi belgianii au dat
senzaþia cã pot reveni la timona
jocului. Mai ales când Hazard a
tras la câþiva centimetri de butul
galez. A venit însã minutul 55!
Bale a pasat lung pentru Ramsey,
mijlocaºul lui Arsenal a centrat în
careu pentru Robson-Kanu
(foto), iar acesta a reuºit o ma-
gie. Singur între trei fundaºi, ata-
cantul i-a scos pe toþi din joc cu
un dribling fabulos, a rãmas sin-
gur cu Courtois ºi a finalizat si-
gur, din apropiere. Belgienii au iro-
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Cartonaºe galbene: Davies (5), Chester (16), Gunter (24), Ramsey
(75) / Fellaini (59), Alderweireld (85).

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Þara Galilor 3-1 Belgia
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, spectatori: 45.936.

Au marcat: A. Williams (30), Robson-Kanu (55),
Vokes (85) / Nainggolan (13).

Hennessey – Chester, A. Wil-
liams, Davies – Gunter, Allen, Le-
dley (King 78), Ramsey (Collins
90), Taylor – Bale – Robson-Kanu
(Vokes 80). Selecþioner: Chris
Coleman.

Courtois – Meunier, Alderwei-
reld, Denayer, J. Lukaku (Mertens
75) – Nainggolan, Witsel – Caras-
sco (Fellaini 46), De Bruyne, Ha-
zard – R. Lukaku (Batshuayi 83).
Selecþioner: Marc Wilmots.

Capodoperã galezãCapodoperã galezãCapodoperã galezãCapodoperã galezãCapodoperã galezã

sit apoi trei ocazii, pânã sã pri-
meascã lovitura de graþie (min.
85). Sam Vokes, “vârful” intro-
dus în locul lui Robson-Kanu a
închis meciul! Gunter a aruncat
o minge în careu, Vokes s-a des-
prins din marcaj ºi a reluat cu
capul la colþul lung, mult prea pre-
cis pentru ca Thibaut Courtois sã
aibã vreo ºansã.

În semifinale, Tara Galilor va
întâlni, miercuri searã, la Lyon,
Portugalia, care a depãºit, Polo-
nia, 6-4 dupã executarea lovitu-
rilor de departajare, 1-1 la finele
celor 90, respectiv 120 de minu-
te. Aºadar vom avea un duel între
starurile Realului, Gareth Bale ºi
Cristiano Ronaldo.

În cealaltã confruntare din pen-
ultimul act, Germania, care a în-
vins Italia la loviturile de departa-
jare (meci tratat pe larg în ultima
paginã), va juca cu învingãtoarea
dintre Franþa ºi Islanda, partidã
disputatã asearã

Courtois ar fi avut
o altercaþie
cu selecþionerul

Dezamãgirea a fost imensã în
vestiarul Belgiei dupã acest meci.
Presa belgianã a notat cã portarul
Thibaut Courtois a avut o alter-
caþie cu selecþionerul Wilmots
imediat dupã fluierul de final.
Goalkeeper-ul lui Chelsea a criti-
cat apoi în mod public tactica tra-
satã de antrenor.

“Am fãcut aceleaºi greºeli tac-
tice ca în meciul cu Italia (n.r. 0-
2, în grupe). Trebuie sã spun ºi sã
recunoaºtem asta pentru nu a dis-
truge tot ce am construit. Am spus
în vestiar tot ce trebuia sã spun.
Am pierdut o finalã de Champions
League, dar asta e de departe cea

mai mare dezamãgire din cariera
mea”, a declarat Courtois la inter-
viurile de dupã meci.

Chris Coleman:
“Este un exemplu
minunat
de încredere
ºi muncã”

Tehnicianul galez, Chris Cole-
man, a declarat, dupã victoria cu
Belgia, cã echipa sa se aflã într-o
posturã incredibilã, pe fondul unui
progres fotbalistic considerabil.

“Poþi doar sã visezi la nopþi pre-
cum aceasta. Nu ºtii niciodatã dacã
vei fi destul de bun sau norocos
sã fii implicat într-un moment pre-
cum acesta. Este o experienþã de
nedescris. Acum patru ani, eram
foarte departe de gândul unei per-
formanþe atât de mari. Este un
exemplu minunat de încredere ºi
muncã. Ne aflãm într-o situaþie
incredibilã! Am progresat enorm!

Când joci împotriva unei echi-
pe atât de bune precum Belgia,
ceea ce nu vrei este sã primeºti
rapid un gol. ªtii cã dacã eºti prea
ofensiv, te pot lovi decisiv. Dar
dupã ce am primit gol am contro-
lat jocul întreaga reprizã. Pur ºi
simplu nu au putut sã contraca-
reze miºcãrile noastre continue pe
teren. Au fost perioade lungi de
timp în care am avut posesia. Iar
când a fost nevoie sã ne apãrãm,
am fãcut-o ca niºte soldaþi. Jucã-
torii au fost fantastici ºi au meri-
tat victoria.

Toatã aceastã experienþã este un
teritoriu neexplorat pentru noi. Tot
ce putem face este sã nu uitãm ce
ne-a adus în aceastã fazã a com-
petiþie. Nu poþi sã intri pe teren ºi
sã controlezi mereu un rezultat,
dar poþi sã controlezi evoluþia ta
din punct de vedere tactic ºi teh-
nic. Sunt încrezãtor cã echipa mea
poate sã performeze împotriva ori-
cãrui adversar. Nu mã gândesc la
câºtigarea turneului, dar vom abor-
da urmãtorul meci la fel ca pe toa-
te celelalte. Provocarea cea mai

mare este reprezentatã de noi ºi de
capacitatea de a juca fãrã fricã”, a
declarat Chris Coleman, pentru
site-ul oficial al UEFA.

Marc Wilmots:
“Nu pot înlocui
brusc experienþa.
Am avut multe
absenþe în apãrare”

Marc Wilmots, a declarat la rân-
du-i, cã elevii sãi au dat dovadã
de lipsa experienþei în momentele
importante de joc, iar absenþele
din apãrare s-au reflectat în re-
zultatul final.

“Am avut un plan de joc bun –
în primele 20-25 de minute, am
dominat, dar apoi ne-am retras în
mod suprinzãtor vreo 15 metri.
Poate cã jucãtorii erau îngrijoraþi
în privinþa spaþiilor din apãrare.
Nu sunt un magician, nu pot în-
locui brusc experienþa. Am avut
multe absenþe în apãrare. Vincent
Kompany ºi Nicolas Lombaerts nu
au fãcut parte din lotul nostru, iar
apoi i-am pierdut pe Vemaelen,
suspendat, ºi pe Verthongen, ac-
cidentat la antrenamente.

Înaintea acestui meci, nu primi-
sem gol timp de trei partide. Am
fãcut greºeli nepermise. Poate cã
a fost vorba despre teamã, pentru
cã sunt jucãtori tineri, dar eu am

fost responsabil pentru asta. L-am
introdus pe Marouane Fellaini ºi,
timp de 15-20 de minute, am con-
trolat repriza secundã. Am fost apoi
suprinºi cu al doilea gol, care nu
trebuia sã se întâmple. Ulterior, am
avut ocazii sã facem 2-2.

Am avut o medie de vârstã scã-
zutã la acest turneu, dar am fost
consideraþi unii dintre favoriþi. Am
comis însã prea multe greºeli”, a
spus Marc Wilmots, pentru site-ul
oficial al UEFA.

Robson-Kanu:
“Am muncit mulþi
ani pentru a ajunge
la acest nivel”

Autorul magnificului gol de 2-1,
Hal Robson-Kanu, atacantul galez
desemnat cel mai bun jucãtor al
sfertului de finalã, a declarat la fi-
nalul partidei: “Suntem în al nouã-
lea cer. Am muncit foarte mulþi ani
pentru a ajunge la acest nivel, iar în
aceastã noapte au venit meritele, am
profitat de oportunitate. Sunt foar-
te mândru, cred cã am fãcut o în-
treagã þarã mândrã. Nu am fost fa-
voriþi nici mãcar pentru calificarea
la acest turneu final, dar eu am ºtiut
calitatea acestui grup. Toate lumea
meritã felicitatã pentru performan-
þa de azi. Urmeazã un alt meci ºi îl
vom trata cât se poate de serios.”

Halep, în optimi la Wimbledon
Viitoarea adversarã vine din top 10

Simona Halep (5 WTA) s-a
calificat, sâmbãtã, în optimile de
finalã ale turneului pe iarbã de la
Wimbledon, dupã ce a învins-
o,  în turul al treilea, pe olande-
za Kiki Bertens (28 WTA) cu 6-
4, 6-3. Pentru un loc în sfertu-
rile de finalã, Halep o va înfrun-
ta, astãzi, pe americanca Madi-
son Keys (9 WTA), care a tre-
cut 6-4, 5-7, 6-2 de franþuzoai-
ca Alize Cornet (61 WTA). Ha-
lep ºi Keys s-au mai întâlnit în
douã rânduri pânã acum, de fie-

care datã în 2014, împãrþindu-
ºi victoriile. Sportiva de peste
Ocean a câºtigat pe hard-ul de
la Sydney, scor 6-1, 6-4 (în tu-
rul I), iar Halep pe zgura de la
Roma, 5-7, 6-0, 6-1 (în turul II).

Pe de altã parte, România ºi-
a pierdut, sâmbãtã, cealaltã re-
prezentantã rãmasã pe tabloul
de simplu. Monica Niculescu
(47 WTA) a fost învinsã în
manºa secundã de elveþianca
Timea Bacsinszky (11 WTA),
scor 6-4, 2-6, 1-6.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2

13:30 – TENIS – Turneul
de la Wimbledon, în Regatul
Unit, la Londra: ziua a 8-a.

DIGI SPORT 3

13:30 – TENIS – Turneul
de la Wimbledon.

EUROSPORT 1

15:30 – CISCLISM – Tu-
rul Franþei: etapa a 3-a (Gran-
ville – Angers).
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Germania s-a calificat în semifinalele
Euro 2016, dupã ce a învins, la Bordeaux,
Italia cu scorul de 6-5 la loviturile de de-
partajare, sâmbãtã seara, la Bordeaux. Cele
douã echipe au fost la egalitate, 1-1 (0-0,
1-1), la finalul prelungirilor. Campioana
mondialã s-a impus într-un final dramatic
în faþa Italiei, vicecampioana europeanã, pe
care nu o învinsese niciodatã în opt me-
ciuri precedente la turnee finale (patru vic-
torii pentru azzurri ºi patru egaluri). Mesut
Ozil (65) a deschis scorul pentru National-
mannschaft, iar Bonucci (78 — penalty) a
restabilit egalitatea, dupã un henþ în careu
al lui Boateng. La loviturile de departajare,
Germania a transformat prin: Kroos, Drax-
ler, Hummels, Kimmich, Boateng ºi Hec-
tor, ratând: Muller, Ozil ºi Schweinsteiger.
Pentru Italia au înscris: Insigne, Barzagli,
Giaccherini, Parolo ºi De Sciglio, iar Zaza,
Pelle, Bonucci ºi Darmian au ratat. Pânã la
acest meci, Buffon nu primise gol în ulti-
mele sale patru meciuri, iar Neuer în ulti-
mele cinci, ei încasând la Bordeaux prime-
le goluri la Euro 2016. În semifinalã, Ger-
mania va fi lipsitã de Hummels ºi va în-
frunta învingãtoarea dintre Franþa, echipa
gazdã, ºi Islanda. Germania a jucat în for-
mula: Neuer - Hoewedes, Boateng, Hum-
mels — Kimmich, Khedira (Schweinstei-
ger 16), Kroos, Ozil, Hector —Muller, Go-
mez (Draxler 72). Italia a evoluat cu: Buf-
fon —Barzagli, Bonucci, Chiellini (Zaza 120)
—Florenzi (Darmian 86), Sturaro, Parolo,
Giaccherini, De Sciglio — Pelle, Éder (In-
signe 108).

Federaþia Românã de Fotbal se
aflã în cãutarea unui nou selecþio-
ner dupã ce naþionala României a
fost eliminatã prematur de la Cam-
pionatul European. Rãzvan Burlea-
nu, preºedintele FRF, spune cã este
foarte aproape de a finaliza discu-
þiile cu noul selecþioner ºi cã a luat
în calcul antrenori din Germania,
Belgia ºi Olanda. “Va fi strãin, nu
de naþionalitate românã. Important
este profilul de la care am plecat.

Noul selecþioner al României vaNoul selecþioner al României vaNoul selecþioner al României vaNoul selecþioner al României vaNoul selecþioner al României va
fi german, belgian sau olandezfi german, belgian sau olandezfi german, belgian sau olandezfi german, belgian sau olandezfi german, belgian sau olandez

Preºedintele FRF va anunþa numele antrenorului naþionalei
sãptãmâna aceasta

Ne-am ales desemnarea câtorva
þãri cu o culturã fotbalisticã foarte
bogatã ºi þãri care au avut capaci-
tatea de a trece prin reconstrucþii.
Atenþia noastrã s-a dus spre câte-
va modele: modelul german, mo-
delul belgian ºi modelul olandez. Am
avut pe listã ºi antrenori francezi.
Ceea ce vã pot confirma este cã
suntem foarte aproape de a ne în-
deplini þinta pe care am avut-o ºi
anume antrenorul numãrul unu de

pe aceastã listã. Am fost pregãtiþi
ca pânã la finalul acestui European
sã îl prezentãm pe noul selecþio-
ner. Cãutãm un antrenor cu auto-
ritate, cu personalitate, un antre-
nor care sã se fi bãtut pentru tro-
fee în mai multe þãri ºi sã le fi câº-
tigat. Avem nevoie de un antrenor
care sã îºi doreascã foarte mult
performanþa. M-am sfãtuit ºi cu
alþi preºedinþi de federaþii naþiona-
le, mã refer la handbal, la rugby.

Pânã pe 10 iulie vom
anunþa numele acestui
selecþioner. Aceste lu-
cruri ne-au fost solicitate
de partea cealaltã. Nu din-
spre noi vine aceastã opreliº-
te de a furniza mai multe detalii.
Vom avea un antrenor strãin de
grupurile de interese. Un antrenor
strãin de tot ceea ce a însemnat
þinerea fotbalului românesc în
aceastã mlaºtinã. Cu greu ne-am

asumat aceastã misiune de a draga
mlaºtina ºi o vom duce la capãt-
”, a declarat Burleanu pentru
Digi24.

Portarul Cãtãlin Straton ºi-a
reziliat contractul cu Universita-
tea Craiova. El a intrat în diz-
graþia conducerii dupã evoluþiile
sub aºteptãri din play-out-ul se-
zonului trecut ºi nu a mai fost
inclus în lotul pentru cantona-
mentul din Austria, în locul sãu
fiind adus portarul moldovean
Calancea, care a confirmat în
primele douã meciuri amicale din
vara aceasta.

Straton (27 de ani) a sosit la
Universitatea în vara lui 2014. În
primul sezon în Bãnie a jucat în

Straton s-a despãrþit de Universitatea Craiova
trei partide, douã în campionat ºi
una în Cupa României. În anul
competiþional recent încheiat a
bifat 13 partide în poarta Craio-
vei. Straton este al patrulea jucã-
tor care pleacã de la Universitatea
în vara aceasta, dupã Iliev, Achim
ºi Herghelegiu. În schimb, a fost
achiziþionat un singur jucãtor,
portarul Calancea. Pe lista dispo-
nibilizãrilor mai sunt Ferfelea,
Curelea ºi juniorii Jurj ºi Hreniuc,
în timp ce Nuno Rocha nu-ºi mai
doreºte sã continue în Bãnie.

Altfel, partida amicalã a Univer-

sitãþii cu formaþia slovacã Zilina,
programatã sâmbãtã seara, a fost
anulatã din cauza condiþiilor me-
teo ºi a terenului apoape imprac-
ticabil, suprafeþa de joc fiind îm-
bibatã cu apã. În locul jocului,
staff-ul tehnic al Craiovei a con-
dus o ºedinþã de pregãtire pe un
teren adiacent. Gheorghe Mulþes-
cu ºi colaboratorii sãi vor stabili
astãzi dacã la începutul sãptãmâ-
nii vor mai perfecta un joc-test.
Ultimul meci de verificare se va
disputa la data de 7 iulie, adversa-
rul urmând a fi stabilit.

Germania a eliminat pentru prima datã ItaliaGermania a eliminat pentru prima datã ItaliaGermania a eliminat pentru prima datã ItaliaGermania a eliminat pentru prima datã ItaliaGermania a eliminat pentru prima datã Italia
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Loew: „Ambele echipe au arãtat un nivel

tactic incredibil”
Selecþionerul Nationalmannschaft, Joa-

chim Loew, a folosit o formulã ineditã, cu 3
fundaºi, în oglindã cu cea a Italiei, iar la fi-
nal a declarat cã ambele echipe au arãtat un
nivel tactic incredibil. “A fost un meci dra-
matic pânã la ultimul ºut. Am mai trãit asta,
de exemplu în 2006, contra Argentinei. A fost
un meci de un nivel tactic incredibil al celor
douã echipe. Cred cã noi am dominat. Punc-
tul forte al italienilor este cã joacã pe centru
ºi au fãcut-o foarte bine. Penalty-ul a fost
însã o fazã nefericitã, nu cred cã italienii ar
fi putut marca din acþiune”, a declarat Loew.
Despre loviturile de departajare, el a afirmat:
“Fiecare jucãtor trebuie sã ia decizia. Mesut
Ozil ºi Thomas Muller au spus imediat cã
vor executa. L-am întrebat pe Julian Drax-
ler, mi-a spus imediat cã va ºuta. I-am gãsit
foarte repede pe primii cinci. Dupã aceea,
trebuie lãsat jucãtorul sã decidã. Avem jucã-
tori care de obicei executã bine ºi acum au
ratat. Super e faptul cã puºtii, Kimmich ºi
Hector, la primul lor mare mare turneu, la
prima lor sesiune de lovituri de departajare,
pe un stadion atât de plin, ºi-au pãstrat sân-
gele rece”. Loew a explicat cã a folosit trei
fundaºi pentru a contracara aºezarea Italiei.

Conte: „Germania este
cea mai puternicã echipã din lume”
Antonio Conte, aflat la ultimul meci pe

banca Squadrei Azzurra, a afirmat cã Ger-
mania este “cea mai puternicã echipã din
lume”, iar Italia poate fi satisfãcutã cã i-a
þinut piept ºi a cedat doar dupã lovituri de
departajare. “Cred cã Germania a respectat
mult Italia. Schimbarea sistemului tactic de
cãtre campioana mondialã en titre aratã cã
ne-au respectat mult. A fost un meci greu ºi
dur, din toate punctele de vedere. Am pus
toatã inima noastrã ºi chiar mai mult. Cred
cã aceºti bãieþi lasã ceva foarte important:
au arãtat cã a vrea înseamnã a putea ºi cã
prin muncã poþi obþine rezultate care la în-
ceput erau de negândit. E trist sã pãrãsim
astfel competiþia, fiindcã am avut ocazia sã

ne calificãm la lovituri de departajare, dar în
semifinale merge o echipã extrem de puter-
nicã, cea mai puternicã din lume, iar faptul
cã le-am þinut piept ne dã o micã satisfacþie.
Noi am crezut în acest vis, am încercat prin
toate mijloacele, cu unghiile, cu dinþii sã ne
agãþãm de acest vis. ªtim însã cã fotbalul
poate aduce acest gen de dezamãgire. Bãie-
þii au dat totul, se pot întoarce liniºtiþi acasã.
Vor rãmâne mereu în inima mea. Am petre-
cut momente minunate cu ei. Noi am creat
ceva cu adevãrat magic, o adevãratã fami-
lie, ºi e cu adevãrat trist cã povestea se în-
cheie”, a spus tehnicianul, care o va prelua
pe Chelsea.
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