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- S-a mãrit atât de mult im-
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 O ªcoalã Gim-
nazialã, una ca
oricare alta din
judeþ, a ieºit în
evidenþã cu ceva.
Nu este vorba de
procentajul de
note peste 5,00 la
Evaluarea Naþio-
nalã (81% per
total, 88% la
Românã, 76% la
Matematicã,
toate peste medii-
le atât la nivel
judeþean, cât ºi la
cel naþional) ci
despre… perfecþi-
une. O elevã de
aici a obþinut
„decarul” total ºi
la Evaluarea
Naþionalã, ºi la
notarea în între-
gul ciclu gimna-
zial. Numele ei
este Elena Iulia
Turcoman.
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Forumul administraþiei publice
locale, deschis, ieri, la Palatul
Parlamentului, este de bunã sea-
mã un eveniment de referinþã,
având în vedere participarea re-
prezentanþilor aleºilor locali, dar
ºi ceea ce prilejuieºte evenimen-
tul în sine: prezentarea unei
strategii de dezvoltare terito-
rialã a României. O temã com-
plexã, oportunã, abordatã de pre-
mierul Dacian Cioloº, având ca
premise riscul dezvoltãrii neechi-
librate a þãrii, ºi necesitatea de a
identifica soluþii concrete, cât mai
eficiente, ºi cât mai grabnice.
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cãrnii de pasãrecãrnii de pasãrecãrnii de pasãrecãrnii de pasãrecãrnii de pasãre

În perioada 24 mai – 3 iunie
a.c., Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor, prin or-
ganele sale teritoriale, a desfãºu-
rat o acþiune de control privind
modul de respectare a prevederi-
lor legale privind protecþia consu-
matorilor la comercializarea cãr-
nii de pasãre. Au fost controlaþi
738 de operatori economici, din-
tre care la un numãr de 514
(~70%) au fost constatate defi-
cienþe. A fost verificatã o cantita-
te de peste 84 tone carne pasãre,
din care cca 12 tone (~14%) nu
se încadrau în prevederile legale
privind protecþia consumatorilor.

SancþiuniSancþiuniSancþiuniSancþiuniSancþiuni
contravenþionalecontravenþionalecontravenþionalecontravenþionalecontravenþionale
pentru ºoferiipentru ºoferiipentru ºoferiipentru ºoferiipentru ºoferii
care parcheazãcare parcheazãcare parcheazãcare parcheazãcare parcheazã
neregulamentarneregulamentarneregulamentarneregulamentarneregulamentar

Luna aceasta:

AngajatoriiAngajatoriiAngajatoriiAngajatoriiAngajatorii
trebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunãtrebuie sã depunã
la Fiscla Fiscla Fiscla Fiscla Fisc
19 declaraþii19 declaraþii19 declaraþii19 declaraþii19 declaraþii
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Firea, întrebatã despre
o candidaturã la prezidenþiale:
Doar Dumnezeu ºtie
ce se va întâmpla în 2019
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, ex-

clude o candidaturã a Gabrielei Firea la
alegerile prezidenþiale din 2019, în vreme
ce actualul primar al Capitalei spune cã
‘’doar Dumnezeu ºtie’’. “Doar Dumne-
zeu ºtie ce se va întâmpla în 2019. Noi
putem sã facem supoziþii ºi sã ne dãm cu
pãrerea, Dumnezeu a ºtiut ce ni se va
întâmpla nouã în aceastã viaþã ºi, cu si-
guranþã, El a cunoscut faptul cã eu voi
ajunge primarul general al Capitalei, ceea
ce eu nu am ºtiut, dumneavoastrã nu aþi
ºtiut, bucureºtenii nu au ºtiut. Nu avem
noi de unde sã ºtim atât de multe lucruri
ºi în orice caz nu despre viitor”, a decla-
rat duminicã Gabriela Firea la Antena 3,
întrebatã despre o candidaturã la prezi-
denþialele din 2019. Liviu Dragnea a ex-
clus însã aceastã posibilitate. ‘’Respec-
tãm bucureºtenii ºi nu cred cã e bine sã
folosim postul de primar general ca o
trambulinã personalã pentru cineva, dar
mai este mult pânã atunci’’, a declarat el.

Exerciþiu sub egida NATO
în premierã, la Târgu Mureº,
fiind simulat un accident
cu mii de victime
Un exerciþiu sub egida NATO are loc în

premierã în România, începând de ieri ºi
pânã mâine, la Centrul Naþional de Pregã-
tire ºi Simulare de la Târgu Mureº. Exerci-
þiul este organizat de Centrul Euro Atlan-
tic de Coordonare a Rãspunsului la De-
zastre (EADRCC) al NATO ºi România ºi
va presupune simularea computerizatã a
unei situaþii de urgenþã de mare amploa-
re, soldatã cu victime multiple ºi evacua-
rea unui numãr de mii de persoane, se
aratã într-un comunicat remis MEDIA-
FAX de Inspectoratul General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (IGSU). Oficialii care s-
au ocupat de organizare spun cã acesta
are drept scop solicitarea la maximum a
capacitãþii de intervenþie civilã la nivel
naþional ºi de a testa mecanismele de co-
operare între civili ºi militari ºi de asisten-
þã internaþionalã la dezastre. Procedurile
prevãzute în scenariu vor fi puse în prac-
ticã ºi de echipe internaþionale prezente
la Târgu Mureº din Armenia, Austria, Bel-
gia, Bosnia Herþegovina, Cehia, Elveþia,
Estonia, Georgia, Germania, Israel, Nor-
vegia,Serbia, Suedia, SUA, Elveþia, Tur-
cia ºi Ucraina. De asemenea, vor partici-
pa ºi reprezentanþi ai Secretariatului In-
ternaþional NATO, Centrului de Excelen-
þã NATO pentru medicinã militarã (MIL-
MED COE), Centrului de Excelenþã
NATO pentru Managementul Crizelor ºi
Rãspuns la Dezastre, precum ºi experþi
civili NATO.
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Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat, ieri, la începutul consultãrilor pe tema
Brexit cã liderii politici trebuie sã identifi-
ce “soluþiile pentru a poziþiona România
cât se poate mai bine”, în contextul creat
la nivel european dupã decizia britanici-
lor de a pãrãsi Uniunea Europeanã. “Aºa
cum am promis ultima datã când ne-am
întâlnit în acest format, v-am invitat sã
continuãm discuþia pe tema Brexit-ului,
sã cãutãm ºi sã gãsim soluþii pentru a po-
ziþiona România cât se poate de bine”, a
declarat preºedintele, înainte de a invita
presa sã pãrãseascã sala.

La discuþii au participat preºedintele
PSD, Liviu Dragnea, copreºedinþii PNL
Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga, copreºe-
dintele ALDE Daniel Constantin, preºe-
dintele UNPR Valeriu Steriu, Kelemen
Hunor din partea UDMR ºi Varujan Pam-
buccian de la minoritãþi. Preºedintele Senatului,
copreºedintele ALDE Cãlin Popescu Tãriceanu,
a anunþat cã nu va participa la consultãri din ca-
uza unor angajamente anterioare.

Discuþiile au reprezentat cea de-a doua rundã
de consultãri pe tema consecinþelor deciziei bri-
tanicilor de a ieºi din Uniunea Europeanã, prime-

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a decla-
rat, ieri, cã BPN PNL a votat în unanimitate ca
partidul sã meargã singur în alegerile parlamen-
tare, afirmând cã PNL nu are nevoie de o aso-
ciere cu o altã formaþiune politicã. “Am discu-
tat despre politica de alianþe a PNL. În unani-
mitate colegii noºtri au votat propunerea pe
care eu ºi Vasile Blaga le-am fãcut-o, care con-
stã în traiectoria PNL- singur în alegerile parla-
mentare”, a declarat copreºedintele PNL Alina
Gorghiu, la finalul ºedinþei BPN.

“Motivul este foarte simplu, suntem un
partid cu blazon, puternic, singur partid de
dreapta din România care poate câºtiga ale-
gerile parlamentare fãrã sã aibã nevoie de vreo
asociere, colaborare instituþionalã pentru ale-
gerile parlamentare cu nici un alt partid”, a

Strategia de dezvoltare teritoria-
lã a României prezentatã, ieri, de pre-
mierul Dacian Cioloº prevede cã Va-
lea Jiului, Roºia Montanã ºi Zona
Moldovei vor avea programe speci-
fice integrate de dezvoltare asemã-
nãtoare celui lansat în Delta Dunã-
rii. Premierul a fãcut acest anunþ la
Forumul Administraþiei Publice Lo-
cale, luni, la Palatul Parlamentului,
în contextul în care vorbea despre
riscul dezvoltãrii teritoriale neechi-
librate a þãrii ºi necesitatea de a gãsi
soluþii.

“Observãm deja fenomenul cã in-
vestiþiile economice se concentrea-
zã din ce în ce mai mult în zonele
dezvoltate ºi dacã nu venim cu o
abordare integratã ºi vizionarã asu-
pra dezvoltãrii teritoriale a României
riscãm ca în câþiva ani, chiar dacã la
nivel macro vom avea o dezvoltare
economicã bunã, aceastã sã fie nee-
chilibrat repartizatã între diferitele
regiuni ale þãrii”, a spus Cioloº.

ªeful Guvernului considerã cã si-
milar Deltei Dunãrii, sunt ºi alte zone
ale României care pot fi tratate pro-
fitând de specificul local. “Ne gân-
dim în primul rând pentru câteva re-
giuni prioritare. Vrem sã venim cu o
astfel de abordare integratã pentru
dezvoltarea Vãii Jiului, aºa cum am
promis ºi înainte de alegerile locale,
dar ºi pentru Roºia Montanã, care a
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Iohannis: Proiectul de þarã, elaborat într-un grup de lucru care va funcþiona pe lângã Preºedinþie

le discuþii având loc imediat dupã referendumul
din Marea Britanie ºi înaintea Consiliului Euro-
pean de la Bruxelles.

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, cã
toate partidele participante la consultãri au fost
de acord sã participe la elaborarea proiectului de
þarã al României, proiect care va fi elaborat într-

un grup de lucru care va funcþiona pe lân-
gã Preºedinþie. ‘’Este nevoie de un nou
proiect de þarã, un proiect pentru Româ-
nia, un proiect pentru România viitorului
în Uniunea Europeanã. Acesta a fost me-
sajul meu cãtre liderii cu care m-am întâl-
nit. Toþi au fost de acord sã participe la
elaborarea acestui nou proiect de þarã, care
vine la 10 ani dupã ce România a devenit
membrã a Uniunii Europene. Aceastã lu-
crare, acest proiect de þarã va fi elaborat
într-un grup de lucru care va funcþiona pe
lângã Preºedinþia României. Acest grup de
lucru poate sã lucreze, în varianta optima-
lã, chiar ºi în an electoral’’, a anunþat ºeful
statului într-o declaraþie de presã.

El a precizat cã toþi liderii politici ºi-au
asumat acest proiect. ‘’Un astfel de pro-
iect poate deveni funcþional numai dacã
e adoptat, aprobat ºi susþinut consen-

sual. Din pãcate, România a avut destul de mul-
te aºa-numite proiecte, strategii care nu au fost
implementate ºi nici nu au dãinuit pentru cã nu a
fost consens politic. Vom stabili care e locul Ro-
mâniei, rolul României ºi nivelul de ambiþie al
României în Uniunea Europeanã’’, a concluzio-
nat Iohannis.

Valea Jiului, Roºia Montanã ºi Zona Moldovei vor avea programe
speciale de dezvoltare

suscitat multe discuþii., vrem
sã venim nu doar cu reguli ºi
cu constrângeri, dar ºi cu pro-
iecte de dezvoltare acolo. Am
avut, totodatã, o discuþie cu
aleºii locali din regiunea Mol-
dovei, pentru o dezvoltare in-
tegratã pentru aceastã zonã”,
le-a spus Cioloº primarilor.

Premierul considerã cã în
aceste zone, Valea Jiului,
Moldova ºi Roºia Montanã
proiectele trebuie sã vizeze atât fon-
durile europene, cât ºi cele de la
buget. “Sperãm ca de la aceste
exemple, în anii urmãtori, sã se poa-
tã merge pe o astfel de abordare
integratã ºi în alte regiuni ale þãrii”,
a mai afirmat prim-ministrul.

Vasile Dâncu: În octombrie
am putea prezenta
în Parlament Codul

Administrativ
Ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice, vicepremierul
Vasile Dâncu, a declarat, ieri, cã, în
luna octombrie ar putea prezenta în
Parlament Codul Administrativ al
României care modificã integral cele
11 legi care guverneazã administra-
þia centralã ºi localã.

“O parte din probleme sunt ºi

vor fi rezolvate prin proiectul unui
nou cod administrativ ºi un nou
cod de procedurã administrativã.
Este în curs de elaborare ºi în sep-
tembrie vom prezenta Guvernului
ºi societãþii Codul Administrativ al
României, sper cã în luna octom-
brie sã îl putem prezenta Parlamen-
tului prin care urmãrim reducerea
ºi simplificarea legislaþiei, elimina-
rea prevederilor contradictorii. (...)
Este vorba despre modificarea in-
tegralã a 11 legi care guverneazã
administraþia centralã ºi localã”,
a declarat Vasile Dâncu.

El a fãcut aceastã afirmaþie în des-
chiderea Forului Administraþiei Pu-
blice Locale, care se desfãºoarã la
Palatul Parlamentului. “Noi am gân-
dit ºi gândim cu adevãrat o guver-
nare deschisã. Încercãm prin ceea
ce facem sã luãm punctul de vedere
al opiniei publice, punctul de vede-

re al cetãþenilor. (...) Proiectele pe
care ºi le propune Guvernul pot sã
fie greºite câteodatã. Nu întotdeau-
na Guvernul are dreptate, de aceea
este important sã vedem ºi punctul
de vedere al celorlalþi, al oamenilor.
În ultima vreme s-a nãsut o dezba-
tere importantã legatã de dezvolta-
re ºi este important sã vedem în ce
mãsurã administraþia localã ºi cen-
tralã pot participa le dezvoltare, pot
fi actori ai dezvoltãrii. Ideea cã nu-
mai mediul privat dezvoltã România
nu este una care poate fi susþinutã
pânã la capãt. Mediul privat susþi-
ne dezvoltarea economicã, susþine
crearea PIB ºi a bugetului, dar la
dezvoltare sunt mai mulþi actori ºi o
dezvoltare sistematicã, planificatã
pe care încercãm s-o testãm noi în
acest moment nu poate fi fãcutã fãrã
administraþie”, a mai spus Vasile
Dâncu.

Conducerea PNL a votat în unanimitate ca partidul
sã meargã singur în alegerile parlamentare

mai spus Gorghiu.
PNL ar putea decide sã meargã singur la ale-

gerile parlamentare, au declarat, duminicã, pen-
tru MEDIAFAX, surse din PNL, afirmând cã în
ºedinþa BPN de luni, liderii PNL nu le vor pro-
pune colegilor o alianþã sau o fuziune cu UNPR
ºi PSRO, deºi acestea ar fi fost de acord cu fu-
ziunea prin absorbþie.

‘’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 parlamentare’’, au declarat, pentru ME-
DIAFAX, surse din PNL. Cel mai probabil PNL
va merge singur în alegerile parlamentare din
toamnã, au mai spus surse din rândul liberalilor.
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MIRCEA CANÞÃR
Forumul administraþiei publice

locale, deschis, ieri, la Palatul Par-
lamentului, este de bunã seamã
un eveniment de referinþã, având
în vedere participarea reprezen-
tanþilor aleºilor locali, dar ºi ceea
ce prilejuieºte evenimentul în sine:
prezentarea unei strategii de
dezvoltare teritorialã a Româ-
niei. O temã complexã, oportu-
nã, abordatã de premierul Dacian
Cioloº, având ca premise riscul
dezvoltãrii neechilibrate a þãrii, ºi
necesitatea de a identifica soluþii
concrete, cât mai eficiente, ºi cât
mai grabnice. Un paradox: dacã
guvernarea rezultatã în urma ale-
gerilor legislative din 2012, câºti-
gate de USL, îºi propunea ceva
similar, presupunând ºi o nouã re-

gionalizare a þãrii, temporara gu-
vernare tehnocratã readuce în
atenþie tema generoasã, eºuatã,
într-o altã abordare, ministrul Dez-
voltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice, Vasile Dîncu, decla-
rând optimist cã, în luna octom-
brie, ar putea prezenta în Parla-
ment Codul administrativ al Ro-
mâniei, care modificã integral pa-
chetul de legi ce tuteleazã admi-
nistraþia centralã ºi localã. ªi pe
lângã acesta, un nou Cod de pro-
cedurã administrativã, vizatã fiind
reducerea ºi simplificarea legis-
laþiei în vigoare, eliminarea pre-
vederilor contradictorii. Anterior,
printr-o ordonanþã de urgenþã gu-
vernul a introdus o serie de nou-
tãþi menite a reduce birocraþia la

nivelul organelor de specialitate
ale administraþiei publice centra-
le ºi locale. Cum pachetul de legi
la care se referã ministrul Vasile
Dîncu a suferit amendamente în
neºtire, de-a lungul timpului, ºi se
poate exemplifica cu numãrul aiu-
ritor de corective la Legea admi-
nistraþiei publice locale (215/
2001), Legea privind prefectul ºi
instituþia prefectului (340/2004)
sau Statutul aleºilor locali (393/
2004) ºi aºa mai departe, nedu-
merirea care stãruie este urmã-
toarea: pe ce armãturã de idei
se construieºte Codul admi-
nistrativ al României? Care
sunt vizionarii guvernului tehno-
crat, reperele înaltului profesiona-
lism administrativ, apþi de o con-

strucþie amplã, reformistã în do-
meniu? S-a vorbit de zonele geo-
grafice ale Vãii Jiului, Moldovei,
Roºia Montanã, cãrora li se re-
zervã abordãri integrate de dez-
voltare teritorialã, adicã accesãri
de fonduri europene, dar ºi de la
bugetul de stat pentru a putea
acroºa proiecte de dezvoltare, dar
ºi despre lipsa ghidurilor pentru
accesarea fondurilor europene,
paleta problematicã dovedindu-se
realmente generoasã. Din relatã-
rile zilei de ieri, care au rãzbit în
spaþiul public, rezultã cã foarte
puþin s-a vorbit despre descentra-
lizare, temã mereu acutã, cãrei i
s-au dat rezolvãri înguste ºi inefi-
ciente. O altã problemã, de altfel
esenþialã: de bunã seamã minis-

trul Vasile Dîncu are o abordare eu-
ropeanã, în demersul pe care ºi l-a
propus. Nu lipsit de interes ar fi sã
spunã ce model de administraþie, din
spaþiul UE, opineazã cã se potriveºte
a ajusta ceea ce avem în momentul
de faþã în România. Nu ºtim ce va
rezulta din aceste intenþii, de luat în
seamã, care vor avea nevoie de con-
sistent gir politic. Orice guvern îºi do-
reºte sã rãmânã cu ceva în istorie, sã
lase peste timp o pecete a vremurilor
cârmuirii sale. A modifica întreaga le-
gislaþie a administraþiei publice locale,
cum s-a mãrturisit, presupune un con-
sens politic necondiþionat în Parla-
ment, nu uºor de gãsit, cu atât mai
mult în sesiunea de toamnã, premer-
gãtoare unei noi campanii electorale,
cea a alegerilor legislative.

Returnarea banilor europeni atârna ca
o sabie deasupra capetelor autoritãþilor
locale. O cerinþã a UE spunea cã, în cazul
în care nu vor putea fi finalizate pânã la
data de 31 iunie, atunci beneficiarii pro-
iectelor cu finanþare nerambursabilã, în
speþã Primãria Craiova, ar fi fost obligatã
sã suporte toþi banii investiþi pânã la data
de 31 decembrie 2015. Cu alte cuvinte,
dacã nu au reuºit sã încheie proiectele,
atunci sã vinã cu toatã finanþarea de la
bugetul local. Se ajunsese în situaþia în
care se numãrau zilele pânã la atingerea
termenului, când oficialii europeni au ho-
tãrât sã aloce o pãsuire tuturor beneficia-
rilor de fonduri europene care nu au reu-
ºit sã încheie proiectele ºi care se aflã cu
lucrãrile în stadiu de ºantier.

Ce proiecte pot fi prelungite
Este vorba despre trei categorii de pro-

iecte pentru care se pot cere prelungiri.
Prima care se referã la proiecte cu o va-
loare totalã de cel mult 5 milioane de euro,
caz în care prelungirea se poate acorda
pânã cel mai târziu la data de 1 noiembrie
2016. A doua categorie vizeazã proiectele cu o valoare
totalã de cel puþin 5 milioane de euro, care sunt incluse
în lista proiectelor care pot fi declarate nefuncþionale,
prelungirea acordându-se pânã cel mai târziu la 31 de-
cembrie 2018. Existã ºi a treia categorie, cea a proiecte-
lor cu o valoare totalã de cel puþin 5 milioane de euro,
neincluse în lista proiectelor care pot fi declarate ne-
funcþionale, în cazul cãrora se va acorda o prelungire
pânã cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2016.

S-au solicitat acte adiþionale pentru douã lucrãri
În baza noilor decizii ale Uniunii Europene, municipa-

litatea craioveanã a putut solicita prelungirea datelor de
finalizare a proiectelor neterminate. Potrivit specialiºti-
lor din cadrul Agenþiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia
(ADR SV Oltenia), au fost demarate deja procedurile
necesare pentru întocmirea acestor acte adiþionale la con-
tractele ce nu au apucat sã fie finalizate pânã la data de
30 iunie 2016. Potrivit ADR SV Oltenia, actele adiþionale
se aflã deja transmise la autoritatea de management a
Programului Operaþional Regional în vederea verificãrii,
avizãrii ºi semnãrii acestora. Dupã ce vor fi îndeplinite
procedurile, municipalitatea va avea la dispoziþie mai mult

Primãria Craiova a solicitat prelungirea termenelor de fi-
nalizare a douã proiecte cu fonduri europene. Parcul de dis-
tracþii „Water Park” ºi reabilitarea Parcului „Nicolae Ro-
manescu”, care sunt întârziate în acest moment, vor benefi-
cia în felul acesta de clemenþã din partea oficialilor euro-
peni, lucru care va scuti municipalitatea de a returna cãtre
UE toþi bani investiþi pânã acum.

de ºase luni, deci un timp suficient pentru a finaliza lu-
crãrile începute pe bani europeni.

Cele douã parcuri intrã în prelungiri
Primãria Craiova a hotãrât sã solicite prelungire pen-

tru douã contracte, ºi anume pentru Parcul „ Nicolae
Romanescu” ºi parcul de distracþii „Water Park”. Auto-
ritãþile spun cã în privinþa parcului de distracþii nu este
nevoie de un termen îndelungat pentru finalizare întru-
cât execuþia este aproape gata – se cautã salvamari pen-
tru recepþie –, dar s-a preferat prelungirea luându-se în
calcul faptul cã numai recepþia proiectului se întinde pe
douã sãptãmâni, deci proiectul ar fi ieºit din termen. În
celãlalt proiect, al reabilitãrii Parcului „Nicolae Roma-
nescu”, ar fi fost oricum nevoie de mai mult timp pen-
tru finalizare, dat fiind faptul cã încã mai sunt lucrãri de
fãcut în incinta parcului.

În cazul în care nu ar fi venit pãsuirea din partea UE,
Primãria Craiova trebuia sã deconteze din bugetul pro-
priu o sumã frumuºicã, luând în calcul faptul cã Parcul
„Romanescu” necesitã o finanþare de 12 milioane de
euro, iar „Water Park”-ul – 86 milioane de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Atunci când urmeazã sã cãlã-
toriþi în strãinãtate, este important
sã vã informaþi, sã fiþi la curent
cu noutãþile privind nivelul de si-
guranþã, legislaþia ºi obiceiurile din
acea þarã. Sunteþi responsabili pen-
tru orice încãlcare a legilor loca-
le, chiar dacã nu le cunoaºteþi. Nu
este recomandat sã vã aventuraþi
în regiuni puþin populate, cu tra-
fic turistic scãzut.

Foarte important este sã pro-
curaþi adresele, telefoanele amba-
sadelor sau consulatelor þãrii
noastre din statele în care urmea-
zã sã vã petreceþi sejurul pentru a
putea solicita asistenþã consularã
de specialitate, în caz de nevoie.

Recomandãri din partea poliþiºtilorRecomandãri din partea poliþiºtilorRecomandãri din partea poliþiºtilorRecomandãri din partea poliþiºtilorRecomandãri din partea poliþiºtilor
doljeni pentru un concediu sigurdoljeni pentru un concediu sigurdoljeni pentru un concediu sigurdoljeni pentru un concediu sigurdoljeni pentru un concediu sigur

Dacã alegeþi sã vã petreceþi concediul în strãinãtate,
poliþiºtii doljeni recomandã sã aveþi mare grijã de bunuri,
sã schimbaþi banii doar la instituþii financiare autorizate ºi
sã parcaþi maºina în locuri sigure.

Aceste informaþii sunt  puse la
dispoziþie de Ministerul Afacerilor
Externe – www.mae.ro!
Agenþia de turism trebuie
verificatã în prealabil

Un alt sfat al poliþiºtilor este sã
verificaþi agenþia de turism de la
care urmeazã sã achiziþionaþi bi-
letele pentru vacanþã. Mare aten-
þie la preþurile tentante, întrucât
ofertele „generoase” pot fi înºe-
lãtoare. Pe site-ul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, www.mdrt.ro, la
secþiunea Turism/Unitãþi/Centre
turistice, gãsiþi informaþii utile de-
spre agenþiile de turism licenþiate,

staþiuni turistice atestate, centre de
informare turisticã.

Dacã urmeazã sã cãlãtoriþi cu
avionul, nu pãstraþi obiecte de va-
loare (telefoane, tablete, notebo-
ok-uri, aparate foto sau de filmat)
în bagajele pentru calã!

Atunci când alegeþi sã ajungeþi
la destinaþie cu maºina, parcaþi au-
toturismul în parcarea proprie a
hotelului sau a pensiunii unde veþi
fi cazat. În cazul în care nu aveþi
parte de acest serviciu ori pur ºi
simplu ieºiþi seara în oraº cu maºi-
na, lãsaþi vehiculul în locuri sigu-
re, în care este permisã parcarea.
Nu lãsaþi bunuri de valoare în ve-
hicul. Pentru ca grija banilor sã nu
vã umbreascã vacanþa, este util sã
ºtiþi dacã emiþãtorul cardului vos-
tru are sucursale în staþiunea/ora-
ºul în care cãlãtoriþi sau dacã veþi
gãsi bãnci deschise în week-end.
Schimbaþi banii numai la unitãþile

bancare ori la schimburi valutare
autorizate ºi nu vã lãsaþi atraºi de
cursul extrem de avantajos pe care
vi l-ar putea oferi persoane care vã
abordeazã pe stradã.

Asigurarea de sãnãtate în cazul
unei cãlãtorii în afara þãrii este im-
portantã, mai ales cã unele desti-
naþii exotice impun condiþii de sã-
nãtate speciale.

Ieri-dimineaþã au fost efectuate
activitãþi de patrulare ºi control în
6 trenuri de cãlãtori, fiind depista-
te 433 de persoane fãrã legitimaþii
de cãlãtorie, cãrora li s-au eliberat
bilete de taxare în tren în valoare
de 4.564 lei.

De asemenea, a fost întocmit un
dosar penal pentru comiterea in-
fracþiunii de abuz în serviciu pen-
tru neîndeplinirea atribuþiilor de
serviciu ºi au fost aplicate au fost
aplicate 5 sancþiuni contravenþio-
nale, conform Legii 61/1991 Rep.,
în valoare de 800 de lei.

Obiectivele acþiunii au vizat

Poliþiºtii doljeni împreunã cu ofiþeri din
cadrul DGA – Serviciul Teritorial Anticorup-
þie Dolj ºi sub supravegherea procurorului
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au prins în flagrant un tânãr în timp
ce oferea bani unui agent de poliþie din co-
muna Pleniþa. Mai exact, ieri, agentul prin-

Ieri-dimineaþã, poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova au demarat o acþiune pe principale-
le artere rutiere din municipiul Craiova pen-
tru a asigura fluenþa traficului rutier. În vi-
zorul poliþiºtilor s-au aflat ºoferii care
opresc sau staþioneazã autovehiculele
neregulamentar, îngreunând traficul ru-
tier. Acþiunea s-a desfãºurat în special
în zona centralã a municipiului, unde se
înregistreazã valori mari de trafic, iar
opririle ºi staþionãrile neregulamentare
perturbã fluenþa traficului rutier.

În doar câteva ore, oamenii legii au
aplicat 45 sancþiuni contravenþionale în
valoare de aproape 6.000 lei. Dintre
acestea, 31 de amenzi au fost aplicate
unor ºoferi care au oprit neregulamen-

Sancþiuni contravenþionale pentru
ºoferii care parcheazã neregulamentar

tar autovehiculele. Astfel de acþiuni au con-
tinuat ºi ieri dupã-amiazã, dar ºi în zilele ur-
mãtoare, cu preponderenþã pe strãzile din
zona centralã a municipiului Craiova.

Un poliþist a refuzat 200 de euro mitã
cipal de poliþie Gheorghe Bongiu, ºeful
Postului de Poliþie Pleniþa, a informat co-
manda inspectoratului cu privire la faptul cã,
în aceeaºi zi, un tânãr  din localitate i-a ofe-
rit o sumã de bani pentru a-i restitui permi-
sul de conducere reþinut pentru o abatere la
regimul rutier.

Agentul de poliþie l-a refuzat pe doljean
ºi, la sediul Postului de Poliþie Pleniþa, în
urma activitãþilor specifice desfãºurate de
procurorul de caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, ofiþeri DGA ºi
lucrãtorii Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa s-a
realizat flagrantul, un intermediar fiind prins
în momentul în care a oferit suma de 200
euro pentru a i se restitui permisul de con-
ducere. Cel în cauzã a fost condus la se-
diul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru continuarea cercetãrilor sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de dare de mitã.

Acþiuni pentru siguranþa cãlãtorilor în tren
În cadrul planului general pentru asigurarea ordinii ºi

siguranþã publice în perioada sezonului estival, poliþiºtii cu
atribuþii de patrulare în trenurile de cãlãtori din cadrul Secþiei
Regionale de Poliþie Transporturi Craiova, în cooperare cu
lucrãtori ai Grupãrii Mobile de Jandarmi „Fraþii Buzeºti”
Craiova, au organizat ºi executat o acþiune, ieri, pe trenurile
care circulã pe relaþia Craiova – Bucureºti Nord, împreunã cu
specialiºti din cadrul S.R.T.F.C. Craiova.

creºterea gradului de siguranþã în
trenuri ºi combaterea cãlãtoriei
frauduloase ºi a comerþului ilicit,
precum ºi asigurarea unui climat
corespunzãtor de ordine ºi siguran-
þã publicã atât pe trenurile de cãlã-
tori cât ºi în staþiile de cale feratã.
Sfaturi pentru o cãlãtorie sigurã

Poliþiºtii doljeni au ºi câteva sfa-
turi legate de cãlãtoria cu trenul.
Atenþie când urcaþi  pe scara vago-
nului! Puteþi deveni o victimã a ce-
lor care furã din buzunare. Supra-
vegheaþi-vã bunurile ºi valorile pe
care le aveþi atunci când vã aflaþi la

ghiºeele caselor de bilete ºi în lo-
curi aglomerate! Nu încredinþaþi
bunurile personale ºi bagajele unor
persoane necunoscute! Nu vã fa-
ceþi „prieteni” de ocazie dintre per-
soanele din compartiment ºi nu
consumaþi bãuturi sau alimente de
la necunoscuþi. Portmoneul nu se
aºeazã niciodatã la vedere sau în
bagaje, deasupra cumpãrãturilor!
Locul cel mai sigur pentru pãstra-
rea portmoneului este buzunarul de
la piept, din interiorul vestimentaþiei!
Dacã vi se pare cã o persoanã care
merge în apropierea dumneavoastrã
aratã sau se comportã suspect,
opriþi-vã ºi lãsaþi-o sã se distanþeze.
Astfel, va înþelege cã acordaþi aten-
þie siguranþei dumneavoastrã.

Dacã pe timpul cãlãtoriei luaþi
cunoºtinþã despre sãvârºirea vre-
unei infracþiuni, sesizaþi deîndatã
Poliþia Transporturi din staþiile de
cale feratã ºi trenurile de cãlãtori
sau din aeroporturi.
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O partidã, cea din sferturile de la Euro
de la Bordeaux de sâmbãtã seara, n-avea
cum sã nu iºte, în Italia, dar ºi prin alte
pãrþi ale lumii în care trãim, comentarii,
analize, opinii ºi reacþii pe alocuri depã-
ºind simpla mizã pusã în joc de o com-
petiþie fotbalisticã.

Mai întâi, s-a vorbit, în presa italianã,
în parte difidentã, dacã nu chiar ostilã
pe alocuri, în privinþa ºanselor actualei
squadra azzura la mai mult decât o tre-
cere onorabilã de faza grupelor. ªi n-a
fost vorba doar de reticenþele faþã de ju-
cãtorii convocaþi, în spectrul unui fot-
bal, cel peninsular, cu probleme – ce-i
drept nu de povara celor de la noi -, cu
toþii „destituiþi” din orice comparaþie cu
foste mari glorii cu care echipa repre-
zentativã a lui Rivera, Mazzola ori, mai
de curând, al lui Pirlo. Era vorba ºi de
evaluarea, sub un nivel competitiv inter-
naþional, a tânãrului selecþioner Antonio
Conte.

Cã toate aceste premoniþii de marcã
profeticã s-au risipit chiar înaintea par-
tidei cu Germania aproape cã nici nu mai
conteazã. Fapt e cã, în drum spre casã,

Lecþia CONTLecþia CONTLecþia CONTLecþia CONTLecþia CONTE: terorismul ºi soluþii anti-crizeE: terorismul ºi soluþii anti-crizeE: terorismul ºi soluþii anti-crizeE: terorismul ºi soluþii anti-crizeE: terorismul ºi soluþii anti-crize
Conte însuºi se confesa, cu o emoþie din
care rãzbãtea un surplus de nãduf abia
exhibat în timpul partidelor, cã pe tot
parcursul campaniei de pregãtire s-a
simþit singur, fãrã sprijin, ba chiar su-
portând nu uºor atacurile repetate ale
media ce nu prididea sã-i dea lecþii ºi sã-
i suspende, avant la lettre, ºanse reale
de a fi la înãlþimea tradiþiei, în parte is-
torice, a Italiei la marile turnee interna-
þionale de fotbal.

Seara târziu, televiziunile ºi marile co-
tidiane ºi-au depus armele, susþinând,
chiar în contextul insuccesului, nu doar
meritele tânãrului antrenor, ci ºi ale tu-
turor jucãtorilor, evidenþiind ceea ce su-
tele de milioane de telespectatori con-
stataserã: lecþia Conte.

Una, fireºte, intrinsecã sportului, fot-
balului, alta, de un impact mult mai larg,
legatã de tragedia din îndepãrtata Dac-
ca, capitala statului Bangladesh, al cãrui
rezultat final avea sã se afle chiar spre
finalului partidei: 9 victime italiene din-
tre cele 20 ucise în actul unui grup de
tineri teroriºti afiliaþi Isis care-au intrat
înarmaþi într-un bar din cartierul select

al oraºului, situat chiar în apropierea
Ambasadei Italiei. Vorbesc de numãrul
victimelor, fiindcã s-a vorbit, pe surse
neconfirmate, mai întâi de 6, apoi nu-
mãrul lor a crescut, iar printre rãniþi încã
mai persistã incertitudinea.

Ce semnificaþie va fi având doliul pe
care fotbaliºtii italieni l-au purtat de-a
lungul partidei? Rãspunsul e cu mult mai
tâlcuitor decât se poate crede în astfel
de situaþii. Fie ºi pentru cã, de la difuza-
rea, pe canale diplomatice, a atacului de
la Dacca premierul Matteo Renzi a aban-
donat o ceremonie de la Colosseum, re-
trãgându-se la sediul guvernului unde a
rãmas pânã dimineaþã împreunã cu co-
legi ºi cu capii serviciilor de siguranþã.

Interesant – aºa cum a scris presa ita-
lianã de ieri ºi de azi – îl constituie deci-
zia fãrã precedent ce-avea sã soseascã
spre dimineaþã: constituirea unui deta-
ºament de experþi (nu doar investigatori,
ci antrenaþi în varii forme de bãtãlii sub-
terane ºi nu prea agreate în diplomaþie)
ce s-a deplasat la Dacca, sub pretextul
unui ajutor de specialitate organismelor
locale. Or, aºa cum avea sã se aflate din

surse sub acoperire, mãsura pare sã re-
prezinte, în singularitatea ei, una pe care
guvernul italian îºi doreºte s-o cauþio-
neze în faþa aliaþilor sãi într-un context
în care terorismul islamic pare scãpat
de sub control.

Iatã cum, aºa cum nota un editoria-
list, duminicã dimineaþa, dacã trebuie
vorbit de o Lecþie Conte, aceasta nu s-
ar reduce la lumea fotbalului. Ori a spor-
tului, în general. Nici mãcar purtat în
sfera mai ozonatã a Culturii. Ea e o lec-
þie despre cum se poate ieºi din crizã.
Ori din crize. Indiferent ce hram poartã
acestea, dar mai ales cele care deturnea-
zã mersul firesc al umanitãþii, sub pago-
da, deseori hibridã ºi, mai ales, perdan-
tã, a politicii. Fiindcã, în fond, lecþia –
de data aceasta de pe stadionul din Bor-
deaux – se regãseºte tocmai în resortu-
rile nebãnuite ale unui efort colectiv, co-
roborat cu cote exorbitante de ambiþie
ºi slujite de un ataºament la o comunita-
te, cea a unei Patrii ºi, de ce nu, a unei
Europe, demne, toate acestea, de a fi
urmate cu tact, cu devoþiune ºi cu o lu-
ciditate de legendã.

Ministrul Mediului, Cristiana Palmer, a declarat
ieri, în cadrul Forumului Administraþiei Publice Lo-
cale, cã impactul inundaþiilor din acest an, fãrã a
lua în calul terenul agricol pierdut, a fost de 61 de
milioane de lei.

„Pot sã vã spun cã dintr-un studiu fãcut la Mi-
nisterul Mediului, doar pânã în mai ºi iunie, im-
pactul inundaþiilor pe infrastructura noastrã de
inundaþii, pe diguri ºi toatã infrastructura de inun-
daþii, de costã 61 de milioane de lei. Asta fãrã a
lua în calcul terenul agricol pierdut. Din fericire,
pânã acum nu am avut pierderi de vieþi omeneºti
în România, în inundaþiile din acest an, dar s-a
întâmplat în anii trecuþi. Anul trecut, inundaþiile
din Marea Britanie au costat ºase miliarde de euro”,
a declarat Palmer.

Ministrul Mediului: Impactul inundaþiilor
în 2016 a fost de 61 de milioane de lei

Vicepremierul Vasile Dâncu le-a solicitat auto-
ritãþilor locale, într-o videoconferinþã cu prefec-
þii, desfãºuratã sãptãmâna trecutã, sã depunã în
timp util solicitãrile pentru obþinerea banilor nece-
sari în vederea recuperãrii pagubelor cauzate de
inundaþii. „Au transmis documente complete soli-
citate ºase judeþe pânã acum: Buzãu, Caraº-Seve-
rin, Prahova, Sibiu, Vâlcea ºi Vrancea, în sumã
de aproximativ 100 de milioane de lei. Au trans-
mis documente incomplete sau care necesitã re-
facere patru judeþe: Alba, Constanþa, Suceava ºi
Vaslui. Judeþul Caraº-Severin a informat cã se va
reface situaþia transmisã iniþial ca urmare a înre-
gistrãrii unor noi calamitãþi severe ºi marþi”, a spus
miercuri purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Li-
viu Iolu.

Ministrul Mediului, Cristiana Palmer,
a declarat, ieri, cã Guvernul lucreazã la
„o nouã variantã de taxã de timbru”,
dupã declararea ca ilegalã a celei actua-
le, iar românii care au plãtit pânã acum
aceastã taxã de mediu o vor putea recu-
pera pe cale administrativã. «Lucrãm la
o nouã variantã de taxã de timbru, avem
un grup de lucru ºi sper ca pânã în
toamnã, când reintrãm în activitatea in-
tensã pe domeniul acesta, sã venim cu o

variantã care sper sã
fie mai echitabilã pen-
tru toatã lumea ºi in-
clusiv pentru princi-
piul „poluatorul plã-
teºte”, care este de
fapt fundamentul unei
astfel de taxe», a afir-
mat Palmer.

Întrebatã ce se va
întâmpla cu cei care au
plãti t  deja aceastã
taxã, Palmer a rãs-
puns cã în ministerul
sãu se lucreazã deja la
o soluþie. „Curtea Eu-

ropeanã de Justiþie a declarat cã taxa este
ilegalã ºi pânã acum oamenii trebuiau sã
dea statul în judecatã ca sã îºi recupere-
ze banii. Anul acesta eu am introdus în
mod special ºi am lucrat cu colegii, am
fãcut un ordin de ministru comun ca sã
dãm posibilitatea ca ºi pe cale adminis-
trativã sã se recupereze aceºti bani de cã-
tre cetãþeni ºi vom vedea ce formulã vom
avea în final, care sã fie modalitatea de a
returna banii”, a mai spus ministrul.

Bãncile au acordat în perioada ianua-
rie-mai credite noi în lei pentru populaþie
în valoare de 12 miliarde de lei, în creº-
tere cu 50% faþã de acelaºi interval de
timp din 2015, pe fondul scãderii dobân-
zilor la lei ºi al promovãrii agresive a cre-

ditelor în monedã naþionalã.
Defalcat, creditele noi contractate de po-

pulaþie pentru achiziþia de locuinþe au cres-
cut cu 54% în perioada ianuarie-mai ºi au
atins un volum total de 5 miliarde de lei, în
timp ce creditele noi de consum au depãºit

7 miliarde de lei, adicã un
avans de 44% faþã de ace-
eaºi perioadã din 2015,
potrivit datelor BNR.

La nivelul lunii mai,
creditele de consum au
crescut cu circa 5%, atât
faþã de luna anterioarã,
cât ºi faþã de mai 2015.
Creditele imo-biliare au
crescut însã cu 17% faþã
de aprilie ºi cu peste 50%
faþã de aceeaºi perioadã
a anului trecut. Volumul
total a atins 1,35 miliar-
de de lei în luna mai.
Creditele de consum s-au
apropiat de 1,6 miliarde
de lei în luna mai.

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%

O nouã taxã de timbru. Cea plãtitã va putea
fi recuperatã pe cale administrativã

Bãncile au acordat în cinci luni
credite de 12 miliarde de lei cãtre

populaþie, în creºtere cu 50%
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna viitoare, trei formu-
lare trebuiesc completare. Toate trei
trebuiesc depuse fie direct la ghi-
ºeul Administraþiei Financiare, fie
trimise on line, dar nu mai târziu de
11 iulie. Declaraþie de menþiune pen-
tru persoanele juridice, asociere ºi
alte entitãþi fãrã personalitate juridi-
cã – Formularul 010; Declaraþia de
menþiuni pentru persoane fizice ro-
mâne ºi strãine care deþin cod nu-
meric – Formularul 020 ºi nu în
ultimul rând, Declaraþia de menþi-
uni pentru persoanele fizice care
desfãºoarã activitãþi economice în
mod independent sau exercitã pro-
fesii libere – Formularul 070.
Situaþia eliberãrilor
pentru consum de þigarete

Cel târziu pânã pe 15 iulie, tre-
buiesc raportate la Fisc mai multe
situaþii ºi de asemenea, completate
ºi trimise alte douã declaraþii. Ma-
joritatea acestor documente se re-
ferã la producerea ºi comerciali-
zarea bãuturilor alcoolice ºi a þiga-
retelor. Aºadar, pânã la finele sãp-

Reprezentanþii Comisiei Europe-
ne au efectuat recent inspecþii nea-
nunþate la sediul mai multor com-
panii al cãror obiect de activitate
este furnizarea ºi transportul ga-
zelor naturale în România. Comi-
sia ºi-a manifestat preocuparea în
ceea ce priveºte posibila încãlcare
de cãtre companiile în cauzã a nor-
melor antitrust, care interzic for-
marea de carteluri, practicile co-
merciale restrictive ºi/sau abuzul de
poziþie dominantã pe piaþã (con-
form articolelor 101 ºi, respectiv,
102 din Tratatul privind funcþio-
narea Uniunii Europene).

Ea investigheazã eventualele
practici anticoncurenþiale din do-

Inspecþii la companiile care furnizeazã ºi transportã gazeInspecþii la companiile care furnizeazã ºi transportã gazeInspecþii la companiile care furnizeazã ºi transportã gazeInspecþii la companiile care furnizeazã ºi transportã gazeInspecþii la companiile care furnizeazã ºi transportã gaze
meniul distribuþiei ºi furnizãrii de
gaze naturale pe teritoriul Româ-
nia, în special cu privire la sus-
piciunea de comportament anti-
concurenþial având ca scop îm-
piedicarea exporturilor de gaze
naturale din România cãtre alte
state membre. Oficialii Comisiei
Europene au fost însoþiþi de omo-
logii lor din cadrul autoritãþii ro-
mâne de resort. „Inspecþiile nea-
nunþate reprezintã o etapã preli-
minarã în cazul unor suspiciuni
de practici anticoncurenþiale.
Efectuarea unor astfel de inspec-
þii  nu înseamnã cã firmele se fac
vinovate de comportament anti-
concurenþial ºi nici nu prejudicia-

zã rezultatul investigaþiei.
Comisia respectã dreptul la

apãrare, în special dreptul com-
paniilor de a fi audiate în proce-
durile antitrust”, se precizeazã
într-un comunicat de presã remis
de Comisia Europeanã, reprezen-
tanþa din România. Nu existã ter-
mene-limitã din punct de vedere
legal pentru finalizarea unei inves-
tigaþii privind comportamentul an-
ticoncurenþial. Durata lor depin-
de de o serie de factori, cum ar fi
complexitatea fiecãrui caz, mãsu-
ra în care companiile vizate coo-
pereazã cu experþii Comisiei Eu-
ropene ºi situaþiile de exercitare a
dreptului la apãrare.

Luna aceasta:

Angajatorii trebuie sã depunãAngajatorii trebuie sã depunãAngajatorii trebuie sã depunãAngajatorii trebuie sã depunãAngajatorii trebuie sã depunã
la Fisc 19 declaraþiila Fisc 19 declaraþiila Fisc 19 declaraþiila Fisc 19 declaraþiila Fisc 19 declaraþii

Agenþii economici au ºi în luna iulie de completat ºi de
trimis la Fisc mai multe declaraþii scadente. Sãptãmâna aceasta,
joi, 7 iulie, trebuie depus Formularul 092, adicã Declaraþia de
menþiune privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoa-
nele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizeazã
trimestrul calendaristic ca perioadã fiscalã ºi care efectueazã o
achiziþie intracomunitarã taxabilã în România.

tãmânii viitoare, agenþii economici
care au ca obiect de activitate con-
sumul de tutun, trebuie sã realize-
ze o situaþie a eliberãrilor pentru
consum de tutun fin tãiat, destinat
rulãrii în þigarete sau alte tutunuri
de fumat. De asemenea, trebuie
creionatã situaþia eliberãrilor pen-
tru consum de þigarete sau þigãri ºi
þigãri de foi.
Vinurile liniºtite... la impozitat

Tot la capitolul produse acciza-
bile, agenþii economici trebuie sã
completeze la zi, situaþia centrali-
zatoare privind achiziþiile/utilizãrile
de produse accizabile ºi livrãrile de
produse finite. 15 iulie este ultima
zi în care întreprinzãtorii, în mod
special micii producãtori, trebuie
sã trimitã on line sau sã depunã
direct la ghiºeu ºi douã declaraþii.
Declaraþia privind producþia de vi-
nuri liniºtite realizatã ºi comercia-
lizatã în calitate de mic producãtor
aferent semestrului precedent ºi
Declaraþia privind achiziþiile sau li-
vrãrile intracomunitare de vinuri

liniºtit efectuate în calitate de mic
producãtor aferentã semestrului
precedent. Pânã pe 20 iulie trebuie
depusã ºi Declaraþia specialã de
TVA pentru trimestrul precedent.

Decontul special de taxã
pe valoarea adãugatã
pentru luna precedentã

Spre finele acestei luni agenþii
economici se vor îngrãmãdi la
Finanþe. Nouã declaraþii vor fi
depuse pânã pe 25 iulie. Prima
ar fi decontul special de taxã pe
valoarea adãugatã pentru luna
precedentã – Formularul 301.  În
cazul unui neplãtitor de TVA dacã
ar vrea sã facã achiziþii sau vân-
zãri intracomunitare, ar trebui sã
ia o decizie importantã pentru
business-ul propriu. Pe de o par-
te, sã se facã plãtitor de TVA, în
acest caz sã vândã totul cu TVA,
lucru care l-ar putea dezavanta-
ja, funcþie de client. Un alt deza-
vantaj ar fi faptul ca ar trebui sã
depunã lunar declaraþia de TVA 300
ºi 394, evidenþa ºi plata lunarã de
TVA. Avantajele ar fi urmãtoarele:
din toate cheltuielile deductibile pur-
tãtoare de TVA ar putea deduce
TVA-ul în condiþiile prevãzute de
lege, ºi în acelaºi timp, sã poatã

face achiziþii intracomunitare fãrã
TVA. Pe de altã parte, sã cearã un
cod de TVA special pentru achiziþii
ºi livrãri de bunuri ºi servicii intra-
comunitare. În cazul acesta, poate
achiziþiona pe respectivul cod de
TVA bunurile sau serviciile intra-
comunitare, urmând sã achite în
România TVA-ul aferent achiziþiei
fãcute. În acest caz utilizeazã For-
mularul 301.

Diplomaþii trebuie sã-ºi
declarare veniturile la Fisc

Tot pânã pe 25 iulie mai trebuie
trimisã ºi Declaraþia privind obli-
gaþiile de platã la bugetul de stat –
Formularul 100, precum ºi Decla-
raþia privind distribuirea între aso-
ciaþi a veniturilor ºi cheltuielilor –

Formularul 104. Agenþii economici
mai completeazã la acelaºi termen
Formularul 112, care reprezintã
Declaraþia privind obligaþiile de platã
a contribuþiilor sociale, impozitul pe
venit ºi evidenþa nominalã a per-
soanelor asigurate. Formularul 208
trebuie depus, de asemenea, la 25
iulie ºi el reprezintã Declaraþia in-
formativã privind impozitul pe ve-
niturile din transferul proprietãþilor

imobiliare din patrimoniul perso-
nal, aferente semestrului prece-
dent. Cei care obþin salarii din
strãinãtate, dar îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în România, trebuie sã
depunã tot pânã pe 25 iulie o de-
claraþie privind aceste venituri.
Inclusiv persoanele fizice româ-
ne angajate ale misiunilor diplo-
matice ºi posturilor consulare
acreditate în România trebuie sã
depunã Formularul 224, cu pri-
vire la veniturile obþinute în luna
iunie. ªi decontul de taxã pe va-

loarea adãugatã se depune pânã la
finele acestei luni, vorbim despre
Formularul 300, precum ºi Decla-
raþia privind sumele rezultate din
corecþia regularizãrii TVA – For-
mularul 307. Tot 25 iulie este data
scadentã ºi pentru Formularul 097
– notificarea pentru încetarea apli-
cãrii sistemului TVA la încasare.
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Mãsurile luate de inspectorii
OPC au constat în oprirea defini-
tivã ºi retragerea de la comerciali-
zare a circa 751 kg produse din
carne, în valoare de 6.418 lei, pro-
duse improprii consumului uman
prin parametrii neconformi ºi cu
data durabilitãþii minimale depãºi-
ta; oprirea temporarã de la comer-
cializare a circa 9.766 kg produse
din carne, în valoare de 84.000 lei,
pânã la remedierea neconformitã-
þilor constatate; aplicarea de 558
de sancþiuni contravenþionale, din-
tre care 341 de amenzi contraven-
þionale, în valoare de 1.119.250 lei
ºi 217 avertismente ºi pentru în-
cãlcarea reglementãrilor privind
protecþia consumatorilor.

Principalele
abateri constatate

Printre abaterile depistate au
fost comercializarea de carne de
pasãre, care prezenta caracteris-
tici organoleptice necorespunzã-
toare – culoare ºi miros nespecifi-
ce, prezenþa de lichid în ambalaj,
suprafeþe mari de arsuri de con-
gelare; comercializarea de carne de
pasare în ambalaje degradate/de-
teriorate, rupte, care nu asigurau
protecþia sanitarã a produsului; co-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În perioada 24 mai – 3 iunie a.c., Au-
toritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor, prin organele sale te-
ritoriale, a desfãºurat o acþiune de con-
trol privind modul de respectare a pre-
vederilor legale privind protecþia con-
sumatorilor la comercializarea cãrnii
de pasãre. Au fost controlaþi 738 de ope-
ratori economici, dintre care la un nu-
mãr de 514 (~70%) au fost constatate

deficienþe. A fost verificatã o cantitate
de peste 84 tone carne pasãre, din care
cca 12 tone (~14%) nu se încadrau în
prevederile legale privind protecþia
consumatorilor. Carnea de pasãre, legal,
nu trebuie injectatã ºi orice reclamã în
acest sens este fãcutã doar pentru a in-
duce în eroare consumatorii. Atenþie
sporitã la caracteristicile organolepti-
ce ºi la termenul de valabilitate!

mercializarea cãrnii de pasãre ce
prezenta data durabilitãþii minima-
le/data limitã de consum depãºitã
faþã de cea stabilitã de producã-
tori; lipsa parþialã sau totalã a ele-
mentelor de identificare-caracteri-
zare obligatorii: etichete incomple-

te, ilizibile, fãrã identificarea datei
durabilitãþii minimale/datei limitã de
consum pentru produsele comer-
cializate în vrac, informaþii confu-
ze, care puteau induce în eroare
consumatorii; informaþii care con-

travin prevederilor legale privind
informarea consumatorilor asupra
modului de creºtere a pãsãrilor
atribuirea unor calitãþi superioa-
re, a unui gust mai bun decât al
altor produse similare, fapt inter-
zis de lege; lipsa indicãrii þãrii de
origine sau a locului de provenien-
þã pentru carnea proaspãtã prin
utilizarea sintagmelor „crescut
în...” ºi ,,sacrificat în...”, în
conformitate cu prevederile lega-
le; neînscrierea cantitãþii nete sau
a lipsei traducerilor.

Un sfert din þarã,
fãrã protecþie
sanitarã

În 24% din judeþe s-a constatat
comercializarea de carne de pasã-
re în ambalaje degradate/deterio-
rate, rupte, care nu asigurau pro-
tecþia sanitarã a produsului. Ast-

fel, în judeþul Cluj – carne de pa-
sãre congelatã (pulpe pui, piept
pui, aripi pui, carne tocatã pui) –
cu ambalaje deteriorate. În judeþul
Mureº – pulpe pui congelate, în
ambalaje deteriorate, cu arsuri de
congelare pe suprafaþã mare; ju-
deþul Sibiu – pulpe pui, cu amba-
lajul deteriorat; judeþul Dolj – car-
ne de pasãre, cu ambalajele dete-
riorate; judeþul Botoºani – produ-
se cu ambalajul deteriorat; judeþul
Gorj – carne pasãre ambalatã nee-
tanº; judeþul Ialomiþa – carne de
pasãre refrigeratã în ambalaje care
nu asigurau protecþia produsului;
pulpe pasãre congelate, cu amba-
lajul deteriorat (desigilate ºi rupte).
Nici comercianþii din Bucureºti nu
erau mai bine pregãtiþi – pulpe pui
inferioare cu os ºi piele, pulpe de
pui întregi cu os, cu piele fãrã spate

ºi spate de raþã, produse pream-
balate ºi congelate, care prezentau
ambalaje depreciate ce nu asigu-
rau protecþia sanitarã a produsului
ºi menþinerea caracteristicilor ca-
litative la contactul cu aerul rece.

Vracuri dubioase
O altã abatere des întâlnitã de in-

spectorii de la protecþia consumato-
rilor a fost comercializarea, în vrac,
a diferitelor sortimente de carne de
pasãre (pulpe pui, aripi pui, pulpe pui
cu spatã, spinãri pui, ficat, pipote ºi
inimi de pui ºi de curcan etc.), în
stare congelatã sau refrigeratã,  la
care nu se realiza informarea cu pri-
vire la data durabilitãþii minimale/data
limitã de consum. Informaþiile con-
fuze pentru consumatori sunt ºi
acestea la ordinea zilei: pulpe infe-
rioare de pui, congelate,  ambalate
în cutie de 10 cu o dublã etichetare:
pe eticheta originalã se menþiona

„provenienþã UK, data fabricaþiei
31.08.2015”, iar pe eticheta cu tra-
ducerea în limba românã se menþio-
na „provenienþã Olanda; lot fabrica-
þie 0020/17.06.2015”.

Carnea de pasãre
nu trebuie
sã fie injectatã

Deºi, conform prevederilor le-
gale, carnea de pasãre nu trebuie
sã fie injectatã, unii comercianþi
vindeau pipote congelate, pream-
balate, marcate cu etichete fãrã
traducerea în limba româna a ele-
mentelor de identificare ºi Pui Grill,
preambalat, pe eticheta cãruia era
inscripþionatã menþiunea „Produs
natural neinjectat”. Situaþie simila-
rã ºi la înscrierea de menþiuni con-
trare prevederilor legale în vigoare
ºi care puteau induce în eroare

consumatorii: aripi pui cu piele ºi
pulpe dezosate, care aveau înscri-
se pe eticheta de ambalaj informa-
þiile „fãrã hormoni de creºtere, fãrã
fãinuri alimentare”, contrar preve-
derilor Regulamentului (CE)
nr.543/2008, care interzice utiliza-
rea altor termeni pentru indicarea
modurilor de creºtere a pãsãrilor
de la care provine carnea.

Alte etichete cu menþiunile:
«Hrãnit cu cereale din ferme pro-
prii; Crescut fãrã hormoni» sunt
tot informaþii care contravin pre-
vederilor Regulamentului (CE) nr.
543/2008 privind informarea con-
sumatorilor asupra modului de
creºtere a pãsãrilor.

Sau înscrisul pe ambalaj: „Car-
nea de pui este obþinutã dupã cea
mai modernã metodã de creºtere
a puilor de carne, hrãniþi pe bazã
de cereale” este o informaþie care
contravine prevederilor Regula-
mentului (CE) nr. 543/2008 privind
informarea consumatorilor asupra
modului de creºtere a pãsãrilor.

Sfaturi pentru
consumatori

Inspectorii pentru protecþia con-
sumatorilor vin în întâmpinarea oa-
menilor cu câteva sfaturi. Astfel, la
cumpãrarea cãrnii de pasãre acor-
daþi atenþie deosebitã la aspectul
produsului. Nu achiziþionaþi produ-
sele la care suprafaþa este lipicioa-
sã, deshidratatã, cu pete de muce-
gai, produse cu miros ºi culoare
modificate, consistenþã nespecifi-
cã sortimentului. Urmãriþi modul de
etichetare, nu cumpãraþi produse
preambalate neetichetate. Refuzaþi
carnea de pasãre pentru care aveþi
îndoieli privind calitatea ºi modul de
informare prin etichetare. Refuzaþi
carnea de pasãre preambalatã, pe
care nu este înscrisã data durabili-
tãþii minimale/data limitã de con-
sum sau dacã aceasta este modifi-
catã sau depãºita. La cumpãrarea
cãrnii de pasãre solicitaþi ºi pãs-
traþi bonul de casã pentru a putea
proba în cazul în care, în mod jus-
tificat, doriþi sã reclamaþi calitatea/
siguranþa unui produs.

Nu cumpãraþi carne de pasãre din
locuri neautorizate. Comerciantul
respectiv nu are posibilitatea sã asi-
gure condiþiile optime de transport,
depozitare ºi comercializare ºi nu vã
poate elibera bon de casã cu care sã
probaþi tranzacþia comercialã ºi ris-
caþi sã achiziþionaþi un produs ne-
conform sau chiar nesigur, care
poate sã vã afecteze sãnãtatea.
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Povestea acestei fete,  Elena
Iulia Turcoman,începe la vârsta
preºcolarã. „Era la grãdiniþã ºi ne-
a uimit pe toþi când a obþinut un
loc III la un concurs judeþean. Ne-
am dat seama de potenþialul ei ºi
am lãsat-o sã înveþe ºi sã facã
ceea ce-i place. Noi suntem o

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

O ªcoalã Gimnazialã, una ca oricare alta din ju-
deþ, a ieºit în evidenþã cu ceva. Nu este vorba de
procentajul de note peste 5,00 la Evaluarea Naþio-
nalã (81% per total, 88% la Românã, 76% la Ma-
tematicã, toate peste mediile atât la nivel judeþean,
cât ºi la cel naþional) ci despre… perfecþiune. O
elevã de aici a obþinut „decarul” total ºi la Evalua-
rea Naþionalã, ºi la notarea în întregul ciclu gimna-
zial. Numele ei este Elena Iulia Turcoman.

familie cât se poate de normalã
ºi nu încercãm sã le obligãm pe
cele douã fete ale noastre (cea
mare, Alvina Florentina, elevã
a Colegiului Naþional „Carol I”,
care se pregãteºte sã dea Baca-
laureatul anul viitor având, de ase-
menea performanþe, fiind fostã

participantã la Olimpiada Naþio-
nalã de Desen – n.r.) sã facã ceva
ce nu le place. La noi în casã nu
existã „cocoº” sau „gãinã”, aºa
cum se mai spune în popor. De
aceea, fiecare fatã a preluat câte
unul din prenumele noastre. Noi
le-am îndrumat ºi susþinut oricând
a fost nevoie”, a spus Elena Lu-
miniþa Turcoman, mama Iuliei.

Aprecieri din toate pãrþile
De la grãdiniþã, fata a mers în

învãþãmântul primar, iar rezulta-
tele nu au întârziat sã aparã.
„Cred cã era în clasa a IV-a când
a participat la faza judeþeanã a
Olimpiadei de Educaþie Civicã.
Avusese un accident ºi a venit cu
piciorul în ghips ca sã susþinã exa-
menul, unde a obþinut ºi o menþi-
une. De atunci i se vedea poten-
þialul. Participãrile la diverse con-
cursuri au mers apoi pe bandã
rulantã. Noi, în fiecare an, acor-
dãm o distincþie de merit celui mai
bun elev care finalizeazã clasa a
VIII-a. Nu tot timpul mergem pe
note, ci ºi pe celelalte activitãþi ale
elevului, de-a lungul întregului ci-
clu. În urmã cu foarte puþin timp,
am avut o intuiþie, acordându-i di-
ploma respectivã Iuliei, ºi nu ne-
am înºelat. Am mai avut, de-a lun-
gul anilor, elevi de excepþie, dar
Iulia a fost peste toþi. Este o fatã
extraordinar de ordonatã, creati-
vã ºi care poate avea rezultate
extraordinare în viitor. Este foar-
te exigentã cu ea însãºi. A scris
douã luni cu stiloul, pentru ca la
examene sã aibã un scris cât se
poate de citeþ ºi corect, inclusiv
din punct de vedere stilistic”, a

precizat prof. Alin Mondescu,
director al ªcolii Gimnaziale din
Filiaºi. La rândul ei, prof. Ana
Surducan, dirigentele Iuliei în cei
patru ani de gimnaziu, a caracte-
rizat-o cât se poate de simplu: „In-
teligentã, meticuloasã, creativã, o
elevã cum gãseºti foarte rar. Ea
nu a cunoscut nota 9,00 în toþi
aceºti ani”.

La 14 ani,
peste 30 de distincþii obþinute
Când o vezi, nu þi-ai putea în-

chipui cã o fatã frumoasã, minio-
nã, cu zâmbetul tot timpul pe
buze, fãrã complexe în purtarea
unui dialog, a obþinut, pânã acum,

34 de diplome la tot felul de con-
cursuri ºiolimpiade, de la Mate-
maticã, Fizicã, pânã la Chimie,
la cea din urmã disciplinã fiind la
un pas sã fie selecþionatãîn lotul
naþional. Pentru ea, Evaluarea
Naþionalã nu a constituit cine ºtie
ce piedicã.

Este dezinhibatã în faþa repor-
terilor ºi vorbeºte cu o degajare
pe care alþii, maturi fiind, nu o
au: «Au fost subiecte de nivel
mediu, dar trebuia sã fii atent.
Am avut ceva emoþii, care s-au
dovedit, din fericire, constructi-
ve. Nu am avut un timp special
alocat pentru învãþare, ci am luat
totul pas cu pas, zi de zi, în fie-
care an.Aº dori sã merg la Co-
legiul Naþional „Carol I”, la sec-
þia de informaticã, bilingvã româ-

nã-englezã, acolo unde este ºi
sora mea. Pe viitor, încã nu m-
am hotãrât ce voi face, fiindcã
îmi plac ºi medicina ºi matema-
tica (la cea din urmã, unde ex-
celeazã, la fel ca la toate ºtiin-
þele exacte, are pe cine urma,
tatãl fiind inginer, iar mama,
profesoarã de matematicã, de
aici venind ºi rigurozitatea în
pregãtire – n.r.)».

„Numai o minte limpede îþi
poate aduce rezultate”

Când o auzi, ai crede cã aceas-
tã fatã n-are momente de relaxa-
re ºi stã toatã ziua la calculator
sau cu ochii în cine ºtie ce cãrþi.

Nimic mai fals. „Sunt ca oricare
tânãr de vârsta mea, cel puþin aºa
cred. Îmi place sã mã plimb ºi sã
gãsesc o cale de relaxare, deoa-
rece numai o minte limpede îþi
poate aduce rezultate. Am luat tot
timpul deciziile pe care le-am con-
siderat cele mai bune, iar aici am
avut ºi sprijinul familiei”, a mai
spus Iulia.

Aproape de ea, sora sa, Al-
vina, a completat-o: „Am încer-
cat sã o atrag spre picturã, dar
mi-am dat seama cã nu are ape-
tenþã, dar are ºi un talent formi-
dabil la dans, acolo unde mã de-
pãºeºte. Este o fatã ºi o sorã
cum rar gãseºti”. Cele douã
adolescente vor avea parte ºi de
un beneficiu, conform meritelor:
un sejur pe litoral.
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Emoþii mari, ieri, printre candidaþii de la Baca-
laureat. Aproape 4.000 de cereri au fost înregistra-
te pentru participarea la proba de Limba ºi literatu-
ra românã. Din pãcate, 183 dintre tineri nu s-au
prezentat în sãlile de examen, iar doi dintre cei pre-
zenþi au fost eliminaþi.

La Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi,
elevii ieºeau unul dupã altul. Am vorbit cu doi dintre
aceºtia. Subiectele pe care le-au avut de rezolvat, des-
tinate profilului Real (analiza unui text, la prima vedere,
din piesa „Madona” de Tudor Muºatescu; realizarea
unui conþinut despre rolul jocurilor pe calculator în viaþa
tinerilor; realizarea unui eseu pe tema viziunii despre
viaþã în romanul interbelic) ºi s-au pãrut destul de uºoare
candidaþilor. „Nu cred cã a fost greu. Mã aºtept la o
notã de 7,00, iar la proba la alegere am ales Geografia.
Aº dori sã mã îndrept spre studiul limbilor strãine” –
Sebastian Mihãiloiu; „Nu a fost foarte dificil. Cred
cã mã îndrept spre un 8, iar la Geografie, pe care am
ales-o, ºi spre Matematicã, unde este proba profilului,
pot obþine ºi un 9, iar prima mea opþiune ar fi Academia
de Poliþie”–Mihaela Piele.

La Craiova, dar la Umanist, aceeaºi senzaþie, cã
nu a fost foarte greu. La aceastã secþiune, subiec-
tele au fost: rezolvarea unor cerinþe dintr-un text
din „Citadela sfãrâmatã” de Horia Lovinescu; scrie-
rea unui text argumentativ despre rolul lecturii în
dezvoltarea personalã; un eseu despre un personaj
dintr-un roman psihologic studiat. În faþa Colegiu-
lui Naþional „Carol I”, animaþie. Doi dintre candi-
daþi ne-au explicat ceea ce au trãit: „Cred cã a fost
destul de accesibil. La Istorie, proba profilului, ºi
la Geografie, cea pe care am ales-o, cred cã voi

Ieri, a început adevãratul exa-
men de Bacalaureat, prin proba
scrisã la Limba ºi literatura ro-
mânã. Au fost douã rânduri de
subiecte – unul pentru profilul
Real, celãlalt pentru Umanist. În
judeþul Dolj, au participat 3.709
de candidaþi, fiind înregistrate
183 de absenþe, iar doi elevi au
fost eliminaþi, pentru încercarea
de fraudare a examenului.
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Turneul – unul tra-
diþional – este înregis-
trat la FIDE (Federa-
þia Internaþionalã de
ªah) ºi la Federaþia
Românã de ªah, pen-
tru categorii ºi calcul
ELO. Ediþia din acest
an a concursului se va
desfãºura la Colegiul
Naþional „ªtefan Velo-
van” din Craiova
(strada „Amaradiei”
nr. 72), deschiderea
oficialã urmând sã aibã
loc pe 21 iulie, ora 16.00, iar fes-
tivitatea de premiere, pe 24 iulie
2016, dupã ultima rundã

„Competiþia se va derula pe du-
rata a ºapte runde de joc, ritmul
fiind de 1.30 h/jucãtor, la 40 mu-
tãri cu 15 minute KO. Se percepe
o taxã de participare variabilã: 50

„Vara ºahistã craioveanã” –
competiþie internaþionalã de ºah open

Pasionaþii de ºah din Craiova, dar ºi din alte colþuri ale þãrii se
pot înscrie la ediþia a XXIII-a a competiþiei internaþionale de ºah
open „Vara ºahistã craioveanã”. Evenimentul va avea loc în pe-
rioada 21-24 iulie ºi va fi organizat de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, în parteneriat cu Clubul Sportiv „Dacia” Craiova ºi
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj. Premiile vor con-
sta în bani, cupe, medalii ºi diplome de participare.

Sebastian Mihãiloiu

Lavinia Geonea

obþine note bune, iar apoi vreau sã mã îndrept spre
studii în turism” – Lavinia Geonea; „A fost uºor,
mi-am ales Fizica ºi sunt convins cã voi obþine o
medie peste 9,00, iar dorinþa mea este sã urmez
arhitectura” –Andrei Ionescu.

Unul cu telefonul, altul cu cãºti în urechi
Aºa cum aminteam, din pãcate au fost ºi douã in-

cidente. „Au fost 183 de absenþi, dar ºi douã elimi-
nãri. Unul a fost la Centrul de Examen de la Bãileºti,
tânãrului sunându-i telefonul mobil în timpul susþine-
rii probei, celãlalt la Centrul de la Liceul „Traian Vuia”
din Craiova, fiind surprins cu cãºti în urechi”, a pre-
cizat prof.  Lavinia Elena Craioveanu, preºedinte
al Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

de lei pentru concurenþii cu
ELO<1500; 60 de lei pentru con-
curenþii cu 1500<ELO<1700; 70
de lei pentru concurenþii cu
ELO>1700; 50 de lei pentru vete-
rani S60; 50 de lei pentru juniori
(pânã la 14 ani). Concurenþii care
nu sunt din Craiova au asiguratã

cazarea, contracost, la preþul de
10 lei/noapte (în limita a 15-20 lo-
curi), la Colegiul Tehnic Energe-
tic Craiova (strada „Amaradiei” nr.
59), situat la doar douã minute de
sala de joc”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al organi-
zatorilor. Concurenþii vor aduce
o garniturã de ºah ºi un ceas în
stare bunã de funcþionare. Toþi
trebuie sã aibã asupra lor un act
de identitate (carte de identitate

sau certificat de naºte-
re, dupã caz).

Vor fi acordate Pre-
miul I – 600 de lei, Pre-
miul al II-lea – 400 de lei,
Premiul al III-lea – 200
de lei, precum ºi trei
menþiuni a 100 de lei fie-
care. De asemenea, se
vor acorda douã premii
la feminin: locul I – 70
de lei, locul al II-lea – 45
de lei ºi un premiu la ca-
tegoria veterani, în va-
loare de 100 de lei. Pri-

mii trei clasaþi vor primi cupe ºi me-
dalii, iar primii 10, diplome de par-
ticipare.

Informaþii suplimentare pot fi
solicitate la numerele de telefon
0730/901.562 ºi 0251/418.680 –
antrenor Traian Popescu.

MAGDA BRATU

Aproximativ 1.000 de contestaþiiAproximativ 1.000 de contestaþiiAproximativ 1.000 de contestaþiiAproximativ 1.000 de contestaþiiAproximativ 1.000 de contestaþii
la Evaluarea naþionalãla Evaluarea naþionalãla Evaluarea naþionalãla Evaluarea naþionalãla Evaluarea naþionalã
îºi aºteaptã rãspunsul astãziîºi aºteaptã rãspunsul astãziîºi aºteaptã rãspunsul astãziîºi aºteaptã rãspunsul astãziîºi aºteaptã rãspunsul astãzi

Astãzi vor fi afiºate rezul-
tatele la contestaþiile depuse
de elevii doljeni, în urma sus-
þinerii examenului de Evalua-
re naþionalã. Lucrãrile au fost
corectate în alt judeþ, iar nu-
mãrul nerecunoaºterii notelor
obþinute este de aproximativ
1.000, atât la Românã, cât ºi
la Matematicã procentele fiind
aproape egale. „Sperãm sã
avem cât mai multe modifi-
cãri ale notelor, în beneficiul
elevilor. La Dolj, unde au fost
evaluate lucrãri din alt judeþ,
numãrul contestaþiilor a fost mic– 163”, a declarat prof.  Lavinia Elena
Craioveanu, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

S-a deschis expoziþiaS-a deschis expoziþiaS-a deschis expoziþiaS-a deschis expoziþiaS-a deschis expoziþia
artiºtilor plastici craioveniartiºtilor plastici craioveniartiºtilor plastici craioveniartiºtilor plastici craioveniartiºtilor plastici craioveni

La Galeria
„ARTA” a Uniunii
Artiºtilor Plastici
din România
(UAPR) – Filiala
Craiova s-a
deschis, asearã,
expoziþia artiºtilor
plastici craioveni.
Nu mai puþin de 40
de lucrãri –
picturã, graficã,
sculpturã, colaj
º.a. –, realizate de
35 de artiºti,
membri ai filialei
craiovene a UAPR,
pot fi admirate în
urmãtoarele douã
sãptãmâni. Expun
Adrian Bãnicã, Emil
Bãnuþi, Ovidiu
Bãrbulescu, Gabriel
Bratu, G. Ciuchete,
Luca Chiuchete,
George Crãciunoiu,
Ana Curcã, Monica
Dincã, Cristi Dincã, Robert Florica, Ioana Flueraºu, Gabriel Giodea,
Lucian Ghiþulescu, Rodica Jianu, Ionel Marinescu, Lidia Mãrgelu,
Elena Miertescu, Constantin Niculescu, M. Nistor, Al. Pascu, Viorel
Peniºoarã-Stegaru, Ion Preda, Nicolae Predescu, Alfred Rece, Dardu
Rizeanu, Lucian Rogneanu, Iulian Segãrceanu, Cãrãlin Solcan, Aurora
Speranþa, Paul Tudor-Balº, Mihai Veliºcu, George Voica, Marcel Voinea
ºi Cristian Volcinschi.

MAGDA BRATU

TTTTTrei pictori craiovenirei pictori craiovenirei pictori craiovenirei pictori craiovenirei pictori craioveni
în în în în în „Ipostaze”„Ipostaze”„Ipostaze”„Ipostaze”„Ipostaze”,  la Târgu Jiu,  la Târgu Jiu,  la Târgu Jiu,  la Târgu Jiu,  la Târgu Jiu

La Galeriile Muni-
cipale de Artã din Târ-
gu Jiu, judeþul Gorj,
s-a deschis, sãptãmâ-
na trecutã, în organi-
zarea filialei locale a
Uniunii Artiºtilor Plas-
tici din România
(UAPR), expoziþia de
arte plastice „Iposta-
ze”, cu lucrãri ale
artiºtilor craioveni Vio-
rel Peniºoarã-Stegaru,
Aurora Speranþa Cernitu ºi Ovidiu Bãrbulescu, toþi membri ai UAPR –
Filiala Craiova. Invitatã a acestora este Gabriela Boangiu. Sunt prezentate
pe simeze lucrãri de picturã, acuarelã, graficã ºi colaj. În cadrul evenimen-
tului a fost lansat volumul de prozã scurta „Proza 9” al scriitoarei Liliana
Hinoveanu, realizator de emisiuni la Radio Romania Oltenia Craiova, de-
spre care au vorbit Petriºor Militaru ºi Marius Iorga. Expoziþia „Ipostaze”
va rãmâne deschisã la Târgu Jiu pânã la jumãtatea acestei luni.

MAGDA BRATU
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Theresa May, candidata
cu cele mai multe ºanse sã
devinã noul premier al Marii
Britanii, a promis cã va în-
cerca sã obþinã un acord co-
mercial cu UE care sã con-
þinã clauze prin care sã fie
limitatã libertatea de circu-
laþie. Deºi a militat pentru
rãmânerea în UE, ministrul
de Interne ºi candidatã la
conducerea Partidului Con-
servator, Theresa May a de-
clarat cã va onora rezultatul
referendumului ºi a exclus
convocarea de alegerile ge-
nerale înainte de 2020. “Vo-
tul Brexit ne-a dat un mesaj
foarte clar, acela cã nu pu-
tem permite libera circulaþie
(de persoane) sã continue
aºa cum a fost pânã acum”, a declarat May
pentru postul de televiziune ITV, adãugând cã
va cãuta sã acorde garanþii cu privire la statutul
cetãþenilor Uniunii Europene care locuiesc în
Marea Britanie. “Este, de asemenea, vorba de-
spre garantarea faptului cã vom obþine cea mai
bunã afacere posibilã cu privire la comerþul de
bunuri ºi servicii”, a adãugat ea. Cancelarul
german Angela Merkel a insistat cã un acord
comercial cu Londra ar trebui sã includã liber-
tatea de circulaþie. Theresa May, pe care son-
dajele o indicã ca fiind cel mai popular candidat
la ºefia Partidului Conservator, a insistat cã nu

ªTIRI

ªTIRI

Nigel Farage

ºi-a anunþat

demisia

din fruntea

partidului

eurosceptic

UKIP
Nigel Farage a anunþat

cã demisioneazã din
fruntea partidului euros-
ceptic ºi pro-Berxit UKIP.
Farage a declarat despre
perioada petrecutã în
politicã cã nu a dorit
niciodatã sã fie un politi-
cian de carierã, adãugând
însã cã “deºi uneori durã,
a fost cu siguranþã ceva ce
a meritat”. “Acum mã simt
cã am fãcut partea mea
(...) Aºa cã simt cã ar fi
corect cã sã-mi dau demi-
sia din funcþia de lider al
UKIP”, a mai afirmat
Farage. El a mai spus cã
este sigur cã Marea Brita-
nie va pãrãsi UE, dar þara
are nevoie de un prim-
ministru care nu ne va
“trãda”. Partidul Indepen-
denþei Marii Britanii
(UKIP) este o formaþiune
euroscepticã ºi antiimigra-
þie care a militat puternic
pentru ieºirea Regatului
Unit din UE.

Peste 180

de persoane

au murit

în inundaþiile

din China
Peste 180 de persoane au

murit în urma inundaþiilor
produse de ploile torenþia-
le, de-a lungul fluviului
Yangtze, au declarat
oficiali chinezi. Furtuni ºi
ploi torenþiale au avut loc
în ºapte provincii din
centrul ºi sudul Chinei.
Conform bilanþului anun-
þat ieri, cel puþin 180 de
oameni au murit. De
asemenea, au fost raporta-
te cel puþin 48 de persoane
dispãrute ºi aproximativ 33
de milioane de oameni
afectaþi. Cãile ferate ºi
reþelele de transport rutier
au fost afectate. Ploaia
puternicã a produs alune-
cãri de teren în provincia
Guizhou. Avertizãrile
hidrologice continuã pânã
mâine în sudul ºi vestul
Chinei, conform presei
locale.

Bilanþul dublului atentat care a avut loc la
Bagdad, în noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã, a ajuns la 147 de morþi, peste 200 de rã-
niþi, iar 35 de persoane sunt în continuare
dispãrute, potrivit poliþiei ºi serviciilor medi-
cale. Numãrul victimelor a crescut întrucât
multe persoane cu rãni grave au decedat, iar
noi cadavre au fost descoperite de serviciile

Uniunea Europeanã va trebui
sã aibã un “guvern în adevãratul
sens” în locul actualei Comisii Eu-
ropene, propune preºedintele PE,

Theresa May a promis cã va încerca sã obþinãTheresa May a promis cã va încerca sã obþinãTheresa May a promis cã va încerca sã obþinãTheresa May a promis cã va încerca sã obþinãTheresa May a promis cã va încerca sã obþinã
un acord comercial cu UE care sã limiteze imigraþiaun acord comercial cu UE care sã limiteze imigraþiaun acord comercial cu UE care sã limiteze imigraþiaun acord comercial cu UE care sã limiteze imigraþiaun acord comercial cu UE care sã limiteze imigraþia

ar trebui sã fie stabilit “un interval de timp”,
pentru ieºirea din UE, însã rivalul ei, Andrea
Leadsom militeazã pentru ca procesul sã în-
ceapã cât mai rapid. Dupã ce Marea Britanie
invocã articolul 50, prin care este demaratã pro-
cedura legalã pentru de ieºire, Londra va avea
doi ani la dispoziþie pentru a negocia termenii.
Ministrul britanic de Externe, Philip Hammond,
a anunþat ieri cã va susþine candidatura There-
sei May la funcþia de premier al Regatului Unit,
fiind de pãrere cã aceasta este destul de prag-
maticã pentru a obþine cea mai bunã afacere
pentru Marea Britanie în cadrul procesului de

ieºire din UE. Hammond,
care a militat pentru ca Ma-
rea Britanie sã rãmânã în UE,
a declarat cã, în urma votu-
lui din Marea Britanie de a
pãrãsi UE, urmãtorul pre-
mier va trebui sã facã un
compromis între accesul
continuu la piaþa unicã a
Europei ºi limitarea libertãþii
de circulaþie. “Circulaþie
nestingheritã a cetãþenilor
UE, aºa cum a funcþionat
pânã în prezent, nu se mai
aflã pe masa de negocieri”,
a afirmat Hammond într-un
comentariu pentru cotidia-
nul The Daily Telegraph.
“Prioritatea noastrã trebuie
sã fie asigurarea celui mai
bun acces posibil pentru

companiile britanice pe piaþa unicã în ceea ce
priveºte bunurile ºi serviciile, însã în limitele
impuse de acea realitate politicã”, a adãugat ofi-
cialul. “Pentru a obþine cea mai bunã afacere
vom avea nevoie de o mânã fermã, nervi de
oþel ºi o judecata sãnãtoasã”, a mai spus Ham-
mond. “Afacerea pe care o vom obþine, de care
þine viitorul economic al Marii Britanii, va de-
pinde dacã urmãtorul nostru premier va avea
aceste calitãþi”. “De aceea o suþin pe Theresa
May ca persoana cea mai bine echipatã pentru
a proteja interesele naþiunii noastre în aceste
vremuri dificile”, a adãugat ministrul.

Martin Schulz, preºedintele Parlamentului European, pledeazã
pentru reformarea sistemului decizional la nivelul Uniunii Europene

Martin Schulz, pledând pentru un
Executiv UE care sã fie respon-
sabil în faþa unui parlament co-
munitar cu douã camere, inclusiv

una formatã din deputaþi ai state-
lor membre. Martin Schulz con-
siderã cã rezultatul ieºirii Marii
Britanii din Uniunea Europeanã

trebuie sã fie reformarea sis-
temului decizional la nivelul
Blocului comunitar. “Este ne-
cesar un guvern european în
adevãratul sens”, afirmã poli-
ticianul social-democrat ger-
man într-un articol de opinie
scris pentru publicaþia Frank-
furter Allgemeine Zeitung.
“Acest guvern european va tre-
bui sã fie supus controlului unei
structuri de genul actualului
Parlament European ºi unei noi
camere parlamentare, alcãtui-
tã din reprezentanþi ai parla-
mentelor statelor membre”,
propune Martin Schulz. “În
acest fel, procesul decizional
ºi controlul politic la nivelul

Uniunii Europene vor fi mai trans-
parente”, subliniazã Schulz. În
acest fel, starea de nemulþumire
faþã de Uniunea Europeanã s-ar
disipa, pentru cã guvernul euro-
pean ar fi rezultatul alegerii cetã-
þenilor. În opinia preºedintelui PE,
în momentul de faþã, problema
este cã cetãþenilor nu le este clar
ce atribuþii au instituþiile comuni-
tare, notând cã, de multe ori, Uni-
unea Europeanã este criticatã pen-
tru decizii abuzive ale guvernelor
statelor membre. “Trebuie definit
cu claritate ce pot face instituþiile
europene în anumite domenii ºi ce
nu pot face. Uniunea Europeanã
nu trebuie sã intervinã în zone
aflate sub reglementãri de ordin
naþional sau regional, ci trebuie sã
se concrentreze pe zonele de in-
teres comun ale þãrilor europene”,
subliniazã Schulz.

Numãrul victimelor în cazul dublului atentat
de la Bagdad a ajuns la 147 de morþi

de intervenþie. Primul atac, soldat cu cele mai
multe victime ºi revendicat de reþeaua tero-
ristã Stat Islamic, a avut loc la miezul nopþii
în districtul comercial Karrada, unde a fost
detonat un camion frigorific, în timp ce lo-
cuitorii sãrbãtoreau Ramadanul. Stat Islamic
a susþinut cã a fost vorba despre un atac sin-
ucigaº. Un al doilea dispozitiv exploziv plasat

pe marginea drumului a fost detonat într-o
piaþã din districtul ºiit al-Shaab, situat în nor-
dul capitalei irakiene. Prim-ministrul irakian
Haider al-Abadi a vizitat zona în cursul zilei
de duminicã, dar a fost întâmpinat de pro-
teste furioase. Guvernul a anunþat ulterior cã
vor fi declarate trei zile de doliu, adãugând
cã premierul Abadi înþelege furia cetãþenilor.
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Anunþul tãu!
Directia Generala de Asisten-

ta Sociala si Protectia Copilului
Dolj, organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi
vacante: 1 post instructor educa-
tie principal, 2 posturi instructor
educatie, 4 posturi infirmiera. Con-
ditii generale de participare la con-
curs: Candidatii trebuie sa inde-
plineasca conditiile generale pre-
vazute la art.3 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificarile ulterioa-
re. Condiþii specifice de participa-
re la concurs: · 1 post instructor
educatie principal (Craiova) - stu-
dii medii liceale absolvite cu di-
ploma de bacalaureat; - vechime
in munca minimum 3 ani; · 2
posturi instructor educatie (Cra-
iova) - studii medii liceale absol-
vite cu diploma de bacalaureat · 4
posturi infirmiera (Craiova) - stu-
dii minim generale; Concursul se
organizeaza la sediul Directiei Ge-
nerale de Asistenta Sociala si Pro-
tectia Copilului Dolj,  in data 02
august  2016, ora 10.00 (proba
scrisa) si in data de 04 august
2016, ora 14.00 (interviul). Dosa-
rele de concurs se depun la se-
diul Directiei Generale de Asisten-
ta Sociala si Protectia Copilului
Dolj, in termen de 10 zile lucratoa-
re de la data publicarii prezentu-
lui anunt, respectiv pana pe data
de 18.07.2016. Relatii suplimenta-
re se pot obtine la sediul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMUNA Drãnic prin Primar

Andrei Marian Dãnuþ, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Alimenta-
re cu apã în Comuna Drãnic, Jud.
Dolj”, propus a fi amplasat în Co-
muna Drãnic, satele Drãnic, Padea
ºi Foiºor, Judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, zilnic între orele 09.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova.

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 suprafeþe
cuprinse între 20 ºi 58 de m.p.,
având incluse o serie de facilitate
precum: instalatii moderne de
funcþionare de ultima generaþie,
spaþii commune de tip oficiu, sala
multifuncþionalã dotatã corespun-
zãtor, locuri de parcare gratuitã.
Birourile se gãsesc în incinta Cen-
trului de Dezvoltare Tehnologicã
ºi Excelenþa în Afaceri ºi a  Cen-
trului de Sprijin al IMM-urilor ºi In-
stitutelor de Cercetare ºi Inovare.
b) spaþii expoziþionale,  de depozi-
tare ºi de alimentaþie publicã – în
incinta Centrului Multifuncþional
Craiova. Documentaþia necesarã
se procurã de la Centrul Multifunc-
þional 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.

Cabinetul Individual de Insol-
venþã Durlã Sorin Daniel în calitate
de lichidator al SC Ogaret Tour SRL,
vinde prin licitaþie deschisã cu stri-
gare, urmãtoarele bunuri: - autove-
hicul Mercedes Sprinter, an fabri-
caþie 2002, autoturism Renault Clio
Symbol, an fabricaþie 2006 - elemen-
te de mobilier - moarã grâu (utilaje
ºi clãdire). Licitaþia va avea loc în fie-
care zi de joi din luna iulie, la orele
10.30, la Casa Tineretului din Craio-
va, Calea Severinului nr.1(lângã
magazinul Billa). Informaþii supli-
mentare la tel. 0740912640.

S.C.Eurogenetic S.R.L. anun-
þã publicul interest asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea “dis-
tribuþie gaz petrolier lichefiat la au-
tovehicule, produse alimentare
preambalate ºi bãuturi rãcoritoare”,
ce se desfãºoarã  în Municipiul
Craiova, str.Tufanele, nr.35. Informa-
þiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la
sediul ANPM Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, zilnic între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 14.07.2016.

Compania de Apã Oltenia SA
cu sediul în Craiova, str. Brestei,
nr.133, solicitã autorizaþie de mediu
pentru activitãþiile „Captare, tratare
ºi distribuþie apã” cod CAEN 3600
ºi „Colectare, tratare ºi epurare ape
uzate”  cod CAEN 3700, desfãºura-
te în localitatea Ciupercenii Vechi,
judeþul Dolj. Informaþiile privind
potentialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic în-
tre orele 9 -14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Craiova pânã la data de 19.07.2016.
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Primãria Oraºului Segarcea
aduce la cunoºtinþã cetãþe-
nilor din oraºul Segarcea
precum ºi a crescãtorilor
de albine cã, în perioada,
18-22 iulie 2016 se vor
efectua avio- tratamente
pentru combaterea insecte-
lor de disconfort: larve,
muºte ºi þânþari.
Combaterea dãunãtorilor

se va face cu insecticidul
Aqua K- othrine, din cate-
goria Biocide aprobat de
Ministerul Sãnãtãþii. În ca-
zul în care vremea va fi ne-
favorabilã (vânt, ploi, grin-
dinã) la termenul menþio-
nat, acþiunea de combatere
se va reprograma.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe
duratã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi contractuale
de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi
Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al primaru-
lui municipiului Craiova:

1. referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã
II – ºapte posturi:

- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii

postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare în meseria de salvamar;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina

muncii privind exercitarea funcþiei de salvamar;
2. pentru postul de referent (profesor înot), studii me-

dii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii

postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare profesor/instructor înot;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina

muncii privind exercitarea funcþiei de profesor înot.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 19 - 20.07.2016 - selecþia

dosarelor;
- a doua etapã - în data de 27.07.2016 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform

art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, pre-
cum ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în
data de 18.07.2016, ora 16.30, la sediul Primãriei Munici-
piului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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 ale-
se vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
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.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

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 fir-
mã/policlinicã. Nr.
de contact: 0742/
107.584.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
Telefon: 0763/
359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan
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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 5 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:

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere cen-
tralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar - de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu 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 bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.

Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament car-
tuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite-
vopsite, încãlþã-
minte piele milita-
re, combinã muzi-
calã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/
801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
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 bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

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

PIERDERI
KIPS TREND SRL
cu sediul în Craio-
va declarã pierdut
certificat constata-
tor punct de lucru
Craiova str. Râului
Nr. 383 Dolj. Se
declarã nul.

DECESE
A trecut la cele
veºnice omul
de excepþie NI-
COLAE BRIAC,
soþ, pãrinte, bu-
nic ºi socru a
fost o carte a iu-
birii desãvârºite
ºi, de aceea, as-
tãzi, 5 iulie, ora
12, în comuna
Braloºtiþa, sat
Ciocane ne
d e s p ã r þ i m ,
plângând peste
ochii ºi mâinile
lui, chiar dacã
pleacã la 88 de
ani, pentru fa-
milie ºi copiii lui
nu a fost bãtrân
niciodatã. Fa-
milia Mihalache
Tudoricã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Gazda turneului final, Franþa,
a învins la pas Islanda, scor 5-2,
ºi a acces în semifinalele com-
petiþiei, unde va da peste cam-
pioana mondialã Germania (joi, la
Marsilia). “Cocoºii galici” au fã-
cut o primã reprizã excepþiona-
lã, intrând la odihnã cu un neve-
rosmil 4-0, dupã reuºitele lui Gi-
roud (12), Pogba (19), Payet
(42) ºi Griezmann (45). Prota-
gonista unui turneu de poveste,
a cãrei piesã de rezistenþã rãmâ-
ne eliminarea, în optimi, a An-
gliei, naþionala nordicã a redus
din ecart în minutul 56, prin Sig-
htorsson. “Cocoºii” au refãcut
însã imediat diferenþa, Giroud
(59) realizând “dubla”, pentru ca
rezultatul final sã fie stabilit de
Birkir Bjarnason (84).

„Este foarte bine cã am mar-
cat de atâtea ori. Am înscris destul
de devreme, spre deosebire de
celelalte meciuri ale noastre.
Avem atacanþi de calitate. Ne-am
creat multe ocazii, de aceea a fost
atât de uºor sã marcãm. Una pes-
te alta, cred cã acesta a fost cel
mai bun meci al nostru de pânã
acum”, a spus, dupã meci, cel
mai bun jucãtor francez la acest
turneu final, Dmitri Payet, auto-
rul golului de 3-0.

Din tabãra învvinºilor, Birkir
Bjarnason, cel care a închis tabe-
la, a declarat: „Am fost luaþi prin
surprindere în prima rerprizã.
Francezii au fost prea buni. Nu
am fãcut cel mai bun joc posibil,
dar cred cã în a doua reprizã am
revenit ºi am arãtat cã avem ca-
racter. Nu cred cã s-ar fi aºteptat
cineva sã ajungem pânã aici. Am
fãcut un turneu grozav ºi, toto-
datã, niºte meciuri bune, mai ales
cu Anglia. Trebuie sã fim mândri
de ce-am realizat.”

Douã premiere
în contul francezilor

Prin rezultatul de 4-0 înregis-
trat la pauzã, reprezentativa din

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

Cartonaºe galbene: Umtiti (75) / B. Bjarnason (58).
Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Franþa 5-2 Islanda
Stadion: “Stade de France” – St. Denis, spectatori: 76.833.

Au marcat: Giroud (12, 59), Pogba (19), Payet (42), Griezmann
(45) / Sightorsson (56), B. Bjarnason (84).

Lloris – Sagna, Koscielny

(Mangala 72), Umtiti, Evra –

Pogba,  Matuidi  – Sissoko,

Griezmann, Payet (Coman 80) –

Giroud (Gignac 60). Selecþioner:

Didier Deschamps.

Halldorsson – Saevarsson, Ar-
nason (Ingason 46), R. Sigur-
dsson, Skulason – Gudmundsson,
Gunnarsson, G. Sigurdsson, B.
Bjarnason – Sightorsson (Gudjoh-
nsen 83), Bodvarsson (Finnbogas-
son 46). Selecþioneri: Lars Lager-
back, Heimir Hallgrímsson.

“Les Bleus” aduc cu picioarele“Les Bleus” aduc cu picioarele“Les Bleus” aduc cu picioarele“Les Bleus” aduc cu picioarele“Les Bleus” aduc cu picioarele
pe pãmânt Islanda ºi mergpe pãmânt Islanda ºi mergpe pãmânt Islanda ºi mergpe pãmânt Islanda ºi mergpe pãmânt Islanda ºi merg
în semifinala cu Germaniaîn semifinala cu Germaniaîn semifinala cu Germaniaîn semifinala cu Germaniaîn semifinala cu Germania

DIGI SPORT 2

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon, în Regatul Unit, la Lon-
dra: ziua a 9-a.

DIGI SPORT 3

13:30 – TENIS – Turneul de la Wimbledon.

EUROSPORT 1

15:30 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 4-a (Saumur – Limoges).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultatele complete înregistrate în “sferturi”

Polonia – Portugalia 1-1, 3-5 d.l.d.
Þara Galilor – Belgia 3-1
Germania – Itallia 1-1, 6-5 d.l.d.
Franþa – Islanda 5-2
Program semifinale
Portugalia – Þara Galilor (miercuri, 22:00, Lyon)
Germania – Franþa (joi, 22:00, Marsilia)

Hexagon a  deveni t  s ingura
echipã din istoria Campionatu-
lui European care a marcat de
atâtea ori într-o singurã repri-
zã, în fazele eliminatorii. Mai
mult, Franþa este prima þarã
care reuºeºte sã aibã 3 marca-
tori diferiþi a cel puþin 3 goluri
la acelaºi Campionat European.
Aceºtia sunt Antoine Griez-
mann (4), Olivier Giroud (3) ºi
Dimitri Payet (3). Ei conduc, de
altfel, ºi în ierarhia golgheteri-
lor, toþi trecând peste galezul
Gareth Bale (tot 3 goluri, dar are
mai multe minute jucate decât
Giroud ºi Payet).

Deschamps:
“Germania nu este
doar cea mai bunã
echipã a Europei,
ci a întregii lumi”

La finalul partidei cu Islan-
da, selecþionerul francez, Didi-
er Deschamps, a vorbit mai
mult despre semifinala cu Ger-
mania, despre care crede cã

“este cea mai bunã echipã, fãrã
discuþie, chiar dacã a suferit în
unele momente în faþa Italiei.
Am ajuns în semifinale ºi va tre-
bui sã jucãm la capacitate ma-
ximã pentru cã nu vom întâlni
doar cea mai bunã echipã a Eu-
ropei, ci a întregii lumi”, a spus
Deschamps, citat  de site-ul
UEFA.

La rându-i, Dimitri Payet s-a
arãtat de pãrere cã nemþii nu vor

avea de suferit din cauza absen-
þelor (Khedira ºi Gomez s-au
accidentat cu Italia ºi vor rata
restul turneului, Hummels este
suspendat, iar Schweinsteiger
are ºanse mici de a juca): „Nu
cred cã Germania este slãbitã
din aceastã cauzã. Este cam-
pioana mondialã, însã ºtim însã
cum sã abordãm meciul. Ne
vom odihni cum trebuie pentru
aceastã confruntare ºi vom da
tot ce avem mai bun.”

Lars Lagerback:
“A fost o
perioadã
minunatã,
dar e timpul sã
las pe altcineva”

Selecþionerul suedez al Is-
landei, Lars Lagerback (67 de
ani), a sugerat cã va lua o pa-
uzã de la antrenorat. “Aceºti
patru ani ºi jumãtate au fost
minunaþi. Poate cu excepþia
primelor 45 de minute din me-
ciul cu Franþa, m-am bucu-
rat de fiecare clipã. S-ar pu-
tea sã mã întorc, însã acum
este timpul lui Heimir (n.red.
– Hallgrímsson, antrenorul
secund) sã-ºi testeze capaci-
tãþile ºi sã facã deplasãrile cu
echipa naþionalã”, a afirmat
Lars Lagerback, la finalul
meciului pierdut în faþa Fran-
þei, citat de site-ul UEFA.

Cât despre meci, acesta a spus:
„Nu ne-am descurcat bine men-
tal, iar în a doua reprizã am ºi arã-
tat cã nu a fost vorba de o proble-
mã fizicã. Pe de o parte, am fost
naivi ºi am fãcut greºeli, dar pe de
altã parte trebuie sã recunoaºtem
cã Franþa a jucat foarte bine. Este
o echipã incredibilã. Trebuie sã
învãþãm din acest meci. Dacã fa-
cem o analizã a turneului, este ab-
solut fantastic cã am ajuns pânã
în sferturi”.

Franþa – Germania,
pentru prima datã
la un CE

Câºtigãtoare a cinci din 14 edi-
þii ale Euro, Franþa (2) ºi Germa-
nia (3) se vor confrunta pentru
prima datã în istoria competiþiei, joi,
la Marsilia. Cele douã s-au întâlnit
la turnee finale de patru ori, dar de
fiecare datã la Cupa Mondialã. Bi-
lanþul: 3-1 pentru Germania. Fran-
þa s-a impus în 1958 pentru locul
3 la Mondialul suedez, când Just
Fontaine ºi Raymond Kopa au fã-
cut 6-3 cu RFG. A venit drama de
la Sevilla, din 1982, în semifinala
celebrã prin scenariul sãu cuprin-
zând ºi agresiunea lui Schumacher
asupra lui Battiston. Franþa a avut
3-1 în prelungiri, dar a fost egalatã
ºi a pierdut la loviturile de departa-
jare (4-5). Patru ani mai târziu, în
aceeaºi fazã a competiþiei, RFG
învingea Franþa cu 2-0. În fine, în
2014, în sferturile de finalã ale
Mondialului brazilian, oamenii lui
Joachim Low s-au impus (1-0),
graþie teribilei lovituri de cap a lui
Mats Hummels. Fostul selecþioner
al echipei Franþei (1976-1984),
Michel Hidalgo, n-a uitat semifinala
de la Sevilla ºi nãzuieºte la o re-
vanºã. De partea cealaltã, în tabã-
ra germanã, mobilizarea e deplinã
ºi cuvântul de ordine pentru “Man-
nschaft” nu este altul decât califi-
carea, în pofida absenþelor fãcute
cunoscute anterior (Khedira, Go-
mez, Hummles, ºi, foarte proba-
bil, ºi Schweinsteiger).
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Dupã douã sãptãmâni de cantonament în Austria ºi de
acomodare cu metodele de antrenament ale noului antrenor,
Gigi Mulþescu, mijlocaºul Universitãþii Craiova, Nicuºor Ban-
cu, este satisfãcut de modul cum se prezintã echipa ºi este
optimist în privinþa sezonului urmãtor, chiar dacã lotul nu a
fost întãrit. “A fost o perioadã grea pentru noi toþi, dar ºi
beneficã pentru cã suntem convinºi cã ne va ajuta în cam-
pionat aceastã pregãtire. Sutã la sutã nu suntem, dar ne apro-
piem de capacitatea maximã. Cu cât se apropie sfârºitul can-
tonamentului cu atât suntem mai puternici. Asta simþim, s-a
vãzut ºi în meciul cu Zenit cã avem forþã, am alergat foarte
mult, deºi eram la mijlocul perioadei de pregãtire. Mai sunt
cinci zile din acest stagiul, plus o sãptãmânã ºi ceva de an-
trenamente în Craiova, iar la finalul lor, cu singuranþã vom fi
sutã la sutã apþi pentru începerea campionatului”.

“Bancone” îºi laudã noul tehnician, considerând cã stilul
imprimat echipei de Mulþescu va aduce rezultate chiar în
viitorul apropiat, în condiþiile în care ºi echipa este ºi mai
omogenã: “Sunt sigur cã modul în care ne-am antrenat sub
conducerea noului staff tehnic se va vedea în meciurile ofi-
ciale unde vom câºtiga multe puncte. Chiar dacã în primul
meci amical am început mai slab, de la o partidã la alta s-a
vãzut mâna antrenorului. Domnul Mulþescu a venit cu antre-

Simona Halep, locul 5 WTA,
s-a calificat în sferturile de fi-
nalã ale turneului de Mare ªlem
de la Wimbledon, dupã ce a în-
vins-o pe americanca Madison
Keys, locul 9 în lume, scor 6-7
(5-7), 6-4, 6-3. În setul secund,
la 3-3, Keys a avut 3 mingi de
game pe serviciul Simonei, însã
aceasta a revenit, a câºtigat
game-ul ºi apoi setul ºi meciul,
profitând ºi de problemele fizi-
ce acuzate de Keys. În sferturi,
Halep va juca împotriva ger-
mancei Angelique Kerber, locul
4 WTA, scorul întâlnirilor direc-
te fiind 3-1 în favoarea român-
cei, care a cedat însã în ultima
disputã, 2-6, 2-6, în Fed Cup.
Kerber a spulberat-o în optimi
pe japoneza Misaki Doi, scor
6-3, 6-1.

Handbal / Ryde a anunþatHandbal / Ryde a anunþatHandbal / Ryde a anunþatHandbal / Ryde a anunþatHandbal / Ryde a anunþat
lotul lãrgit al României pentru Olimpiadãlotul lãrgit al României pentru Olimpiadãlotul lãrgit al României pentru Olimpiadãlotul lãrgit al României pentru Olimpiadãlotul lãrgit al României pentru Olimpiadã

Suedezul Tomas Ryde, selecþi-
onerul echipei feminine de hand-
bal a României, începe pregãtirile
pentru Jocurile Olimpice de la Rio
de Janeiro cu un lot de 19 jucãtoa-
re, dintr-un lot lãrgit de 28. Între
cele 19 handbaliste se numãrã ºi

cãpitanul Valentina Ardean Elisei
(foto), transferatã vara aceasta în
Bãnie de la HCM Baia Mare. Naþi-
onala femininã de handbal se va
pregãti la Ploieºti, iar în data de 19
iulie va pleca într-un stagiu în Nor-
vegia, unde va susþine ºi meciuri

de verificare împotriva campioa-
nei olimpice, mondiale ºi europe-
ne. Dintre cele 19 sportive se vor
alege 14 care vor face deplasarea
în Brazilia, plus o rezervã, pentru
JO 2016 (5-21 august).

Lotul cuprinde portarii Paula
Ungureanu, Ionica
Munteanu, Denisa
Dedu, extremele
stânga Valentina Ar-
dean-Elisei ºi Ana
Maria Tãnãsie, ex-
tremele dreapta -
Laura Chiper ºi
Aneta Udriºtioiu, pi-
voþii Oana Manea,
Florina Chintoan ºi
Crina Pintea, interii
stânga Cristina Nea-
gu, Gabriela Peria-
nu, Gabriella Szucs,
Bianca Tiron, cen-
trii Aurelia Brãdea-
nu, Eliza Buceschi,

Mãdãlina Zamfirescu, interii dreap-
ta Patricia Vizitiu, Melinda Geiger.

Naþionala femininã de handbal a
României a fost repartizat în gru-
pã cu Norvegia, Brazilia, Spania,
Muntenegru ºi Angola la JO 2016.
România, medaliatã cu bronz la
Mondialul de anul trecut, a fost în
urna a doua valoricã la tragerea la
sorþi ºi va avea de înfruntat Nor-
vegia, campioana europeanã, mon-
dialã ºi olimpicã en titre, echipa
gazdã, Brazilia, campioana mondia-
lã din 2013, Angola a cucerit opt
titluri consecutive de campioanã a
Africii pânã în 2012, iar în 2014 s-
a clasat pe locul 3 în întrecerea
continentalã, Muntenegru a fost
campioanã europeanã în 2012 ºi
vicecampioanã olimpicã, iar Spa-
nia este medaliatã cu argint la Eu-
ropeanul din 2014, cu bronz la Jo-
curile Olimpice de la Londra.

Primele patru clasate în fiecare gru-
pã se vor califica în sferturile de finalã.

Cu mai puþin de trei sãptãmâni îna-
intea startului noii ediþii a Ligii I, Uni-
versitatea Craiova a efectuat o singurã
achiziþie, în ciuda faptului cã noul pre-
ºedinte al clubului anunþa cã vor veni
5-6 jucãtori chiar pânã la plecarea în
cantonamentul din Austria. Pânã la
urmã, cu excepþia portarului Calancea,
“transferurile” s-au fãcut doar de la
echipa a doua a clubului, în condiþiile
în care Universitatea s-a despãrþit de:
Straton, Achim, Iliev ºi Herghelegiu,
iar Nuno Rocha nu a ajuns la lot ºi nici
nu o va face probabil. Criza se resimte
cel mai acut în compartimentul ofensiv.
Ivan ºi Mãzãrache sunt cei doi atacanþi
pe care pate miza Mulþescu, al treilea

Crizã de atacanþi la UniversitateaCrizã de atacanþi la UniversitateaCrizã de atacanþi la UniversitateaCrizã de atacanþi la UniversitateaCrizã de atacanþi la Universitatea
venind de la echipa a doua, Burlacu fã-
când rocada cu Jurj în Austria. Astfel,
Jurj ºi Robert Bogdan au pãrãsit can-
tonamentul, iar Burlacu ºi Drãghici s-
au alãturat lotului. Faþã de sezonul pre-
cedent, Universitatea i-a pierdut pe
Bawab, plecat în iarnã, Curelea, aflat
pe picior de plecare, Herghelegiu, care
a semnat cu FC Botoºani ºi Nuno Ro-
cha, care nu a mai venit din vacanþã. În
locul acestora nu a fost adus niciun ju-
cãtor, Mulþescu având la dispoziþie doi
atacanþi de 19 ani, dintre care unul,
Burlacu, doar cu câteva minute în Liga
I, ºi un vârf adus din Liga a IV-a, Mã-
zãrache (foto), care a fost criticat ve-
hement de suporterii craioveni.

Bancu: “Punctul nostru forte este noul antrenor”Bancu: “Punctul nostru forte este noul antrenor”Bancu: “Punctul nostru forte este noul antrenor”Bancu: “Punctul nostru forte este noul antrenor”Bancu: “Punctul nostru forte este noul antrenor”
Mijlocaºul Universitãþii
Craiova este convins cã
stilul de joc imprimat de
Mulþescu va aduce rezultate
chiar în viitorul apropiat

Bancu, în duel cu spanionul Javi Garcia,
mijlocaºul lui Zenit

namente noi, cu altã gândire, ne-a ajutat sã punem în practi-
cã tot ceea ce ne-a cerut ºi astfel am obþinut rezultate pozi-
tive în ultimele partide. Noul antrenor este un punct forte.
Pe de altã parte, jucãm împreunã de doi-trei ani ºi suntem
mult mai puternici, mult mai legaþi ca relaþii de joc ºi acest
lucru ne va ajuta”.

Mijlocaºul de 24 de ani a fãcut referire ºi la partidele ami-
cale de pânã acum, considerând cã echipa a suferit îmbunã-
tãþiri la capitolele tactic ºi fizic: “Cu Zenit am avut un meci
foarte greu, în compania unui adversar valoros, dar noi am
fost, cum se spune, o echipã. Am stat mult mai bine în te-
ren, am alergat mai mult, iar aceste lucruri ne-au ajutat sã
câºtigãm. Sunt convins cã în campionat vor fi meciuri mai
grele decât cel cu Zenit, întâlnim echipe care ne cunosc mai
bine, dar sunt sigur cã vom putea trece de ele. Chiar la un
scor mai mare decât cel cu Zenit”.

Jucãtorul oltean spune cã este dornic sã reînceapã me-
ciurile oficiale, în care emulaþia este una deosebitã, dar pânã
atunci este curios sã afle ºi þintarul noii stagiuni, care va fi
stabilit în zilele urmãtoare: “Mie îmi lipsesc prietena ºi fami-
lia, dar ºi meciurile de acasã cu suporterii noºtri fantastici pe
care abia aºtept sã-i revãd. Sunt nerãbdãtor sã aflu ºi cu cine
vom juca prima etapã, iar dupã aceea vor veni meciurile pu-
ternice pe care mi le doresc, cu Steaua ºi Dinamo. Sper sã
am un aport foarte bun la echipã ºi sã reuºim rezultate bune
în acest campionat”.

Nicuºor Bancu a fost declarat de suporterii alb-albaºtri
MVP al sezonului trecut, în care a jucat 32 de meciuri, dintre
care 19 integralist, a marcat trei goluri ºi a oferit cinci pase
decisive.
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