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Se spune cã povestea ex-comi-
sarului Michel Neyret, fost numã-
rul doi al Poliþiei judiciare din Lyon,
este comparabilã cu cea a unei stele
cãzãtoare. A strãlucit – vreme în-
delungatã – graþie harului sãu pro-
fesional nepereche, înainte de a se
dezintegra ºi a se pierde. E o com-
paraþie facilã, gãsitã prin presa din
Hexagon, care nu sugereazã mai
nimic. Poate semãna, cel mult, în
anumite zone ale ei, cu drama co-
misarului Traian Berbeceanu, fos-
tul ºef al BCCO Alba, unul dintre
cei mai profesioniºti poliþiºti din
România.

MãsuriMãsuriMãsuriMãsuriMãsuri
pentru intabulareapentru intabulareapentru intabulareapentru intabulareapentru intabularea
gratuitã agratuitã agratuitã agratuitã agratuitã a
terenurilor agricoleterenurilor agricoleterenurilor agricoleterenurilor agricoleterenurilor agricole

Potrivit actului normativ adoptat
de Guvern la data de 28 iunie a.c.,
unitãþile administrativ-teritoriale vor
înscrie în sistemul integrat de cadas-
tru ºi carte funciarã imobilele din ex-
travilan, indiferent de calitatea titula-
rului dreptului, respectiv proprietar,
titular al unui drept real asupra imo-
bilului sau posesor. Aceste acþiuni se
vor finanþa în cadrul Programului
naþional de cadastru ºi carte funcia-
rã. În cazul unitãþilor administrativ-
teritoriale, în care nu existã terenuri
în extravilan, acestea pot demara lu-
crãrile de înregistrare sistematicã a
celor din intravilan.

25 de amenzi25 de amenzi25 de amenzi25 de amenzi25 de amenzi
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Ieri, s-a desfãºurat
cea de-a douã probã
scrisã a Bacalaureatu-
lui, cea a profilului –
Matematicã, pe mai
multe secþiuni, la Real,
ºi Istorie, la Umanis-
tic. Emoþiile au fost, la
fel ca în fiecare zi de
examen, ridicate pen-
tru tineri. Candidaþii
s-au arãtat mulþumiþi
de ceea ce au scris, li s-
a pãrut uºor, dar, din
pãcate, s-au înregistrat
foarte mulþi absenþi ºi,
mai mult, au fost ºi doi
eliminaþi. Potrivit
prof.  Lavinia Elena
Craioveanu, inspector
general al ISJ Dolj ºi
preºedinte al Comisiei
Judeþene de Bacalau-
reat, „la Istorie, au fost
prezenþi 3.773 de
candidaþi, iar din
totalul de 4.009 de
tineri înscriºi 236 au
absentat. La Matemati-
cã, au fost prezenþi
2.439 ºi 207 absenþi”.
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Guvernul alocã
peste 200

de milioane de lei
pentru localitãþile
afectate

de inundaþii
Guvernul a alocat, în

ºedinþa de ieri, peste 200 de
milioane de lei pentru
localitãþile afectate de inun-
daþiile din ultimele douã
luni, aceastã fiind o primã
etapã, deoarece pe mãsurã ce
autoritãþile locale vor mai
cere bani, Executivul va
evalua solicitãrile.

‘’Guvernul alocã peste 200
de milioane de lei pentru
localitãþile afectate de inun-
daþii. Aºadar, s-a aprobat în
ºedinþa de Guvern acordarea
a 201,423 milioane de lei
pentru efectuarea unor
lucrãri de refacere a infras-
tructuri locale afectate de
precipitaþiile din perioada
mai-iunie 2016. Este vorba
de 26 de judeþe care fac
obiectul acestui ajutor de
urgenþã. E un efort conside-
rabil al Guvernului pentru
aduna aceºti bani ºi este doar
o primã fazã a ajutorului. Pe
mãsurã ce autoritãþile locale
solicitã, guvernul va evalua,
în continuare, solicitãrile
pentru pagubele de dupã
inundaþii’’, a declarat Liviu
Iolu, purtãtorul de cuvânt al
Guvernului.

El a arãtat cã pagubele
au fost estimate în baza
evaluãrilor fãcute de autori-
tãþile publice locale, ISU ºi
prefecþi. ‘’De asemenea, sã
adaugã ajutoare de urgenþã
pe care le acordã Ministerul
Muncii cãtre familiile lovite
de intemperii’’, a adãugat
purtãtorul de cuvânt al
Executivului. De asemenea,
Iolu a mai spus cã banii
provin din Fondul de rezer-
vã bugetarã la dispoziþia
Guvernului.

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

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

Preºedintele Klaus Iohannis a primit, ieri,
propunerile de numire a noilor miniºtri – Mir-
cea Dumitru la Educaþie, Sorin Buºe la Trans-
porturi ºi Maria Ligor la Relaþia cu românii de
pretutindeni. Aceºtia urmeazã sã depunã jurã-
mântul de învestire în funcþie azi, la ora 17.00,
în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Pa-
latul Cotroceni, a precizat Administraþia Prezi-
denþialã, pentru MEDIAFAX.

Premierul Dacian Cioloº a anunþat marþi seara
remanierea a patru miniºtri: ministrul Comunica-
þiilor – Marius Bostan, Educaþiei – Adrian Curaj,
ministrul delegat al Departamentului Românilor
de Pretutindeni – Dan Stoenescu ºi ministrul
Transporturilor, Dan Costescu, care însã ºi-a anun-
þat demisia cu puþin timp înaintea anunþului fãcut
de ºeful Executivului.

Legat de remanierea efectuatã de premierul
Cioloº, liderul PSD Liviu Dragnea a spus cã nu
ºtie unde a greºit ministrul Educaþiei Adrian Cu-
raj ºi cã existã speculaþii legate de faptul cã re-
manierea acestuia ar avea legãturã cu plagiatul
lui Victor Ponta. “Nu ºtiu unde a greºit dl. Curaj,
nu am înþeles de ce a fost schimbat cu rectorul
de la Universitatea Bucureºti. (...) Mi-a zis cine-
va asearã, poate fi o evaluare, motivul pentru
care a fost schimbat Curaj ar fi vechea poveste
cu plagiatul lui Ponta. Dacã e aºa înseamnã cã e
foarte rãu”, a susþinut Dragnea.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri,
cã nu va cãdea în capcana unora sau altora de a
nominaliza un premier care sã fie distrus pânã la
alegerile parlamentare, afirmând cã obiectivul PSD
este sã formeze o majoritate parlamentarã cu ALDE
dupã alegerile din toamnã. „În legãturã cu posibi-
litatea ca eu sã fi premier, sunt onorat de propune-
rea sau gândurile unora sau altora, numai cã PSD
va face aceastã propunere dupã alegerile parla-
mentare. Nu avem alegeri de prim-ministru, nici nu
cad în capcana întinsã de unii sau de alþii de a
nominaliza un prim-ministru care sã fie distrus pânã
la alegerile parlamentare”, a declarat Liviu Drag-
nea, cu privire la posibilitatea de a fi premier dupã
alegeri.

Liviu Dragnea a afirmat cã obiectivul social-
democraþilor este de a avea un program de guver-
nare „sãnãtos, românesc, naþional” care sã le per-
mitã, ca împreunã cu ALDE, sã formeze o majorita-
te parlamentarã ºi sã-i facã preºedintelui Klaus

Judecãtorii CCR au decis, ieri, în
unanimitate cã legea potrivit cãre-
ia aleºii condamnaþi cu suspenda-
re nu îºi pierd mandatul contravine
Constituþiei, admiþând astfel con-
testaþia formulatã de preºedintele
Klaus Iohannis. În privinþa dezin-
criminãrii conflictului de interese,
judecãtorii au amânat o ºedinþã
pentru 13 septembrie. „O singurã
decizie am luat astãzi, în unanimi-
tate, aceea de a admite sesizarea
preºedintelui cu privire la Legea
393/2004, pe care am declarat-o în
totalitate neconstituþionalã. Am
avut în vedere cã s-a creat un re-
gim discriminatoriu ºi cã soluþia pe
care a ales-o Parlamentul ar fi de-
turnat scopul legiuitorului, acela de
a apãra integritatea, responsabili-
tatea funcþiei de ales local. Suspen-
darea este tot o formã de executare
a pedepsei. S-ar fi creat inechitãþi”,
a declarat Valer Dorneanu, preºe-
dintele interimar al Curþii Constitu-
þionale.

Preºedintele Klaus Iohannis a
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“Nu este un secret, ieri, înainte sã anunþe re-
manierea, domnul prim-ministru Cioloº m-a su-
nat sã îmi spunã ºi mie înainte sã aparã în presã.
Aceeaºi întrebare am avut-o ºi eu de ce s-a oprit
numai aici. (...) I-am spus cã nu mã intereseazã
foarte mult în condiþiile în care în continuare în
Agriculturã este o nemulþumire foarte mare”, a
declarat preºedintele PSD, Liviu Dragnea, ne-

mulþumit cã pe lista celor schimbaþi nu fi-
gurau ºi miniºtrii criticaþi de PSD.

“Am pus o singurã întrebare. De ce nu sunt
cei doi pe listã (ministrul Agriculturii ºi minis-
trul Justiþiei-n.r.) A spus cã încã se mai gân-
deºte. (…) faptul cã m-a sunat înainte este un
gest civilizat, dar nu m-a mulþumit”, a rãspuns
Dragnea, întrebat dacã i-a cerut premierului
ca remanierea sã continue.

Dragnea a mai spus cã subiectul plagiatu-
lui este foarte important dar tinde sã devinã o
obsesie ºi cã, în opinia sa, ceea ce a fãcut
Ponta ca premier nu poate fi anulat de acuza-
þiile de plagiat. Social-democratul a mai spus
cã nu are mari speranþe legate de noii miniºtri
ºi cã premierul ar fi trebuit sã îi schimbe ºi pe
cei criticaþi de PSD – Achim Irimescu (Agri-
culturã) ºi Raluca Prunã (Justiþie).

Cioloº a anunþat ºi succesorii acestora
– rectorul Universitãþii din Bucureºti, Mir-
cea Dumitru, la Educaþie, managerul Sorin

Buºe la Transporturi, diplomatul Maria Ligor
la Relaþia cu românii de pretutindeni ºi ºeful
cancelariei premierului Dragoº Tudorache in-
terimar la Comunicaþii.

Premierul Dacian Cioloº a declarat cã l-a infor-
mat pe preºedintele Klaus Iohannis asupra schim-
bãrilor fãcute în Guvern ºi cã ºeful statului a fost
de acord.

Legea privind aleºii locali condamnaþi
cu suspendare este neconstituþionalã

sesizat judecãtorii Curþii Constitu-
þionale a României în legãturã cu
legea privind statutul aleºilor locali
potrivit cãreia primarii, consilierii
locali ºi judeþeni care au fost con-
damnaþi pentru fapte de corupþie,
cu suspendare, îºi pot pãstra man-
datul, ºeful statului argumentând
cã actul normativ contravine Legii
fundamentale, jurisprudenþei CCR,
dar ºi principiilor statului de drept.
“Noua opþiune a legiuitorului este
conjuncturalã, nu ia în considerare
un interes social real ºi vine în con-
tradicþie cu valorile sociale ocroti-
te prin lege. În opinia noastrã, a
permite unei persoane care a adus
atingere unei valori sociale ocroti-
te de legea penalã ºi cu privire la
care instanþa a considerat cã pre-
zintã un pericol social sã continue
exercitarea mandatului de ales lo-
cal nu este de naturã sã asigure
exercitarea funcþiilor ºi demnitãþi-
lor publice în coordonatele statu-
lui de drept”, se aratã în sesizarea
înaintatã CCR. De asemenea, Io-

hannis mai susþine cã legea aduce
atingere luptei anticorupþie.

Sesizarea CCR a fost ultima cale
de atac, dupã ce Parlamentul a
respins cererea preºedintelui de re-
examinare a actului normativ.

Legea care prevede cã aleºii care
ºi-au angajat rudele la cabinetul
parlamentar înainte de 21 august
2013 nu pot fi acuzaþi de conflict
de interese a fost atacatã la CCR
de 98 de deputaþi de la PSD,
UDMR, minoritãþi, plus un repre-
zentant PNL. Adresa de înaintare a
sesizãrii de neconstituþionalitate a
fost semnatã de liderul deputaþilor
PSD, Florin Pâslaru, în condiþiile în
care proiectul a fost iniþiat de ac-
tualul preºedinte interimar al Came-
rei Deputaþilor din partea PSD, Flo-
rin Iordache, ºi de deputatul
UDMR Marton Arpad, fiind votat,
aproape în unanimitate, de parla-
mentari de la toate partidele.

Unul dintre motivele invocate de
semnatarii sesizãrii este acela cã le-
gea ‘’ar putea conduce la un conflict

juridic de naturã constituþionalã în-
tre Parlament ºi Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie’’ deoarece actul nor-
mativ introduce el însuºi o interpre-
tare cu privire la conflictul de intere-
se. Un al doilea motiv invocat de au-
torii sesizãrii de neconstituþionalitate
este cã legea «are efecte retroactive
încãlcând principiul neretroactivitãþii
legii consacrat de prevederile art. 15
alin. 2 din Constituþia României: „Le-
gea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale sau contravenþi-
onale mai favorabil”».

De asemenea, în textul sesizãrii
se mai precizeazã: «(Legea, n.r.) asi-
gurã o clauzã de impunitate retro-
activã fiind o „subtilã dezincrimi-
nare retroactivã, o veritabilã amnis-
tie” pentru parlamentarii care au an-
gajat rude înainte de data la care a
intrat în vigoare aceastã interdicþie
prevãzutã de art. 38 alin (11) din
legea nr. 96/2006 privind statutul
deputaþilor ºi al senatorilor, aceº-
tia nemaiputând fi traºi la rãspun-
dere juridicã penalã ºi civilã».

Liviu Dragnea, liderul PSD: Nu cad în capcana întinsã
de unii sau de alþii de a nominaliza un prim-ministru

Iohannis o propunere pentru funcþia de premier,
dupã alegerile parlamentare.

Liderul PSD a afirmat cã nu a avut o discuþie cu
Victor Ponta pe tema viitorului premier, dar a susþi-
nut cã nu îºi va schimba niciodatã atitudinea
faþã de acesta. “O sã pun afiº aici la partid ca
sã nu mai repet în fiecare zi, dar repet cu drag.
Din punctul meu de vedere, din partea mea ca
ºi coleg de partid, ca ºi om, ca ºi prieten, în
sensul plin al cuvântului, vorbesc de lucruri,
fapte ºi acþiuni pe care eu le-am fãcut în istorie
pentru Victor ºi le-am fãcut cu drag – din partea
mea, atitudinea faþã de Victor nu se va schimba
niciodatã, indiferent ce se întâmplã. (...) Þin foarte
mult la Victor Ponta. ªtiu cã este o problemã
universalã, cã marea problemã a României este
relaþia mea cu Victor Ponta. Din partea mea nu
veþi vedea niciodatã vreo acþiunea împotriva lui
Victor Ponta. Oricând sau orice s-ar întâmpla eu
nu voi face niciun gest împotriva lui Victor Pon-

ta”, a rãspuns Liviu Dragnea, întrebat care este
relaþia sa cu Ponta, în contextul în care s-a specu-
lat cã scenariul Dragnea-premier a fost lansat de
fostul lider social-democrat.
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MIRCEA CANÞÃR
Se spune cã povestea ex-comi-

sarului Michel Neyret (60 de ani),
fost numãrul doi al Poliþiei judicia-
re din Lyon, este comparabilã cu
cea a unei stele cãzãtoare. A strã-
lucit – vreme îndelungatã – graþie
harului sãu profesional nepereche,
înainte de a se dezintegra ºi a se
pierde. E o comparaþie facilã, gã-
sitã prin presa din Hexagon, care
nu sugereazã mai nimic. Poate se-
mãna, cel mult, în anumite zone
ale ei, cu drama comisarului Tra-
ian Berbeceanu, fostul ºef al BCCO
Alba, unul dintre cei mai profesio-
niºti poliþiºti din România. Dar nu
la indigo. Michel Neyret era nãs-
cut pentru a fi poliþist „anti-bandã”
ºi timp de 20 de ani, dintr-o carie-
rã de 32 de ani, a condus brigada
„anti-gang” a Lyon-ului, fiind de-
corat cu „Legiunea de onoare” de
Nicolas Sarkozy. „Avea încrede-
rea oamenilor sãi” mãrturisea
presei patronul Poliþiei judiciare din
Lyon, între anii 1995 ºi 2002. Po-
seda sânge rece, intuiþie formida-
bilã, spirit de echipã, numai ºi nu-
mai calitãþi, ilustrate ºi de una din-

tre biografiile semnate de jurnalis-
tul lyonez Richard Schittley. ªi, într-
o zi, conform rechizitoriului par-
chetului, Michel Neyret a încãlcat
„linia roºie” pentru un înalt funcþi-
onar public, fapte de nescuzat în
ochii magistraþilor. Dosarul întoc-
mit demonstreazã existenþa unor
intervenþii din partea lui Michel
Neyret în scopul eliberãrii, de care
a beneficiat o serie de mici infrac-
tori, potrivit unui „pact de corup-
þie”, cum au reþinut judecãtorii.
Teza poliþistului, altminteri verosi-
milã ºi probantã, cã a întreþinut re-
laþii cu informatorii potenþiali în in-
teresul serviciului, nu a fost luatã
în consideraþie la dimensiunile ei
reale. Eterna poveste: peºtii mici
trebuie lãsaþi în libertate pentru a
se ajunge la rechini. Din septem-
brie 2011, în luna mai 2012, Mi-
chel Neyret, un star al poliþiei din
Lyon, petrece 8 luni de arest pre-
ventiv. Cã a fost ºi „lucrat” nu în-
cape nici o îndoialã. Ajunsese unde
nu trebuia. Marþi, dupã amiazã, la
Tribunalul Corecþional din Paris,
fostul comisar judiciar a ascultat

sentinþa. Audierea sa durase patru
sãptãmâni, sau mai exact toatã luna
mai. Dupã 5 ani de scandaluri ºi
proceduri judiciare, va petrece doi
ani ºi jumãtate cu o brãþarã elec-
tronicã, a explicat unul dintre avo-
caþii sãi. I s-au reþinut infracþiunile
de corupþie, trafic de influenþã, vio-
lare de secret profesional, asocie-
re în grup infracþional organizat.
Marele poliþist adulat ºi respectat,
un „superflic”, Michel Neyret a
devenit un paria. Este sfârºit de le-
gendã. Jocul acceptat a generat ne-
sfârºite comentarii: sejururi de lux
ºi cadouri în schimbul „informaþii-
lor confidenþiale ºi de serviciu”.
Discutabilã încadrarea juridicã,
susþin avocaþii. Dacã avem în ve-
dere teritoriul sensibil al muncii de
poliþist. În cursul procesului sãu
mulþi colegi ºi magistraþi l-au de-
scris ca un mare profesionist cu
rezultate excepþionale. A recunos-
cut el însuºi cã a comis impruden-
þe. Dar nu cele care i s-au pus pe
umeri. Fiindcã i s-a reproºat cã
pierduse „orice noþiune de limitã
legalã”. Paradoxal este faptul cã în

acest „mers pe
coardã”, aidoma
unui funambul, în
sensul cã poliþis-
tul devine uneori
„informatorul, dar
ºi apãrãtorul in-
fractorilor”, din
pasiune pentru
meseria sa, Mi-
chel Neyret pier-
de partida, chiar
dacã încarna ser-
viciul public pe
care îl slujea. El
nu este însã omul corupt pe care
tribunalul a vrut sã îl stigmatizeze
la o manierã judiciarã. „Ca sã ajungi
la peºtii mari, trebuie sã ai de par-
tea ta peºtii mici”. Mai mulþi „com-
plici ai sãi” au fost condamnaþi pen-
tru participarea lor la sistem. Prin-
tre aceºtia, inclusiv soþia sa, Nico-
le Neyret, care, potrivit Tribunalu-
lui, nu trebuia sã ignore actele de
corupþie ale soþului sãu: a primit 8
luni cu suspendare. Doi poliþiºti,
pentru gestiune frauduloasã a stu-
pefiantelor au fost condamnaþi cu

suspendare (folosite la fidelizarea
informatorilor). Chiar dacã nu a
convins pe nimeni, verdictul a creat
rumoare în rândul poliþiºtilor ade-
vãraþi, care pot crede cã e prefera-
bilã comoditatea, teribilei munci de
investigaþie. Inclusiv presa – ºi
Franþa încã are presã – s-a vãzut
în dilemã, abordând în cele din
urmã cu precauþie maximã toatã
povestea, întinsã ca o peltea pe
durata mai multor ani. Michel Ne-
yret a decis sã nu facã apel.

Astãzi, la Hotel Royal, reprezen-
tanþi ai ONG-urilor sau grupuri de
iniþiativã cu experienþã relevantã în
domeniul educaþiei sunt invitaþi sã
participe la sesiunea de informare
cu privire la mecanismul prin care
se acordã aceastã finanþare, pre-
cum ºi documentaþia pe care tre-
buie sã o întocmeascã solicitanþii.

«Prin „Educaþie pentru schim-
bare” propunem un program edu-
caþional integrat la nivelul comuni-
tãþilor rurale din trei judeþe în care
Fundaþia World Vision are o înde-
lungatã activitate, unul dintre aces-
tea fiind judeþul Dolj. Obiectivul
final propus pentru acest program
este reducerea abandonului ºcolar
ºi, pentru a-l atinge, ne propunem
sã lucrãm împreunã cu comunita-
tea, sã le oferim suportul necesar
pentru ca schimbarea în educaþia
copiilor sã porneascã din comuni-
tate ºi sã fie susþinutã de membrii
comunitãþilor pe termen lung»,
spune Daniela Buzducea, director
executiv al World Vision România.

Caravana „Caravana „Caravana „Caravana „Caravana „Educaþie pentru schimbareEducaþie pentru schimbareEducaþie pentru schimbareEducaþie pentru schimbareEducaþie pentru schimbare”””””
ajunge în Doljajunge în Doljajunge în Doljajunge în Doljajunge în Dolj
World Vision România, prin proiectul susþinut de Fun-
daþia Vodafone România, „Educaþie prin schimbare”,
acordã douã finanþãri în valoare de 47.500 de lei
fiecare pentru crearea a douã centre de tip „ºcoalã
dupã ºcoalã”, în mediul rural, care sã se regãseascã
în douã localitãþi din judeþul Dolj.

Douã finanþãri de 47.500 de lei,
puse la dispoziþie

Comunitãþile locale vor trebui sã
completeze niºte formulare-tip, în
perioada 1-13 iulie, iar reprezen-
tanþii World Vision Român ia vor
oferi asistenþã în acest sens. Dupã
finalizarea jurizãrii, care va fi efec-
tuatã de o echipã a Fundaþiei Vo-
dafone, câºtigãtorul va fi anunþat
pe data de 2 august. „În cadrul
proiectului, în plus faþã de finanþa-
rea acordatã, Fundaþia World Visi-
on România va oferi un program
de suport de dezvoltare organiza-
þionalã a organizaþiilor partenere din
cele trei judeþe ºi sprijin în dezvol-
tarea iniþiativelor locale de volun-
tariat ºi implicare comunitarã”, se
aratã într-un comunicat al World
Vision România.

Proiectul va fi implementat în
cinci comunitãþi rurale din judeþele
Ialomiþa, Vâlcea ºi Dolj, având ca
scop creºterea capacitãþii actorilor
comunitari de mobilizare a resurse-
lor locale pentru a soluþiona nevoi

la nivel de comunitate. Cel puþin 120
de copii din comunitãþile rurale din
judeþele vizate vor fi implicaþi în
activitãþi de tip „ºcoalã dupã ºcoa-
lã”, pe parcursul a opt luni.

Douã centre
„ºcoalã dupã ºcoalã”

Parteneri în acest frumos pro-
iect sunt douã fundaþii, World Vi-
sion România ºi compania Voda-
fone. Programul Strategic de In-
vestiþie în Mediul Rural este deru-

lat de Fundaþia Vodafone România
în toate judeþele þãrii ºi susþine dez-
voltarea de proiecte în domeniile
educaþiei ºi serviciilor sociale ne-
cesare categoriilor defavorizate din
satele ºi oraºele mici din România.
Potrivit reprezentanþilor Vodafone,
acesta este singurul program de
acest gen, cu acoperire naþionalã,
derulat de o fundaþie. În prima edi-
þie, desfãºuratã în perioada februa-
rie 2015 – iulie 2016,Vodafone
România a acordat o finanþare to-

talã de 653.645 de euro. 
World Vision România este o

fundaþie creºtinã care pune în cen-
trul activitãþii sale bunãstarea co-
pilului, fiind parte din marea fami-
lie World Vision International, pre-
zentã în aproape 100 de þãri din
întreaga lume. Din 1990, de când
ne-am început activitatea în Româ-
nia, am sprijinit peste 500.000 de
copii ºi adulþi, în 400 de comuni-
tãþi din opt judeþe.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Anchetatorii au stabilit faptul cã
B. Ionel ºi B. Miticã, care se sus-
trag cercetãrilor, împreunã cu T.
Gabriel (27 de ani), tot din Bucu-
reºti, care, în prezent, este cercetat
sub control judiciar, în cursul lunii
aprilie a.c., în baza unor comenzi
on-line au achiziþionat de la o so-
cietate comercialã din Craiova pro-
duse electronice în valoare totalã de
peste 100. 000 lei pe care le-au achi-
tat cu bilete la ordin false.

Din cercetãrile efectuate s-a sta-
bilit faptul cã, pentru a nu fi identi-
ficaþi de cãtre organele de urmãri-

Persoanã urmãritã internaþional,
extrãdatã de autoritãþile
din Italia

O escortã for-
matã din poliþiºti
din cadrul C.C.P.I.
ºi I.P.J. Dolj au
preluat, marþi, din
Italia, pe B. Irina,
în vârstã de 34 de
ani, din comuna
Teasc, judeþul Dolj
persoanã extrãda-
tã în baza manda-
tului de arestare
preventivã emis de
Tribunalul Olt.
Doljeanca este bãnuitã de comiterea, împreunã cu alte per-
soane, a infracþiunilor de trafic de minori ºi constituire a unui
grup infracþional organizat.

B. Irina a fost introdusã în arestul Inspectoratului Jude-
þean de Poliþie Olt urmând a fi prezentatã Tribunalului Olt în
vederea confirmãrii mandatului de arestare preventivã. Per-
soana în cauzã era urmãritã la nivel naþional din data de 20
aprilie 2015 ºi internaþional de la data de 14 mai 2015.

Depistat în timp ce
conducea un moped
sub influenþa alcoolului

Marþi, în jurul
orei 16.30, lucrã-
tori din cadrul
Poliþiei oraº Dãbu-
leni l-au depistat
în trafic pe B.
Florin, în vârstã
de 43 de ani, din
comuna Cãlãraºi,
în timp ce conducea un moped neînregistrat ºi fãrã a poseda
permis de conducere, pe D.N. 54 A – în localitatea Dãbuleni,
având o concentraþie de 1.39 mg/l alcool pur în aerul expirat.
A fost condus la Spitalul orãºenesc Dãbuleni unde i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în
cauzã fiind întocmit dosar penal în conformitate cu prevede-
rile legale.

Prins în flagrant în timp ce
sustrãgea o bicicletã

Lucrãtori ai Po-
liþiei oraº Filiaºi au
fost sesizaþi, marþi,
de T.SILVIU, din
localitate despre
faptul cã o persoa-
nã necunoscutã a
sustras o bicicletã
din cele expuse
spre vânzare în
faþa magazinului ºi
a fugit într-o di-
recþie necunoscu-
tã, prejudiciul ca-
uzat fiind de 500 lei. Fiind urmãrit de administratorul societã-
þii ºi o echipã de siguranþã publicã, la scurt timp, la o distanþã
de aproximativ 500 de metri, pe strada „Nicolae Bãlcescu”,
s-a reuºit prinderea ºi identificarea autorului în persoana lui
G. Ion, 42 de ani, din Filiaºi. Bicicleta a fost recuperatã ºi
restituitã persoanei vãtãmate. În cauzã a fost întocmit dosar
penal sub aspectul comiterii infracþiunii de furt, iar suspectul
G. Ion a fost reþinut pe bazã de ordonanþã de reþinere pentru
24 de ore ºi introdus în arestul I.P.J. Dolj.

25 de amenzi pentru traversãri25 de amenzi pentru traversãri25 de amenzi pentru traversãri25 de amenzi pentru traversãri25 de amenzi pentru traversãri
neregulamentareneregulamentareneregulamentareneregulamentareneregulamentare

Poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier Dolj –
Biroul Drumuri Naþionale, Biroului Rutier Craiova
ºi formaþiuni rutiere din cadrul poliþiilor municipale
ºi orãºeneºti au organizat o acþiune în scopul
prevenirii ºi combaterii evenimentelor rutiere
cauzate de traversãrile neregulamentare.

Oamenii legii au constatat, în
cadrul acþiunii, 98 abateri de na-
turã contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora au fost apli-
cate amenzi de peste 16.500 lei,
dintre care 25 de amenzi au fost
aplicate pietonilor, 13 sancþiuni bi-
cicliºtilor, iar alte 8 amenzi au fost
aplicate conducãtorilor de vehi-
cule cu tracþiune animalã.

De altfel, poliþiºtii de la Rutie-
rã desfãºoarã o campanie adre-
satã pietonilor. Aceºtia avertizea-
zã cã 1 din 620 de traversãri ne-
regulamentare este fatalã. Reco-
mandãrile poliþiei pentru pietoni
sunt sã traverseze numai pe la
trecerile semnalizate sau pe la colþ
de stradã; sã nu traverseze prin
faþa sau spatele autovehiculelor
oprite; la orice traversare sã se
opreascã în afara pãrþii carosa-
bile, asigurându-se din stânga, din
dreapta ºi apoi din stânga din
nou; sã aprecieze corect timpul

necesar pentru a tra-
versa în siguranþã ºi sã
ia în calcul cã atunci
când traverseazã strãzi
cu mai multe benzi pe
sens sau când se aflã
într-o zonã cu regim de
vitezã ridicat trebuie sã
fie ºi mai prudenþi; co-
piii nu trebuie lãsaþi sã
traverseze singuri – ei
sunt imprevizibili ºi nu
pot aprecia corect dis-
tanþele ºi vitezele.

Nu uitaþi: copiii imitã compor-
tamentul rutier al adulþilor; este
recomandat sã evitaþi sã circulaþi
pe partea carosabilã sau pe pis-
tele pentru bicicliºti! Folosiþi tro-
tuarele, acostamentele, iar acolo
unde acestea lipsesc, mergeþi cât
mai aproape de marginea drumu-
lui, astfel încât sã aveþi traficul
în faþã! Nu în ultimul rând, sfa-
tul poliþiºtilor este sã respectaþi

întocmai semnificaþia semnalizãrii
rutiere (indicatoare sau semafor).

Marþi, poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova au organi-
zat ºi executat, în municipiul Cra-
iova, ºi o acþiune pe linia comba-
terii opririlor neregulamentare a
autovehiculelor. Cu aceastã oca-
zie au fost aplicate 105 sancþiuni
de peste 18.000 lei, 57 fiind pen-
tru opriri neregulamentare.

Mandate executate de poliþiºtii doljeniMandate executate de poliþiºtii doljeniMandate executate de poliþiºtii doljeniMandate executate de poliþiºtii doljeniMandate executate de poliþiºtii doljeni

Lucrãtori ai formaþiunii investi-
gaþii criminale din cadrul Poliþiei
municipiului Bãileºti, în urma acti-
vitãþilor întreprinse, l-au depistat pe
M. Constantin, în vârstã de 27 de
ani, din localitate. Pe numele aces-
tuia magistraþii Judecãtoriei Bãileºti

au emis mandat de executa-
re a pedepsei privative de li-
bertate, având de executat 1
an ºi 10 luni închisoare. Po-
liþiºtii l-au încarcerat pe M.
Constantin la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Dolj.

Tot pe aceastã linie, ca
urmare a activitãþilor inves-
tigative întreprinse de poli-
þiºtii Secþiei 3 Poliþie pe linia

depistãrii persoanelor care posedã
mandate de executare a pedepsei
închisorii, au fost depistate ºi prin-
se cinci persoane, toate din muni-
cipiul Craiova.

Astfel, poliþiºtii au pus în exe-
cutare cinci mandate de executare

a pedepsei privative de libertate
emise de magistraþii Judecãtoriei
Craiova: C. Marian (41 de ani),
condamnat la 4 ani pentru comite-
rea de infracþiunii de ultraj ºi lovi-
re; C. Cosmin (23 de ani), con-
damnat sã execute o pedeapsã de
2 ani ºi 8 luni pentru ultraj ºi lovi-
re; T. Paul (50 de ani), care are de
executat 2 ani ºi 8 luni de închi-
soare pentru ultraj; Þ. Gabriela (34
de ani) are de executat aceeaºi pe-
deapsã pentru comiterea de infrac-
þiunii de ultraj ºi lovire; D. Ana
Maria (30 de ani), având o pedeap-
sã de  2 ani ºi 8 luni de închisoare
pentru comiterea de infracþiunii de
ultraj ºi lovire.

Bucureºteni cãutaþi pentru înºelãciuneBucureºteni cãutaþi pentru înºelãciuneBucureºteni cãutaþi pentru înºelãciuneBucureºteni cãutaþi pentru înºelãciuneBucureºteni cãutaþi pentru înºelãciune
În cursul zilei de ieri, magistraþii Judecãtoriei

Craiova, la solicitarea procurorilor ºi poliþiºtilor
doljeni au dispus  luarea  mãsurii  arestãrii preventi-
ve, în lipsã, pe o perioadã de 30 zile faþã de B. Ionel
(39 de ani) ºi B. Miticã (62 de ani), ambii din Bucu-
reºti, cercetaþi pentru sãvârºirea infracþiunilor de
înºelãciune ºi punere în circulaþie de valori falsificate.

re penalã, autorii in-
fracþiunii de înºelãciu-
ne, s-au prezentat ca fi-
ind reprezentanþi ai unei
societãþi comerciale ºi au apelat la
serviciile unor transportatori, per-
soane ce nu aveau cunoºtinþã de
activitatea infracþionalã derulatã,
atât pentru înmânarea cãtre firma
pãgubitã a plicurilor sigilate conþi-
nând biletele la ordin false, cât ºi
pentru  ridicarea ºi remiterea ulte-
rioarã a bunurilor produs al infracþi-
unii de înºelãciune.

În ziua de 7 iunie a.c., urmare

cercetãrilor efectuate ofiþerii din
cadrul Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice  au dis-
pus reþinerea pentru 24 de ore a lui
T. Gabriel, ulterior fiind a fost pre-
zentat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, care în urma
analizãrii probatoriului administrat
în cauzã, a dispus mãsura preven-
tivã a controlului judiciar, pe o pe-
rioadã de 60 zile.
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N-am urmãrit, pe viu, cum se spune –
deja expresiile româneºti nu prea mai au cã-
utare – evenimentul de marþea trecutã orga-
nizat în Palatul Parlamentului de cãtre gu-
vernul Cioloº, sub înaltul patronaj al preºe-
dinþiei. Ciudat ori nu, ºtirea n-a avut vreun
impact aparte, ceea ce e în sine un motiv de
îngrijorare. ªi nu doar pentru organizatori,
cât pentru noi toþi, cam rãtutiþi prin mean-
drele, prea deseori mlãºtinoase, ale spaþiului
mediatic în care precumpãnesc informaþiile
„ºocante”, chiar dacã nu depãºesc un lim-
baj abracadrabant.

Nici reacþii mai consistente n-am gãsit în
acelaºi spaþiu astãzi, poate cã doar pe la te-
leviunile de ieri searã, pe care nu le mai ur-
mãresc mai mult decât cât sã anticipez obiº-
nuitele ºi insipidele „tipare” ale unor clãci
sub nivelul miticilor din schiþele lui Caragia-
le, se va fi discutat ceva. Ceva despre eve-
nimentul ca atare ºi, mai precis, despre ini-
þiativa actualului guvern de a lansa un pro-
iect supralicitat programatic ºi sub un titlu
de o simplitate, pânã la urmã, promiþãtoare:
„România competitivã”.

Nu-mi plac tehnocraþii. Nici în viaþa de
toate zilele, cel puþin fãrã o delimitare se-
manticã mai profund structuratã în func-
þiile sale determinante, ºi cu atât mai puþin
la guvernare. ªi refuzul meu n-are nicio
legãturã cu presupusa lor „independenþã”
în raport cu partidele ori cu vreo „ideolo-
gie”. De acestea din urmã m-am lecuit
demult, iar patetismul cu care se distribu-
ie, cu excese demne de cauze mai bune,
atâþia neicusori din politica noastrã de la
stânga la dreapta nu-mi provoacã mai mult
decât un surâs. Cine survoleazã, dincolo
de înºelãtoarele superficii ale platforme-
lor (ºi ele de-acum istorie, reduse la for-
matele-reciclate ale aceloraºi programe
electorale!), se va conforma acestui ade-
vãr al depãºirii vechilor antinomii ideolo-
gice. Termenul însuºi fusese declasat chiar
de Marx la înþelesul de „falsã conºtiinþã”:

un lucru de care nimeni nu mai vrea ori
nu mai are interes sã se ocupe.

Însã un proiect de þarã, oricare ar fi aces-
ta ºi de oriunde ar sosi, meritã un tratament
mai mult decât superficial, chiar dacã, se
spune, el se aflã doar în faza de antamare ºi,
prin urmare, va intra într-o dezbatere publi-
cã al cãrei interes ne va cuprinde pe toþi. Un
fel de a spune, fireºte, dinspre iniþiatori, ceea
ce nici nu trebuie sã surprindã.

Sunt însã destui care pun sub semnul
întrebãrii validitatea unui astfel de demers:
durata sa transciclicã (vreo douã cincinale
de altãdatã) genereazã suspiciuni, iar insi-
nuãrile nu vor întârzia, cum ar fi de pildã
cea prin care se propune o lecturã a unei
lovituri strategice la finalul viitorului scru-
tin legislativ. Unii anticipeazã un mare gu-
vern de coaliþie (de „salvare naþionalã”: de
cine ºi de la ce anume?, cãci ieºirea din

tunel nu se poate face decât în cadrul legal
ºi, mai ales, constituþional), alþii nu se sfiesc
sã indice finalmente „guvernul meu” drept
corolar al proiectului care, abia declanºat,
va avea nevoie de o branºare transpartini-
cã ºi, în consecinþã, pus sub bagheta unui
fel de „dirijor” pe o orchestrã-mamut în
care notele discordante sã fie aliniate la o
rapsodie patriotardã.

Cine ºtie ce va ieºi din acest proiect
având în vedere semiclandestinitatea în care
a fost lansat. ªi nu mã grãbesc sã dau vina
pe iniþiatori mai mult decât pe arºiþa care
ne-a cuprins ºi ne-a împins spre zone de
rãcoare cu minþile ºi aºa prea epuizate. Mã
tem de aºteptãri neonorate, cãci de proiec-
te nu s-a dus lipsã, numai cã ele n-au tre-
cut dincolo de uºile unor cabinete în care,
oricum am întoarce cuvintele, au cam lu-
crat tot de niºte… birocraþi.

Un proiect de þarã?Un proiect de þarã?Un proiect de þarã?Un proiect de þarã?Un proiect de þarã?
ªi? Doar atât?ªi? Doar atât?ªi? Doar atât?ªi? Doar atât?ªi? Doar atât?

Urmãtoarea etapã pentru ratifi-
carea Acordului comercial UE-Ca-
nada trebuie sã aibã loc la începu-
tul sãptãmânii viitoare, când minis-
trul canadian al Migraþiei este aº-
teptat la Bruxelles pentru a rezolva
problema generatã de refuzul Gu-
vernului de la Ottawa de a elimina
vizele în cazul cetãþenilor români
ºi bulgari, relateazã CBC News.

Eliminarea vizelor pentru româniEliminarea vizelor pentru româniEliminarea vizelor pentru româniEliminarea vizelor pentru româniEliminarea vizelor pentru români
ºi bulgari, în discuþieºi bulgari, în discuþieºi bulgari, în discuþieºi bulgari, în discuþieºi bulgari, în discuþie

Ministrul canadian al Migraþiei va participa
sãptãmâna viitoare la o întâlnire cu CE pri-

vind reciprocitatea exonerãrii vizelor, în con-
textul în care România ºi Bulgaria ar putea

vota împotriva Acordului UE-Canada, ca reac-
þie faþã de refuzul Guvernului de a elimina

vizele pentru români ºi bulgari.
În contextul în care Uniunea

Europeanã intenþioneazã sã apro-
be în luna octombrie Acordul eco-
nomic ºi comercial complet cu
Canada (CETA), aceastã þarã tre-
buie sã acþioneze sau riscã bloca-
rea a acestui acord prin veto-ul
statelor care nu vor ca cetãþenii lor
sã fie trataþi precum cetãþeni UE
de rangul doi, comenteazã CBC

News.
În aprilie, Canada ºi Statele Unite

au primit la dispoziþie încã trei luni
pentru a se conforma cu politica
UE privind reciprocitatea exonerã-
rii vizelor: þãrile ale cãror cetãþeni
nu au nevoie de vize UE, trebuie,
în schimb, sã permitã cãlãtoriile
fãrã vize pentru toþi cetãþenii UE.

Canada solicitã în prezent vize
cetãþenilor români ºi bulgari, în
timp ce Statele Unite solicitã vize
cetãþenilor din cinci state membre
UE.

Comisia Europeanã se va într-
uni pe data de 13 iulie pentru a
analiza dacã sã impunã un regim
de vize reciproce cetãþenilor cana-
dieni ºi americani.

Biroul lui McCallum a confirmat
cã acesta se va afla la Bruxelles în
perioada 10-12 iulie pentru a par-
ticipa la întâlniri cu rolul de a sus-

þine adoptarea CETA ºi de a “reite-
ra poziþia Canadei cu privire la
mecanismul de reciprocitate al vi-
zelor”. (Mediafax)

„Nu luãm în calcul modifica-
rea condiþiilor Programului Prima
Casã. Sunt 280 de milioane dis-
ponibili în acest moment. Facem
o analizã, trebuie sã identificãm
dacã existã sume disponibile la
anumite bãnci, sã facem o redis-
tribuire a acestora ºi apoi vom

Condiþiile Programului Prima Casã nu vor fi modificate ºi în
prezent sunt 280 de milioane lei disponibili, a declarat minis-
trul Finanþelor Anca Dragu, ea precizând totodatã cã în aces-
te moment ministerul analizeazã dacã se impune o redistribui-
re a fondurilor nefolosite de unele bãnci.

decide ce se întâmplã cu cererile
care practic existã în acest mo-
ment la bãnci”, a spus Dragu.

Ea a mai precizat cã Ministe-
rul Finanþelor este în dialog cu
bãncile pentru a avea o reacþie
din partea acestora cu privire la
“eficienþa acestui program”. “El

a fost demarat
în 2009, pânã în
prezent nu s-a
fãcut o analizã
a impactului

Programului Prima Casã. Deci
asta este faza în care acum dis-
cutãm cu toþi factorii implicaþi sã
vedem ce efect a produs acest
program în piaþa”, a mai spus
Anca Dragu.

Ministerul Finanþelor a trans-
mis miercuri, 5 iunie, cãtre Fon-

dul Naþional de Garantare a Cre-
ditelor pentru Întreprinderile Mici
ºi Mijlocii (FNGCIMM), cât ºi
cãtre bãncile participante la pro-
gramul Prima Casã datele privind
alocarea plafoanelor pe fiecare
instituþie bancarã în parte. Astfel,
bãncile care au primit plafoane
sunt Alpha Bank, Creditcoop,
Banca Româneascã, Banca
Transilvania, Bancpost, Leumi,
BCR, BRD, CEC, Credit Agri-
cole, Garanti, ING Bank, Intesa

Sanpaolo, Marfin, OTP Bank,
Piraeus Bank, Raiffeisen Bank ºi
UniCredit Bank.

Suplimentarea plafonului total de
garantare pe anul 2016 aferent pro-
gramului Prima Casã cu 500 mili-
oane de lei a fost aprobat pe 18
mai prin hotãrâre de guvern. Mã-
sura rãspunde solicitãrilor potenþi-
alilor beneficiari ai programului ºi
þine cont de dinamica semnificativ
crescutã a volumelor garantate în
cadrul programului. (Mediafax)
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Declaraþia eurodeputatului Vic-
tor Boºtinaru a venit în contextul
unei dezbateri din plenul Parlamen-
tului European dedicatã sinergii-
lor dintre fondurile structurale ºi
programul Orizont 2020. În acest

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul Victor Boºtinaru,
vicepreºedintele Grupului S&D din
Parlamentul European pentru poli-
ticã externã ºi membru al Comisiei
pentru Dezvoltare Regionalã, a sa-
lutat referinþele Comisiei Europe-

sens, Comisarului European pen-
tru cercetare, ºtiinþã ºi inovare,
Carlos Moedas a precizat cã existã
nenumãrate exemple de sinergii ºi
iniþiative cu un mare potenþial de
sinergii. „Am vorbit despre com-

petitivitatea programelor operaþi-
onale din România sau programele
de inovare în nordul Westfaliei,
laboratoarele dedicate nano-teh-
nologiei din demersul comun
Portugalia-Spania sau proiectul
de o importanþã majorã «Extre-
me Light Infrastructure – Nu-
clear Physics» în România, Re-
publica Cehã ºi Ungaria...”, a
subliniat Carlos Moedas.

„Acest proiect
va transforma

continentul într-un
vârf de lance”

La rândul sãu, eurodeputatului
român, Victor Boºtinaru i-a mul-
þumit Comisarului european cã a
menþionat proiectul ELI-NP în dis-
cursul sãu. „M-aþi inspirat sã-mi
schimb complet abordarea, pen-
tru cã aþi menþionat o poveste de
succes din Europa, acolo unde si-

nergiile dintre fondurile structu-
rale ºi de investiþii ºi Orizont 2020
au produs miracole. Acest proiect
ELI-NP este pus la punct astãzi
în România, Ungaria ºi în Cehia.
Proiectul nu este doar cel mai
mare ºi cel mai avansat complex
de acest tip dezvoltat în Europa
de Est, ci este ºi cel mai aprofun-
dat ºi avansat proiect de acest tip
din lume. Acest proiect va trans-
forma Europa într-un vârf de lan-

ce în ceea ce priveºte cercetarea
în fizica laserelor de mare putere.
În România, la Mãgurele, vom
primi peste 600 de cercetãtori din
statele membre ale Uniunii, pre-
cum ºi din þãrile terþe ºi astfel vom
ajunge la un proiect similar cu cel
de la CERN. Iatã de ce, salut aces-
te sinergii ºi sunt foarte mulþumit
cã vorbim despre un exemplu de
succes concret în þara mea”, a
mai spus Victor Boºtinaru.

ne la proiectul de „Infrastructura
Luminii Extreme – Fizica Nuclea-
ra (ELI-NP)” de la Mãgurele, ca un
proiect de importanþã majorã ºi de
succes în politicile UE de promova-
re a cercetãrii ºi inovãrii.

A crescut, de asemenea, faþã de
2014, ponderea din PIB a venitu-
rilor bugetului de stat, de la 14,2%
la 14,7%. Cheltuielile bugetului de
stat au totalizat 125.215,8 milioa-
ne lei în 2015, cu 8.399,4 milioa-
ne lei sub creditele bugetare apro-
bate, iar execuþia bugetului de stat
s-a încheiat cu un deficit de
21.448,2 milioane lei – cu 2.887,3
milioane lei (11,9%) sub nivelul
prevederilor bugetare definitive

Veniturile bugetului de stat realizate
în 2015 au totalizat 103.767,6 milioane lei

Ieri a fost adoptatã o hotãrâre de guvern
privind aprobarea bilanþului general al Tre-
zoreriei Statului ºi a contului de execuþie
a bugetului Trezoreriei Statului pe anul
2015. Veniturile bugetului de stat realiza-

te în 2015 au totalizat 103.767,6 milioane
lei, cu 5.512,1 milioane lei sub prevederi-
le bugetare aprobate, dar în creºtere cu
9,8% (9.253,9 milioane lei) comparativ cu
anul 2014.

pentru 2015. În ceea ce priveºte
principalele surse de venituri ale
bugetului de stat, încasãrile din im-
pozitul pe profit au înregistrat o
valoare totalã de 13.772,7 milioa-
ne lei, cu 181,6 milioane lei peste
nivelul prevederilor bugetare defi-
nitive aferente anului 2015 ºi au
reprezentat 13,3% din totalul ve-
niturilor încasate ºi 2% din PIB
(PIB luat în calcul pentru 2015 este
de 704.542 milioane lei).

Veniturile la bugetul Trezoreriei
Statului de 810.545.485 lei

Ponderea cea mai mare din ve-
niturile bugetului de stat au avut-o
încasãrile din TVA, în valoare tota-
lã de 57.132,1 milioane lei, repre-
zentând 55,1% din totalul venituri-
lor încasate ºi 8,1% din PIB - în
creºtere cu 12,3% faþã de 2014,
chiar dacã începând cu 1 iunie 2015
s-a redus TVA de la 24% la 9%

pentru mai multe categorii de pro-
dus. În ceea ce priveºte execuþia
bugetului Trezoreriei Statului, anul
2015 s-a încheiat, de asemenea, cu
un excedent, în valoare de
50.488.040 lei, cu un total al veni-
turilor la bugetul Trezoreriei Statu-
lui de 810.545.485 lei ºi cheltuieli
însumând 760.057.445 lei. Bilanþul

general al Trezoreriei Statului întoc-
mit la data de 31 decembrie 2015
prezintã în activul ºi pasivul sãu
suma de 46.323.221.297 lei ºi re-
flectã resursele financiare ale sec-
torului public pãstrate în contul
curent general al Trezoreriei Statu-
lui, depozitele, deficitele ºi exceden-
tele bugetare.

Compania Ryanair a publicat, ieri,
statistica privind traficul de pasageri
înregistrat în luna iunie. Conducerea
companiei se mândreºte cu o creºtere a
traficului de pânã la 11%, atingându-se
numãrul de 10,6 milioane de clienþi. În
acest context, gradul de ocupare a
crescut cu 1%. Astãzi, se poate vorbi
de un grad de ocupare a aeronavelor
Ryanair chiar ºi de 94%. S-a analizat
traficul ºi din punct de vedere general ºi
anual. Pânã luna trecutã se noteazã o
creºtere consistentã cu 16%, numãrul
clienþilor fiind 109,6 milioane per total.

„Traficul de pasageri al Ryanair a

Traficul de pasageri
al Ryanair a crescut cu 11%

crescut cu 11% pânã la 10.6 milioane
de clienþi, în timp ce gradul de ocupare
a sãrit cu 1% pânã la 94%. Aceste
numere lunare record ale gradului de
ocupare ºi ale traficului, au fost oferite,
la tarife mici, în ciuda repetatelor
întreruperi cauzate de grevele inaccep-
tabile ale controlorilor de trafic aerian
francezi, ocazie cu care þinem sã facem
un nou apel cãtre Comisia Europeanã de
a lua mãsuri urgente în vederea reduce-
rii impactului pe care aceste greve le au
asupra cetãþenilor europeni ºi a pieþei
unice”, a precizat Kenny Jacobs, Chief
Marketing Officer, Ryanair.
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Pentru intabularea terenurilor
agricole, unitãþile administrativ-
teritoriale vor primi finanþare din
bugetul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã (*
ANCPI, ), pe bazã de contract
de finanþare anual. ANCPI va asi-
gura finanþarea lucrãrilor de în-
registrare sistematicã pentru toa-
te cele 3.180 unitãþi administra-
tiv-teritoriale din România, plus
municipiul Bucureºti, prin utili-
zarea veniturilor proprii ale agen-
þiei. În acest an, bugetul alocat
este în valoare de 90,7 milioane
euro.

Decizia luatã de Guvern este
definitorie pentru accesarea de
cãtre fermieri a fondurilor aloca-
te României în cadrul Pilonului I
al Politicii Agricole Comune, ºi
la implementarea schemelor de
plãþi în agriculturã, în sectoarele
vegetal ºi zootehnic, care se apli-
cã în perioada 2015 – 2020, prin
intabularea terenurilor agricole
din sectoarele cadastrale din ex-
travilanul localitãþilor.

Terenurile sunt tatonate
de ceva timp

Lupta autoritãþilor române
pentru a cadastra terenurile ex-
travilane a început cu puþin  timp
în urmã. Prin HG nr. 294/2015
publicatã în MO nr. 309/6 mai
2015 s-a oficializat Programul
naþional de cadastru ºi carte fun-
ciarã 2015-2023. Înregistrarea
imobilelor în sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã a fost
susþinutã prin Acordul preventiv
pentru facilitarea de împrumut
dintre UE, în calitate de împru-
mutãtor ºi România, în calitate de
împrumutat ºi Banca Naþionalã a
României, în valoare de 2 miliare
de de euro, semnat la Bucureºti
la 5 noiembrie 2013, la Luxem-
burg la 19 noiembrie 2013 ºi la
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Potrivit actului normativ adoptat de
Guvern la data de 28 iunie a.c., uni-
tãþile administrativ-teritoriale vor în-
scrie în sistemul integrat de cadastru
ºi carte funciarã imobilele din extra-
vilan, indiferent de calitatea titularu-
lui dreptului, respectiv proprietar, ti-
tular al unui drept real asupra imo-

bilului sau posesor. Aceste acþiuni se
vor finanþa în cadrul Programului
naþional de cadastru ºi carte funcia-
rã. În cazul unitãþilor administrativ-
teritoriale, în care nu existã terenuri
în extravilan, acestea pot demara lu-
crãrile de înregistrare sistematicã a
celor din intravilan.

Bruxelles la 6 noiembrie 2013.
A urmat, la 19 noiembrie 2015,

Acordul preventiv pentru facilita-
tea de împrumut între UE, în ca-
litate de Împrumutãtor ºi Româ-
nia, în calitate de Împrumutat ºi
Banca Naþionalã a României.
Acest document prevede cã, la
data de 4 iulie 2013, România a
solicitat asistenþã financiarã în
baza Regulamentului CE nr. 332/
2002. Consiliul, prin Decizia de
implementare 2013/531/UE a ho-
tãrât sã ofere României un împru-
mut cu valoare maximã de 2 mili-
arde de euro cu o scadenþã medie
de 8 ani. Mai nou, de la ministrul
Agriculturii vin declaraþii, potrivit
cãrora, fãrã cadastrul general al
terenurilor agricole, Uniunea Eu-
ropeanã nu va mai acorda sub-
venþiile anuale fermierilor.

O singurã experienþã în Dolj,
tot inutilã

La începutul anului 2015,
ANCPI a demarat procedura de
achiziþie – Servicii de Înregistra-
re sistematica a imobilelor în Sis-

temul Integrat de Cadastru ºi Car-
te Funciarã în cadrul Programu-
lui Naþional de Cadastru ºi Carte
Funciarã – care are ca obiect 147
UAT-uri din zone rurale ale Ro-
mâniei, ce au fost împãrþite în 10
loturi. În luna octombrie 2015 au
fost atribuite primele 4 loturi ºi au
fost încheiate acorduri cadru pen-
tru realizarea lucrãrilor de înregis-
trare sistematicã în primele 63 de
UAT-uri rurale. În Dolj, primele
comune care vor beneficia de ca-
dastru gratuit sunt Pieleºti, Goi-
cea, Coþofenii din Dos ºi Brãdeºti.

Antecedente au mai fost. Este
cazul proiectului de înregistrare
sistematicã numit CESAR, cu fi-
nanþare externã (BIRD), deci bani
cu dobândã. Pentru Dolj, au fost
alese comunele Mischii ºi Drã-
nic. Din nefericire ºi acest pro-

iect a murit în faºã, mai bine zis
nu s-a concretizat. Concret, cei
îndreptãþiþi sã fie proprietarii te-
renurilor nu ºi-au reglementat ju-
ridic situaþia proprietãþilor, prin
solicitarea ºi dobândirea certifica-

telor de moºtenitor ºi definitiva-
rea succesiunilor. Abia, în luna oc-
tombrie 2015, ANCPI a reluat fi-
nanþarea necesarã finalizãrii lucrã-
rilor de înregistrare sistematicã în
unitãþile administrative-teritoriale
(UAT) incluse în proiectul CE-
SAR, respective în cele 44 de
UAT-uri.

Numai o voinþã politicã certã
poate preveni un dezastru

La întrebarea cât dureazã lu-
crãrile într-o localitate, tot
ANCPI vine cu rãspunsul:
“Având în vedere experienþa
ANCPI în derularea Proiectului
CESAR (Proiect privind Comple-
tarea sprijinului financiar acordat
de Uniunea Europeanã pentru re-

structurarea agriculturii), în ca-
drul cãruia s-au desfãºurat ºi fi-
nalizat lucrãri de înregistrare sis-
tematicã a imobilelor, perioada de
implementare, la nivelul unitãþi-
lor administrativ-teritoriale în care
lucrãrile de înregistrare sistemati-
cã au fost finalizate, a fost de 12 –
18 luni, perioada fiind determinatã
de mãrimea unitãþii administrativ-
teritoriale ºi de modul cum au fost
aplicate legile proprietãþii. Menþio-
nãm cã în aceastã perioadã este in-
clusã ºi perioada de publicare ºi so-
luþionare a cererilor de rectificare/
contestaþiilor.”

Actuala conducere a Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã Dolj ne-a precizat cã,
existenþa unui cadastru general
agricol va fi un instrument eficient
în activitatea curentã a instituþiei.
“Se vor elimina, în mod firesc,
situaþiile de suprapuneri ºi alte
eventuale neconformitãþi care pot
sã aparã acum, când nu existã un
cadastru al extravilanului. Desigur,

a face un cadastru general agri-
col este, în fond, o chestiune de
decizie la nivel înalt. Nu este atri-
butul nostru, dar instituþiile res-
ponsabile sunt convins cã ºtiu ce
au de fãcut mai bine”, ne-a preci-
zat Emil Cristian Cãlugãru, di-
rector executiv al APIA Dolj. Aºa
cum era de aºteptat, prioritare
sunt terenurile agricole, din mai
multe motive. Dintre toate, cel mai
stringent este cel legat de acor-
darea subvenþiilor agricole. În pri-
mã fazã, cel vizat va fermierul
activ. Fermierul activ primeºte
subvenþia, numai dacã are terenul
intabulat în Cartea Funciarã. Obli-
gativitate care va intra în vigoare
începând cu anul 2018.

Tranzacþii imobiliare din plin
Potrivit ultimului comunicat al

ANCPI, în primele patru luni ale
anului 2016 au fost înregistrate, la
nivel naþional, 296.669 de tranz-
acþii imobiliare, cu peste 28.000
mai mult faþã de perioada ianua-
rie-aprilie 2015. În luna aprilie 2016
au fost tranzacþionate 84.768 de
imobile în toatã þara, în scãdere cu
aproape 5.000 faþã de luna prece-
dentã. Comparativ cu luna aprilie
2015, numãrul tranzacþiilor a cres-
cut cu aproximativ 16.000. Cele
mai multe tranzacþii imobiliare au
fost înregistrate, în primele patru
luni ale anului 2016, în Bucureºti
– 28.830, Ilfov – 16.192 ºi Timiº
– 14.604. Judeþele cu cele mai
puþine imobile tranzacþionate în
aceeaºi perioadã sunt Covasna –
2.881, Gorj – 2.694 ºi Bistriþa-
Nãsãud – 2.482.

În luna aprilie 2016 cele mai
multe tranzacþii imobiliare au fost
încheiate în Bucureºti – 8.453, Il-
fov – 4.754 ºi Timiº – 4.207. Nu-
mãrul ipotecilor ºi al privilegiilor
înscrise în cartea funciarã la nivel
naþional în primele patru luni din
2016 a fost de 58.758, în creºtere
cu 7.500 faþã de perioada similarã
a anului trecut. În perioada ianua-
rie-aprilie 2016 au fost înregistra-
te, la nivel naþional, 2,1 milioane
de operaþiuni de cadastru ºi carte
funciarã, în creºtere cu aproxima-
tiv 74.000 comparativ cu interva-
lul ianuarie-aprilie 2015.Cele mai
multe operaþiuni de cadastru ºi
publicitate imobiliarã au fost înre-
gistrate în perioada ianuarie-apri-
lie 2016 în Bucureºti, Timiº ºi Il-
fov. Cele mai puþine operaþiuni de
cadastru ºi publicitate imobiliarã au
fost înregistrate în acelaºi interval
în Gorj, Mehedinþi ºi Sãlaj.
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Emoþii peste emoþii, ieri, la Ba-
calaureat. S-a desfãºurat proba
obligatorie a profilului – Matema-
ticã (pe mai multe secþiuni – infor-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, s-a desfãºurat cea de-a douã probã scrisã a Bacalaureatului – a profilului (Matematicã,
pe mai multe secþiuni, la Real; Istorie, la Umanistic). Emoþiile au fost, la fel ca în fiecare zi de
examen, ridicate pentru tineri. Candidaþii s-au arãtat mulþumiþi de ceea ce au scris, li s-a pãrut
uºor, dar, din pãcate, s-au înregistrat foarte mulþi absenþi ºi, mai mult, au fost ºi doi eliminaþi.

maticã, tehnologic, pedagogic) ºi
Istorie. În faþa Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”, acolo unde a fost
unul dintre Centrele de Examen, am

vorbit cu doi dintre cei care de abia
ieºiserã din sala de examen.

„Mie mi s-a pãrut uºor. Am sus-
þinut primul modul la Matematicã
ºi cred cã a fost atinsã toatã mate-
ria. Pentru proba la alegere, am
optat pentru Chimie, cu atât mai
mult cu cât îmi doresc sã mã în-
drept spre Medicinã” –Edmond
Bãrcan, absolvent al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”; „A fost
destul de uºor. Am dat examen la
Istorie. Pentru vineri, am ales Lo-
gica ºi aº dori sã merg spre ªtiin-
þele Naturii” – Adina Turcu, ab-
solventã a Liceului de Arte „Marin
Sorescu”.

Ceva mai departe, la „Carol I”,
aceleaºi emoþii: „Am dat la Mate-
maticã ºi a fost mai bine decât mã
aºteptam, dar puþin mai greu de-
cât credeam. Peste douã zile, voi
parcurge Biologia ºi vreau sã mã
îndrept spre Geodezie-Cadastru” –

Mihai Jucãtoru; „Tot la Matema-
ticã am susþinut ºi eu proba. Nu
mi s-a pãrut dificil. Pentru ultima
probã, am ales Fizica, deoarece
este facultatea pe care vreau sã o
urmez”–Alice Dumitru.

Mai mulþi la Istorie
La finalul zilei, s-a fãcut ºi sta-

tistica. „La Istorie, au fost prezenþi
3.773 de candidaþi, iar din totalul
de 4.009 de tineri înscriºi 236 au
absentat. La Matematicã, au fost
2.439 de prezenþi ºi 207 absenþi.
Din pãcate, au fost înregistrate ºi
douã cazuri de eliminare, ambele

de la Centrul de Examen din ca-
drul Colegiului „ªtefan Odobleja”.
Unul dintre candidaþi, care avea de
susþinut numai aceastã probã,
restul fiind echivalate din anii an-
teriori, a fost prins cu fiþuici asu-
pra lui.Ceea ce cred cã, dupã ce
nu va mai avea voie, timp de douã
sesiuni sã susþinã Bacalaureatul, îi
va atrage ºi anularea rezultatelor la
celelalte probe.Al doilea candidat
eliminat avea cãºti de ascultare”, a
menþionat prof.  Lavinia Elena
Craioveanu, inspector general al
ISJ Dolj ºi preºedinte al Comisiei
Judeþene de Bacalaureat.
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Festivitatea de la Palatul „Elisa-
beta” este punctul culminant al
Concursului Internaþional de Cre-
aþie Originalã „Basmele Reginei
Maria”. Practic, „între douã Pala-

La Palat, s-a luat ce-i  de
câºtigat!

Palatul Copiilor din Craiova nu ºi-a
încheiat activitatea, odatã cu finaliza-
rea anului ºcolar 2015-2016. Astãzi, 40
de copii din Craiova, dintr-un total de
80 la nivel naþional, vor participa la
Palatul „Elisabeta”, pentru a li se în-
mâna distincþii din partea Alteþei Sale
Regale, Principesa Margareta, pentru
rezultatele deosebite obþinute. Este
numai o parte din activitãþile ºi per-
formanþele realizate de elevii ºi cadrele
didactice de la Palatul Copiilor. Mai
mult, instituþia este singura din þarã,
de acest gen, care are în portofoliu
„Steagul Verde”, din cadrul Programu-
lui mondial „Eco-ªcoala”.

te se închide un cerc performant,
de educaþie nonformalã, marcat de
numeroase premii ºi distincþii ob-
þinute de copii ºi cadre didactice”,
dupã cum a precizat prof. Alina
Þacu, director al Palatului Copii-

lor din Craiova. Nu sunt singurele
succese de la Craiova.

Premii peste premii
În anul ºcolar 2015-2016, la Pa-

latul Copiilor din Craiova, structu-

rã care are în subordine ºi cele
ºapte Cluburi ale Copiilor din teri-
toriu, au fost propuse ºi aprobate
de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice nu mai puþin
de 40 de concursuri (20 judeþene,
12 interjudeþene, opt naþionale ºi
douã cu participare internaþionalã)-
.Au fost foarte multe premii obþi-
nute, de la orientare turisticã pânã
la astronomie, folclor, muzicã uºoa-
rã, limbi strãine, protecþia mediu-
lui, culturã ºi civilizaþie, etc.Parti-
ciparea a fost entuziastã, atât din
partea micuþilor, cât ºi din cea a

pãrinþilor lor, nu doar la competiþii,
ci ºi la activitãþile zilnice, structura-
te pe domenii ºi categorii de vârstã.

„Am muncit mult, am încercat sã
ne luãm în serios rolul de complemen-
taritate a educaþiei formale ºi am în-
cercat sã dezvoltãm infrastructura,
pentru a crea un cadru cât mai adec-
vat desfãºurãrii activitãþii noastre. Pe
1 septembrie, când se deschid porþile
la noi, aºteptãm cât mai mulþi copii sã
vinã ºi ne place sã spunem cã înce-
pem mai devreme ºi terminãm mai târ-
ziu decât învãþãmântul formal”, a mai
menþionat Alina Þacu.

Puþine contestaþiiPuþine contestaþiiPuþine contestaþiiPuþine contestaþiiPuþine contestaþii
rezolvaterezolvaterezolvaterezolvaterezolvate
în beneficiul elevilorîn beneficiul elevilorîn beneficiul elevilorîn beneficiul elevilorîn beneficiul elevilor

Au fost fãcute cunoscute rezultatele con-
testaþiilor la notele obþinute în cadrul exame-
nelor de Evaluare Naþionalã. La Dolj, au fost
depuse peste 1.000 de cereri de reverificare
(463 la Matematicã, 540 la Limba ºi literatu-
ra românã), puþine fiind rezolvate în benefi-
ciul elevului, procentul de note peste 5,00
crescând insignifiant, cu 0,1%, pânã la
69,3%, faþã de datele iniþiale. La Matematicã,

55 de lucrãri au fost notate mai mult, iar
ºase în dezavantajul copilului. Limba ºi li-
teratura românã a avut parte de 100 de
teze notate în plus, în timp ce 32 au fost
dezavantajate. Diferenþa cea mai mare a
fost de 1,3 puncte. La trei ªcoli Gimna-
ziale din judeþ (Gogoºu, un singur elev,
Coþofenii din Faþã, „Anton Pann” Craio-

va), s-a înregistrat procentaj 0% în ceea ce
priveºte nota minimã 5,00, iar cele patru uni-
tãþi cu procentaj aproape de maxim sunt
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova, ªcolile Gim-
naziale din Filiaºi, Calafat ºi „Mihai Viteazul”
din Bãileºti, dupã cum a precizat prof. Lavi-
nia Elena Craioveanu, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Peste 60 de copiiPeste 60 de copiiPeste 60 de copiiPeste 60 de copiiPeste 60 de copii
vor fi pe „Portativulvor fi pe „Portativulvor fi pe „Portativulvor fi pe „Portativulvor fi pe „Portativul
veseliei”veseliei”veseliei”veseliei”veseliei”

Timp de douã zile (7-8 iulie), la Craiova,
la „Perla Albeºtenilor”, se va desfãºura cea
de-a X-a ediþie a Festivalului Internaþional
„Portativul Veseliei”, organizat de Club
ARTI, în parteneriat cu Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, Enciclopedia Muzicalã a
României, Radio România Oltenia Craiova.
„Sunt prezenþi, în acest an, peste 60 de copii
(între 5-17 ani) din România, Rusia, Ucrai-
na, Republica Moldova, care vor participa
la secþiunile de Muzicã Uºoarã, respectiv
Muzicã Popularã. Invitat special va fi Mi-
hai Trãistariu, care va susþine un recital pe
7 iulie”, a precizat  Daniela Neagoie, di-
rector al Club ARTI

Alina
Þacu,
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Raportul Comisiei de anchetã pri-
vind angajarea Regatului Unit în rãz-
boiul din Irak, comandat în urmã
cu 7 ani, a fost publicat ieri. Tony
Blair, ex-premier, este atacat pentru
a fi acceptat intervenþia, fãrã raþiuni
valabile. Comisia Chilcot, dupã nu-
mele preºedintelui sãu, sir John
Chilcot, intenþiona sã tragã conclu-
ziile în urmã cu un an. Dar munca a
fost teribilã, îndeosebi dupã dece-
sul unuia dintre cei cinci membrii ai
comisiei. Raportul are 2,6 milioane
de cuvinte, este de patru ori mai lung
decât „Rãzboi ºi pace” al lui Tol-
stoi, Tony Blair, ºeful Guvernului
britanic între 1997-2007 este acu-
zat de a fi minþit populaþia, anunþând existenþa
armelor de distrugere în masã în Irak. Zeci de
mii de irakieni au murit în timpul rãzboiului ºi al
violenþelor inter-confesionale care au urmat. Din
cei 45.000 de soldaþi britanici, care au partici-

Merkel ºi Hollande: Ieºirea
Marii Britanii nu va afecta
perspectivele de aderare
la UE ale þãrilor balcanice

Ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã nu ar
trebui sã afecteze perspectivele
de aderare la UE ale statelor
balcanice, au declarat cancela-
rul german Angela Merkel ºi
preºedintele francez Francois
Hollande. “Decizia Marii
Britanii nu a schimbat nimic
în aceastã privinþã”, a declarat
Merkel la finalul unei întruniri
desfãºurate la Paris, pentru a
atenua îngrijorãrile statelor din
Balcanii de Vest. Liderii a ºase
þãri membre UE ºi a ºase state
balcanice au avut o întrevedere
la Paris în cadrul celui de-al
treilea summit al Procesului de
la Berlin, o iniþiativã politicã
lansatã în urmã cu doi ani
care doreºte sã susþinã apropie-
rea statelor din sud-estul
Europei prin cooperare de tip
regional. În cadrul reuniunii
de la Paris, statele balcanice de
vest - Albania, Bosnia-Herþego-
vina, Kosovo, Macedonia,
Muntenegru ºi Serbia - au
semnat un acord asupra
înfiinþãrii unui Birou de
Cooperare al Tineretului
Regional (RYCO). Biroul va
avea sediul în Tirana, iar
jumãtate din bugetul sãu va fi
finanþat de þãrile balcanice de
vest, în vreme ce cealaltã
jumãtate va fi asiguratã de
instituþii financiare internaþio-
nale ºi de Comisia Europeanã.

Barack Obama o însoþeºte
pe Hillary Clinton în campanie

Preºedintele SUA, Barack
Obama, o însoþeºte, în premie-
rã, pe Hillary Clinton într-o
vizitã cu caracter electoral, o
iniþiativã criticatã de potenþia-
lul candidat republican la
preºedinþie, Donald Trump,
care a denunþat folosirea
aeronavei prezidenþiale în
aceastã deplasare. Barack
Obama ºi Hillary Clinton au
efectuat o vizitã în statul
american Carolina de Nord, în
cadrul campaniei electorale în
perspectiva scrutinului prezi-
denþial din noiembrie. Depla-
sarea în oraºul Charlotte s-a
fãcut cu avionul prezidenþial -
Air Force One -, informeazã
postul CBS News. Este prima
datã când Barack Obama i se
alãturã într-un turneu electo-
ral lui Hillary Clinton, care are
ºansele cele mai mari sã
reprezinte Partidul Democrat
în scrutinul prezidenþial
programat în noiembrie.
Potenþialul adversar republican
în cursa prezidenþialã, Donald
Trump, a denunþat folosirea
avionului prezidenþial. “De ce i
se permite preºedintelui
Obama sã utilizeze avionul Air
Force One pentru a o însoþi în
campanie pe candidata lipsitã
de integritate Hillary Clinton?
Cine plãteºte?”, a reacþionat
Donald Trump.

Reþeaua Stat Islamic (SI) a avertizat cu pri-
vire la atacuri repetate în Bangladesh ºi în îm-
prejurimi pânã când legea islamicã Sharia va fi
instituitã, anuntând într-o înregistrare video cã
uciderea de sãptãmâna trecutã a 20 de per-
soane în Dhaka a fost doar o micã parte din
ceea ce urmeazã. Vineri seara, indivizi au des-
chis focul cu arme automate ºi au luat ostatici
într-un restaurant situat într-o zonã în care
sunt misiuni diplomatice, în capitala Bangla-
deshului. Atacul s-a soldat cu moartea a 20 de
civili, ºi anume a 9 italieni, 7 japonezi, un ame-
rican, un indian ºi doi poliþiºti. ªase indivizi
înarmaþi au fost eliminaþi ºi 13 ostatici, inclu-
siv 3 strãini, au fost salvaþi sâmbãtã în timpul
unei operaþiuni a poliþiei. La începutul înregis-
trãrii video sunt prezentate imagini cu atacuri-
le recente din Paris, Bruxelles ºi Orlando (Sta-
tele Unite), revendicate de reþeaua teroristã.
“Ceea ce aþi vãzut în Bangladesh...a fost doar
o micã parte. Acest lucru se va repeta, se va
repeta ºi se va repeta pânã când voi pierdeþi ºi

Comisia parlamentarã care an-
cheteazã atentatele din Franþa re-
comandã restructurarea serviciilor
de securitate, inclusiv prin crearea
unei Agenþii antiteroriste, dupã de-
pistarea a numeroase deficienþe ºi
erori în monitorizarea activitãþilor
militanþilor islamiºti. Principala pro-

pat la rãzboiul din Irak (2003-2009), 179 sunt
morþi. Un prim raport oficial publicat în 2004,
concluziona cã, Tony Blair a exagerat în faþa
Parlamentului, ameninþarea pe care o reprezen-
ta preºedintele irakian Saddam Hussein, deºi au-

torul sãu, Robin Butler a declarat,
luni, cã ex-premierul credea cu ade-
vãrat, în epocã, ceea ce spunea.
Tony Blair s-a scuzat de mai multe
ori pentru vieþile pierdute ºi a recu-
noscut responsabilitatea sa în apa-
riþia Daech în Irak ºi Siria. Nu a re-
gretat niciodatã cã Saddam Hussein
a fost înlãturat. Tony Blair a fost
unul dintre cei 120 de martori au-
diaþi de Comisia Chilcot. Întârzirea
publicãrii documentului se explicã
prin dreptul la rãspuns acordat per-
soanelor criticate sau puse în cau-
zã. Ancheta a avut de înfruntat ºi
chestiunea declasificãrii documen-
telor secrete, în principal, schim-

burile de mesaje dintre Tony Blair ºi preºedin-
tele american, George W. Bush. Faptul cã, în
Irak, este mai mult haos influenþeazã ºi astãzi
politica britanicã. ªi explicã reticenþele Regatu-
lui Unit de a se angaja militar.

Comisie de anchetã a atentatelor din Franþa:
“Serviciile noastre de informaþii au eºuat”

punere a Comisiei parlamentare
speciale vizeazã înfiinþarea unei
Agenþii antiteroriste care sã fie sub-
ordonatã direct preºedintelui ori
premierului Franþei, în scopul îm-
bunãtãþirii coordonãrii numeroase-
lor structuri care în prezent sunt
subordonate diverselor ministere. O

altã propunere se referã la reacti-
varea reþelelor de agenþi de teren,
reforma precedentã - care a avut
ca rezultat restrângerea acestui sis-
tem - fiind catalogatã drept o “ca-
tastrofã” ce a împiedicat autoritãþi-
le sã depisteze “semnale slabe” de-
spre activitãþile teroriºtilor formaþi
pe teritoriul Franþei. “Ne confrun-
tãm cu un rãzboi. Iar militarii noºtri
sunt trimiºi sã lupte în bocanci de
plumb. Pentru cã serviciile noastre
de informaþii au eºuat”, a atras aten-
þia deputatul de centru-dreapta
Georges Fenech, preºedintele Co-
misiei parlamentare privind circum-
stanþele producerii atentatelor din
2015. Membrii Comisiei parlamen-
tare speciale au stabilit cã era dificil
sã fi fost anticipat atacul din sala
de concerte Bataclan, situatã în
Paris, unde teroriºtii au omorât 90
de persoane în noiembrie 2015.
Deºi o grupare islamistã formulase

o ameninþare care viza acest loc în
anul 2009, de atunci numele sãlii
de concerte nu mai fusese depistat
în niciun complot terorist. Însã cei
trei teroriºti care s-au aruncat în aer
la Bataclan erau cunoscuþi de ser-
viciile de informaþii ºi au reuºit sã
profite de problemele sistemului de
monitorizare, a constatat Comisia
de investigaþie. Unul dintre ei, fran-
cezul Samy Amimour, reuºise sã se
deplaseze în Siria deºi era teoretic
sub control judiciar. În plus, Ab-
delhamid Abaaoud, coordonatorul
atentatelor, ar fi putut fi arestat la
Atena cu câteva luni înainte, au sta-
bilit membrii Comisiei speciale. Ra-
portul de 1.000 de pagini - care va
fi fãcut public pe 12 iulie - conþine
concluzii extrem de critice despre
reforma aplicatã în domeniul servi-
ciilor antiteroriste în anul 2008, în
timpul Administraþiei preºedintelui
Nicolas Sarkozy.

Avertisment Stat Islamic: Ceea ce aþi vãzut în Bangladesh
a fost doar o micã parte din ceea ce urmeazã

noi câºtigãm iar legea Sharia va fi institutã în
întreaga lume”, a spus în înregistrarea video
un militant din Bangladesh identificat cu nu-
mele de Abu Issa al-Bengali. Militantul din în-
registrare, care a vorbit în limbile englezã ºi
bengalezã, a spus cã Bangladeshul trebuie sã
ºtie cã face acum parte dintr-un câmp de lup-
tã mai mare, unde se înfiinþeazã califatul tran-
frontalier pe care grupul l-a proclamat în 2014.
“Jihadul de astãzi este un jihad sub umbra
Califatului”, a spus teroristul. Autoritãþile din
Bangladesh neagã implicarea reþetei Stat Isla-
mic în atac, susþinând cã atacatorii aparþineau
unui grup din aceastã þarã ºi nu organizaþiei
teroriste. “Ei sunt membri ai grupãrii Jamaat-
ul-Mujahideen din Bangladesh”, a insistat mi-
nistrul de Interne, Asaduzzaman Khan. Potri-
vit acestuia, ei nu au nicio legãturã cu Stat Isla-
mic. Guvernul din Bangladesh neagã prezenþa
oricãrui grup terorist internaþional în aceastã
þarã, mai ales a reþelei Stat Islamic. Pe de altã
parte, analiºtii estimeazã cã Bangladeshul nu

vrea sã recunoascã existenþa organizaþiilor te-
roriste precum Stat Islamic sau Al-Qaida pe
teritoriul sãu de teama de a nu speria investiito-
rii. Deºi autoritãþile din Bangladesh au respins
revendicarea atacului de cãtre Stat Islamic,
poliþia a anunþat cã va intensifica mãsurile de
securitate drept rãspuns la aceastã ameninþare
prezentatã în înregistrare. “Luãm acest lucru
în serios. Toate unitãþile noastre în cauzã lu-
creazã necontenit”, a spus inspectorul general
adjunct al Poliþiei, Shahidur Rahman. Poliþia este
de pãrere cã gruparea Jamaat-ul-Mujahideen din
Bangladesh, care a jurat credinþã reþelei Stat
Islamic, a jucat un rol foare important în orga-
nizarea grupului de tineri care au comis atacul.
Poliþia a anunþat cã au loc operaþiuni de cãutare
a ºase membri ai grupului suspectaþi cã i-a aju-
tat pe atacatori. Însã experþi strãini în materie
de securitate spun cã amploarea ºi complexita-
tea atacului în restaurantul Holey Artisan indicã
un anumit nivel de îndrumare din partea grupã-
rilor militante internaþionale.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 7 iulie - max: 29°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,5199 ............. 45199
1 lirã sterlinã................................5,2898....................52898

1 dolar SUA.......................4,0891........40891
1 g AUR (preþ în lei)........180,3165.....1803165

Cursul pieþei valutare din 7 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Foxcatcher

Se difuzeazã la HBO, ora 15:50

O dramã inspiratã de fapte
reale care se concentreazã pe
povestea de viaþã a lui John
Du Pont (Steve Carell), moºte-
nitorul companiei de produse
chimice Du Pont care suferea
de o formã de schizofrenie
paranoidã ºi care ajunge sã-l
ucidã pe prietenul lui de-o
viaþã, Dave Schltz (Mark Ruffa-
lo), un luptãtor de wrestling
premiat cu aur la Jocurile
Olimpice.

Notorious

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Investigând imaginea miticã a
rapper-ului, la 11 ani dupã
moartea sa tragicã, Notorious
reveleazã vârfurile ºi abisurile
cãlãtoriei tumultoase ºi prea
scurte a unui tânãr uluitor de
talentat ºi teribil de ambiþios.
Poveºtile, de un adevãr crud
ºi cu imagini extrem de vii, au
devenit emblematice pentru o
întreagã generaþie confrunta-
tã cu o realitate brutalã, care
visa la o evadare din ghetou.

Appaloosa

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  22:10

La întoarcerea în oraºul
natal, Matteo, vânãtor de
bizoni din Mexic, este umilit
ºi hartuit de banditul Chuy
Medina. Când acesta din
urmã îi furã preþiosul cal
Appaloosa, Matteo porneºte
singur împotriva lui, pentru
a-l recupera. Odatã ajuns,
Matteo va înfrunta cu o sin-
gurã mânã întreaga banda...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 7 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Filler
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Filler
09:00 Charlot mutã pianul (R)
09:20 Drumul spre glorie
10:50 FILLER
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
18:55 Exclusiv în România
19:45 Filler
20:00 Telejurnal
21:10 Amintiri din infern
22:10 Appaloosa
1966, SUA, Western
23:50 Olimpicii României
00:00 Jurnal Euro
00:15 Neil Young ºi Crazy

Horse
02:05 Telejurnal
02:55 Amintiri din infern
03:45 Dincolo de hartã
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

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

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

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

Dramã
20:10 Legendary
2010, SUA, Dramã, Sport
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Urmele paºilor noºtri
2010, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix
04:00 Ferma
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

08:00 Comoara
09:30 The Rocker
11:10 Pinguinii din Madagascar
12:45 Whitney
14:15 Un etaj mai jos
15:50 Foxcatcher
18:05 Visuri ºi obligaþii
20:00 Chuck Norris versus

comunism
21:25 The Wedding Pact
22:55 Noaptea fricii 2
00:35 ªefi de coºmar 2
02:20 Aventuri în Mexic

HBO

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

Germania- Franþa
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

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

07:15 La Mãruþã (R)
08:15 Brusc, vara trecutã (R)
11:00 La bloc (R)
13:30 Ne-am fãcut mari! (R)
15:15 Crima in Greenwich (R)
17:00 La bloc
19:15 Insula interzisã
20:30 Alarmistul
22:30 Notorious
01:00 Alarmistul (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Insula interzisã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Cu capul în nori (R)

2007, Turcia, Comedie

03:45 Te vreau lângã mine

(R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 60 de minute cu Alexan-

dru Constantin (R)

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Totul pentru fotbal

1982, Germania, Comedie

22:30 La TV

2015, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Iubiri secrete (R)

2011, România, Dragoste

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 La TV (R)

2015, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 UEFA Euro 2016
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Bucuraþi-vã de fotbal!
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Kombat Târgoviºte:

"Atenþie, bãieþi rãi!"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Asociaþia Producãtorilor Dol-
jeni de Incãlþãminte ºi Articole
de Marochinãrie – ASINART
DOLJ Craiova, Str. Brestei, nr.
21, judeþul Dolj CIF: 17281873.
CONVOCATOR ADUNARE
GENERALÃ Se convoacã
membrii Asociaþiei Producã-
torilor Doljeni de Incãlþãmin-
te ºi Articole de Marochinãrie
– ASINART DOLJ la Aduna-
rea Generalã din data de
14.07.2016, ora 11.00, locul:
Craiova, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 44, bl. 8C, sc. 1, ap.
10. Ordinea de zi: 1. Dizolva-
rea ºi lichidarea Asociaþiei Pro-
ducãtorilor Doljeni de Incãlþã-
minte ºi Articole de Marochi-
nãrie – ASINART DOLJ; 2. De-
semnarea în conformitate cu
art. 30 ºi urmãtoarele din Sta-
tutul Asociaþiei coroborate cu
prevederile art. 61 si urmãtoa-
rele din Ordonanþã 26/2000 a
unui lichidator; 3. Stabilirea
destinaþiei eventualului activ
net patrimonial rezultat din di-
zolvarea ºi lichidarea asocia-
þiei; 4. Imputernicirea unui
membru al asociaþiei pentru
depunerea la Judecãtoria Cra-
iova a procesului-verbal de
hotãrâre a Adunãrii Generale
a asociaþiei ºi pentru efectua-
rea celorlalte demersuri în ve-
derea dizolvãrii ºi lichidãrii
asociaþiei. Preºedinte Belu
Ioan – Adrian Vicepreºedinte
Popescu Diana.

ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie temporar vacante:

1. referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere ºi
control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova -
1 post;

2. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere ºi control persoane
fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

3. inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Constatare, impunere ºi control persoane
fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

4. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare silitã persoane fizice,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

5. inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare silitã persoane fizice,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

6. inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare silitã persoane fizice,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

7. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Recuperare creanþe fiscale ºi eliberare
certificate de atestare fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului
Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 20.07.2016, ora 10:00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se
stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþi-
onarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de
participare:

1. pentru postul de referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
Constatare, impunere ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova:

- studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere ºi

control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Constatare, impunere

ºi control persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare

silitã persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
5. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare silitã

persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
6. pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urmãrire, executare

silitã persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
7. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Recuperare creanþe

fiscale ºi eliberare certificate de atestare fiscalã, Direcþia Impozite ºi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu.
Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la

sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã în perioada imediat urmãtoare la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoare-
lor posturi contractuale de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agre-
ment Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II – ºapte (7 ) posturi;
- referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II – un post.
Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, poate partici-

pa la concurs orice persoanã care îndeplineºte urmãtoarele:
I. condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiþii specifice:
1. pentru posturile de referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II:
- 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 func-

þiei de salvamar;
2. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, 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 func-

þiei de profesor înot.
Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va

conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei

publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit

legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituþia publicã;

d) carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.

Anunþul tãu!
Primãria Iºalniþa, prin S.C.

Salubritate Craiova S.R.L., va
efectua, în perioada 14.07.2016-
25.07.2016, lucrãri de dezinsec-
þie ºi deratizare pe raza localitãþii
Iºalniþa. Se vor folosi substanþe
din grupa a III-a de toxicitate,
avizate de cãtre Ministerul Sãnã-
tãþii. Pentru dezinsecþie se va fo-
losi Supertox iar pentru derati-
zare Jade Grain ºi Jade Pastã.

ART INSOLV SPRL Craiova,
lichidator judiciar în cauzã privind
SC LEMERIVIM PREST SRL Cra-
iova organizeazã licitaþie publicã
pentru: Teren intravilan, 1254 mp,
situat în com. Cârcea, T101, P478
si 478/1, jud. Dolj- nr. cadastral
1040; CF nr. 36- 8.100 euro, fãrã
TVA. Licitaþiiile se vor desfãºura
în data de 18 Iulie 2016 ora 13,00
cu reluare în data de 25 Iulie 2016,
01 August 2016 ºi în fiecare zi de
luni la aceeaºi ora. Locaþia desfã-
ºurãrii licitaþiei va fi la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova,  str.
Unirii, nr. 32, et. 1, judeþul Dolj.
Relaþii la telefoanele: 0745-157020.

SADOVEANU MARIAN anun-
þã propunerea preliminarã privind
proiectul: ELABORARE PLAN
URBANISTIC ZONAL ªI OBÞINE-
RE AVIZE PENTRU CONSTRUI-
RE IMOBIL S+P+4-5 RETRAS CU
DESTINAÞIA LOCUINÞE COLEC-
TIVE situat la adresa Craiova, Ca-
lea Bucureºti nr. 137E. Publicul
este invitat sã transmitã observa-
þii pânã la data de 31 iulie 2016 la
sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova, str. A. I. Cuza, nr. 7.



cuvântul libertãþii / 13joi, 7 iulie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

R O M Â N I A
JUDEÞUL DOLJ
 PRIMÃRIA MALU MARE
Tel. 0251 446145, primariamalumare@yahoo.com

ANUNÞ

Data anunþului: 30.06.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ame-
najarea teritoriului ’i urbanismului cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, a Ordinului 2701/2010, a Regulamentului local
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planuri-
lor de urbanism ’i amenajare a teritoriului din competenþa de
avizare ’i aprobare a Consiliului local Malu Mare, judeþul Dolj
aprobat prin HCL 07/2016, supunem:

 

INTENTIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MALU

MARE, JUDEÞUL DOLJ (REACTUALIZARE),

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVA-
TII ªI PROPUNERI.

Observaþiile ºi propunerile se pot adresa în scris la se-
diul Primãriei Malu Mare, telefon/ fax 0251 446145, e-mail
primariamalumare@yahoo.com.

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului 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. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 camere,
2 balcoane, îmbunã-
tãþit. Telefon: 0765/
715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis
de Spitalul nr.1. Pre-
tabil firmã/policlinicã.
Nr. de contact: 0742/
107.584.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºoru-
lui. Telefon: 0740/
177.358, 0369/
439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 7 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,
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VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii
la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând cuier mare.
Telefon:  0742/
884.839.

Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5
lei / buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii metali-
ce pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, încãl-
þãminte piele militare,
combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/801.619;
0351/410.383.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

DIVERSE
Ofer  sa l tea  2x
1,20 stare excep-
þionalã. Telefon:
0723/ 535.544
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
Primesc în gazdã o
tânãrã salariatã cu
posibilitate de pla-
tã a utilitãþilor. Tele-
fon: 0726/ 497.404.

PIERDERI
Pierdut certificate
de Trezorerie trans-
formate în certifica-
te de depozit la ni-
velul Trezoreriei
Bãileºti  pe numele
LILEA PETRE
dupã cum urmea-
zã: EMISIUNEA
1048 SR A4 NR
318792 în valoare
de  5000 LEI; EMI-
SIUNEA 1048 SR
A4 NR 318793 în
valoare de 5000 lei;
EMISIUNEA 1048
SR D1 NR 310010
în valoare de 500
lei; EMISIUNEA
1048 SR D3 NR
252029 în valoare
de 2000 lei; EMISI-
UNERA 1050 SR
E2 NR 42624 în va-
loare de 1000 lei;
EMISIUNEA 1050
SR E2 NR 42625 în
valoare de 1000 lei.
Se declarã nule.

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.



Profund îndurerat, Ing. Aurel Albu, cãruia i se alã-
turã întreaga familie, anunþã pe cei care au cunoscut-
o ºi apreciat-o, cã, în ziua de 05 iulie 2016 s-a stins din
viaþã , chinuitã ºaptezeci zile de o boalã, care, de re-
gulã, nu iartã, Ing. DORINA ALBU – profesoarã de
Centrale, Staþii ºi Reþele Electrice la Liceul Energetic
Craiova, 30 ani - suflet curat, bun, iertãtor, cu mare
nobleþe sufleteascã; soþie, pãrinte, bunicã, în etate de
80 ani. Acum, împreunã (soþul, fiicele: Mihaela ºi
Anda, ginerii: Ralf ºi Liviu,
nepoatele: Anca ºi Oana)
ne rugãm la Bunul Dum-
nezeu s-o aibã în paza Sa!

Corpul neînsufleþit se
aflã depus la Capela Biseri-
cii Sf. Constantin ºi Elena
din Rovine, Craiova, în ziua
de 6 iulie. Înmormântarea
va avea loc azi, 7 iulie 2016,
la Cimitirul din Târgu Cãr-
buneºti (localitate natalã),
judeþul Gorj, ora 12, 00.

CONDOLEANÞE
Fam. Maria ºi Con-
stantin Tudosie, Ma-
rioara ºi Victor Iones-
cu, Lucia ºi Adrian
Stancu, împreunã cu
copiii Georgiana ºi
Mihai Tudosie, Elena
ºi Mihai Stancu, de-
plâng moartea fulge-
rãtoare a celui ce le-
a  fost naº drag, su-
flet nobil ºi generos
dr. FLORIN BRANEÞ.
Împãrtãºim suferinþa
soþiei Doina ºi a fiicei
Magda. Dumnezeu
sã-l aibã în paza Sa!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþiunea gazdã, Franþa, ºi Ger-
mania îºi vor disputa, în aceastã
searã, la Marsilia, un loc în ma-
rea finalã de duminicã, de pe “Sta-
de de France”, din Saint-Denis.
Se vor afla faþã în faþã cel mai bun
atac de la acest Campionat Euro-
pean, numindu-l aici pe cel al “co-
coºilor galici”, cu 11 goluri, din-
tre care 10 reuºite de fenomena-
lul trident ofensiv Griezmann (4)
– Giroud (3) – Payet (3), respec-
tiv cea mai tare defensivã, Manu-
el Neuer scoþând pânã acum o sin-
gurã datã mingea din plasã, ºi
atunci doar de la punctul cu var,
în dramaticul “sfert” cu Italia,
decis dupã o serie de 18 lovituri
de departajare.

Mari pierderi în tabãra
“Mannschaftului”

Partida contra “Squadrei Az-
zurra” a produs pagube majore
campioanei mondiale în exerci-
þiu! Khedira ºi Gomez s-au ales
cu probleme musculare ºi vor
rata disputa de azi, dar ºi o even-
tualã finalã, în vreme ce Hum-
mels s-a ales cu al doilea “gal-
ben” ºi e suspendat. Totodatã,
Schweinsteiger se confruntã cu
o leziune la genunchi ºi este in-
cert. În schimb, francezii au din
nou întreg lotul la dispoziþie, dupã
ce Rami ºi Kante au ispãºit sus-
pendãri în “sfertul” cu Islanda.
Doi dintre titularii gazdelor, Gi-
roud ºi Koscielny, au emoþii în
cazul unei finale, dacã vor fi aver-
tizaþi. În aceeaºi situaþie se aflã
ºi Umtiti. În tabãra nemþilor, la
un cartonaº de suspendare sunt
Boateng, Ozil,  Kimmich ºi
Schweinsteiger.

Kroos cãpitan?
Dacã Schweinsteiger nu va fi

recuperat pânã la ora semifinalei
cu Franþa, sunt speculaþii cã Joa-
chim Low ar înclina sã-i dea ban-
derola mai degrabã unui jucãtor
decât portarului Neuer. Iar nu-
mele lui Kroos, cel mai bun pa-

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

Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Echipe probabile

Neuer – Kimmich,
Boateng, Howedes, Hec-
tor – Can, Kroos – Drax-

ler, Ozil, Gotze – Muller.
Selecþioner: Joachim Low.

Lloris – Sagna,
Rami, Koscielny,
Evra – Pogba, Kan-
te, Matuidi – Griezmann, Giroud,
Payet.

Selecþioner: Didier Deschamps.

Franþa
Grupã:  2 -1  cu  România

(Giroud, Payet), 2-0 cu Alba-
nia (Griezmann, Payet), 0-0 cu
Elveþia.

Optimi: 2-1 cu Irlanda (Griez-
mann 2).

Sferturi: 5-2 cu Islanda (Gi-
roud 2, Pogba, Payet, Griezmann).

Parcursul de pânã acum

Germania
Grupã:  2-0  cu Ucraina

(Mustafi, Schweinsteiger), 0-0
cu Polonia, 1-0 cu Irlanda de
Nord (Gomez).

Optimi: 3-0 cu Slovacia (Boa-
teng, Gomez, Draxler).

Sferturi: 1-1, 6-5 la 11 metri,
cu Italia (Ozil).

Infailibilul trident,Infailibilul trident,Infailibilul trident,Infailibilul trident,Infailibilul trident,
cu faþa la “zid”cu faþa la “zid”cu faþa la “zid”cu faþa la “zid”cu faþa la “zid”

Semifinala 2: Germania – Franþa, astãzi, ora 22:00, Dolce Sport 1, PRO TV.

În cealaltã partidã din penultimul act, Portugalia a întâlnit, asearã, Þara Galilor.

sator al turneului din Franþa, e cel
mai vehiculat. “La Real a devenit
mai bun”, e remarca celor de la
Bild.

Primul duel extra CM
Câºtigãtoare a cinci dintre cele

14 ediþii ale Euro, Franþa (2; 1984,
2000) ºi Germania (3; 1972,
1980, 1996 – record, la egalitate
cu Spania) se vor duela pentru
întâia oarã într-un “oficial”, ex-
cluzându-le aici pe cele de la Cupa
Mondialã, 4 la numãr. Bilanþul: 3-
1 pentru Germania. Franþa s-a
impus în 1958, pentru locul 3 la
Mondialul suedez, scor 6-3. A
venit drama de la Sevilla, din
1982, în semifinala celebrã prin
scenariul sãu. Reprezentativa din
Hexagon a avut 3-1 în prelungiri,

dar a fost egalatã ºi a pierdut la
loviturile de departajare (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 turneului
din Brazilia, oamenii lui Low s-au
impus (1-0), graþie teribilei lovi-
turi de cap a lui Hummels. Altfel,
per-general, Franþa stã mai bine,
12 victorii, 5 remize, 10 înfân-
geri. Cel mai recent a fost un 2-0
pentru “Les Bleus”, într-un test
disputat în noiembrie anul trecu,
la Paris (goluri Giroud ºi Gignac).

“Naºii” gazdelor
Nemþii au ºi un ascendent psi-

hic. Din 6 semifinale de CE (3)
ºi CM (3) disputate împotriva
gazdei turneului au câºtigat cinci:
4-2 cu Iugoslavia (CE 1976), 3-
2 contra Suediei (CE 1992), 7-6
cu Anglia la penalty-uri (CE
1996), 1-0 împotriva sud-coree-
nilor (CM 2002) ºi 7-1 cu Brazi-
lia la CM 2014. Singurul eºec da-
teazã de la Mondialul din 1958:
1-3 cu Suedia.

Rizzoli, “talismanul” norocos
UEFA i-a încredinþat semifi-

nala Germania – Franþa italianu-
lui Nicola Rizzoli. Nici cã se
putea un arbitru mai bun pentru
nemþi! De cinci ori i-a fluierat,
de cinci ori au triumfat. Învin-

se: România (3-1, septembrie
2007), Bosnia (3-1, iunie 2010),
Irlanda (6-1, octombrie 2012), Bra-
zilia, în semifinalele CM 2014 (7-
1) ºi cea mai recentã, Polonia (3-1,
septembrie 2015). Golaveraj: 16-4.

În apãrarea lui Muller
Thomas Muller n-a fost în ape-

le lui la acest turneu final. N-a în-
scris nici mãcar un gol, e criticat
în presã, dar Low nu-ºi face nici-
un fel de probleme din cauza ine-
ficacitãþii atacantului bavarez.
“Simt cã va marca exact atunci
când vom avea mai mare nevo-
ie”, a punctat selecþionerul Ger-
maniei.

Cât despre meciul de azi, Mul-
ler a zis: „Respectãm Franþa, dar
sunt sigur cã vom gasi soluþii sã-
i contracarãm, chiar dacã ne lip-
sesc câþiva jucãtori. Franþa nu a

ajuns aici cu noroc, dar e sub
presiune, pentru cã e gazda com-
petiþiei”.

“Cu noi nu veþi marca
aºa de uºor”

Nemþii n-au pãrut deloc marcaþi
dupã ce Franþa a zdrobit Islanda
în “sferturi”, scor 5-2. Iar tabloi-
dul Bild a demarat prompt ofensi-
va împotriva adversarei din semi-
finale. “Pardon, Pogba! Dar cu noi
nu veþi marca aºa de uºor”, a ti-
trat, dupã meci, cel mai bine vân-
dut ziar din Europa. “Am asistat la
o evoluþie impresionantã a amfitrio-
nilor. Un 4-0 la pauzã n-a reuºit
pânã acum nicio echipã la Euro.
Dar noi nu suntem Islanda! Greu
de crezut cã Boateng sau Howe-
des ar putea comite atâtea erori în
defensivã”, au notat cei de la Bild.

DIGI SPORT 1
16:15 – CICLISM – Turul Si-

biului: etapa 1.
DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la

Wimbledon, în Regatul Unit, la
Londra: ziua a 11-a.

DIGI SPORT 3
15:00 – TENIS – Turneul de la

Wimbledon.
DOLCE SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Campiona-

tul European: Germania – Franþa.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
10:30 – ATLETISM – Campio-

natul European, în Olanda, la Am-
sterdam: ziua a 2-a / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Franþei: etapa a 6-
a (Arpajon-sur-Cere – Montauban)
/ 19:00 – ATLETISM – CE.

EUROSPORT 2
15:00, 17:00 – ATLETISM –

Campionatul European, în Olanda,
la Amsterdam: ziua a 2-a.

PRO TV
22:00 – FOTBAL – Campiona-

tul European: Germania – Franþa.

Didier Deschamps – selecþioner Franþa: “Germania e Germania.
Sunt deþinãtorii titlului mondial ºi una dintre cele mai bune echipe de la

CE. Au avut un
moment de cum-
pãnã cu Italia, dar
în afarã de asta au
deþinut controlul
asupra tuturor me-
ciurilor. Nu va fi
însã uºor nici pen-
tru ei. Jucãm aca-
sã ºi împãrþim un
scop comun, ace-
la de a câºtiga tur-
neul final. Orice
este posibil într-o
astfel de partidã.”

Joachim Low – selecþi-
oner Germania: “Avem
mai mulþi accidentaþi. Ab-
senþa lui Mario Gomez este
cea mai importantã, deoa-
rece fãcuse un turneu bun,
ºi aici nu mã refer neapãrat
la cele douã goluri înscri-
se. Trebuie sã strângem rân-
durile ºi sã gãsim soluþiile
potrivite. Echipa are mare
calitate ºi am mare încre-
dere în jucãtori.”
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Dupã ce amicalul programat
sâmbãta trecutã, cu slovacii de
la Zilina, a fost anulat din cauza
terenului inundat, Universitatea
Craiova ºi-a aranjat un meci de
verificare cu o formaþie de ama-
tori din Austria, SV Worgl, pe
care l-a câºtigat cu 3-0. Worgl
este o formaþie care a evoluat
pânã acum o lunã în Liga a IV-a
din Austria, Landesliga, ºi a pro-
movat anul acesta în Regional-
len Liga, nivelul fiind unul extrem
de scãzut, sub cel din Liga a III-
a din România. Þinând cont cã
adversarii erau amatori ºi abia ter-
minaserã tura de lucru la servi-
ciu, Gigi Mulþescu a folosit în pri-
mul „11” mai mulþi tineri, iar unii
dintre jucãtorii de bazã au intrat
în repriza secundã, ceilalþi fiind
menajaþi. Puºtii nu au reuºit sã le
dea gol nici mãcar oamenilor deja
obosiþi de munca de zi cu zi, fi-
indcã prima reprizã a fost una
destul de echilibratã ºi s-a înche-
iat 0-0. Cele trei reuºite ale alb-
albaºtrilor au venit în partea a

„Summer Sport”
mai
programeazã
trei sesiuni
de înscrieri

Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret (DJST) Dolj organizea-
zã, pe perioada vacanþei de varã
2016, o nouã ediþie „Summer
Sport”. Proiectul se adreseazã ti-
nerilor cu vârste cuprinse între 6
ani ºi 18 ani, având drept scop ini-
þierea în ºapte ramuri sportive:
dans, fotbal, baschet, volei, hand-
bal, ºah ºi karate. Fiecare curs se
va desfãºura pe perioada a douã
sãptãmâni, prima etapã aflânduse
deja în desfãºurare. Tinerii care
doresc sã participe trebuie sã ºtie
cã o mai pot face în urmãtoarele
3 sesiuni: 18 iulie 2016, 01 august
2016 ºi 16 august 2016. Fiºele de
înscriere pot fi descãrcate de pe
site-ul DJST Dolj: www.djst.ro
sau pot fi gãsite la sediul DJST
Dolj situat pe strada Gheorghe
Doja, nr. 2, Craiova, Dolj. Mai
multe informaþii se pot afla la nu-
mãrul de telefon: 0251.431.806
sau la adresa de e- mail: spor-
t@djst.ro. Accesul copiilor la
aceste cursuri este gratuit.

Zimbru Chiºinãu, echipã antre-
natã de Flavius Stoican, a obþinut
o calificare spectaculoasã în turul
al doilea preliminar al Europa Lea-
gue la fotbal, dupã ce a învins în
deplasare formaþia georgianã Cihu-
ra Sacihere, cu scorul de 3-2, în
manºa a doua a primului tur preli-
minar. Dupã 0-1 în capitala Repu-
blicii Moldova, Zimbru a fost con-
dusã cu 1-0 ºi 2-1 în Georgia, dar
a revenit extraordinar ºi a marcat
golul victoriei ºi al calificãrii în
minutul 90+3. Urmãtoarea adver-
sarã pentru Zimbru va fi formaþia
turcã Osmanlispor, la care joacã
românii Gabriel Torje ºi Raul Ru-
sescu. Celelalte meciuri din primul
tur preliminar al Europa League
disputate marþi: Jeunesse d’Esch -
St. Patrick’s Athletic 2-1 (în tur 0-
1), Birkirkara - Siroki Brijeg 2-0
(1-1).

Astãzi se disputã jocurile: Da-
cia (Mol) - Kapaz (Azb) 0-0, Bu-
ducnost (Mng) - Rabotnicki
(Mkd) 1-1,  Slovan Bratislava
(Svk) - Partizani Tirana (Alb) 0-
0,  Shirak FC (Arm) - Dila Gori
(Geo) 0-1, MTK Budapesta (Ung)
- Aktobe (Kaz) 1-1, Lokomotiva
Zagreb (Cro) - Santa Coloma

Europa League, turul IEuropa League, turul IEuropa League, turul IEuropa League, turul IEuropa League, turul I
preliminarpreliminarpreliminarpreliminarpreliminar, manºa a doua, manºa a doua, manºa a doua, manºa a doua, manºa a doua

(And) 3-1, Vikingur (Fer) - Ven-
tspils (Let) 0-2, Spartak Myjava
(Svk) - Admira Wacker (Aus) 1-
1, Vojvodina (Ser) - Bokelj (Alb)
1-1, HB Torshavn (Fer) - Levadia
(Est) 1-1, Zaria Bãlþi (Mol) - Vi-
deoton (Ung) 0-3, HJK Helsinki
(Fin) - Atlantas (Lit) 2-0, Beitar
Ierusalim (Isr) - Sloboda Tuzla
(Bos) 0-0, Nomme Kalju (Est) -
Trakai (Lit) 1-2, Neftci Baku
(Aze) - Balzan (Mal) 2-0, Spar-
taks Jurmala (Let) - Dinamo
Minsk (Blr) 1-2, Omonia Nicosia
(Cip) - Banants (Arm) 1-0,  Llan-
dudno (ÞG) - IFK Goteborg (Sue)
0-5,  Bala Town (ÞG) - AIK
Stockholm 0-2, Pyunik (Arm) -
Europa (Gib) 0-2,  Zaglebie Lu-
bin (Pol) - Slavia Sofia (Bul) 0-1,
Suduva (Lit) - Midtjylland (Dan)
0-1, Folgore (San M) - AEK Lar-
naca (Cip) 0-3, Rudar (Mun) -
Kukesi (Alb) 1-1, Sileks (Mac) -
Vaduz (Lie) 1-3, Differandge
(Lux) - Cliftonville (Ir. N) 1-1,
Mariehamn (Fin) - Odd (Norve-
gia) 0-2, Samtredia (Geo) - Qa-
bala (Azb) 1-5, Gorica (Slo) -
Maccabi Tel Aviv (Isr) 0-3, Rad-
nik Bijeljina (Bos) - Beroe (Bul) 0-
0 / Lusitanos (And) - Domzale

(Slo) 1-3, Soligorsk (Blr) - Runa-
vik (Fer) 2-0, Kairat (Kaz) - Teuta
Durres (Alb) 1-0,  Staebek (Nor)
- Connah’s Quay (ÞG) 0-0, Hiber-
nians (Mal) - Trnava (Svk) 0-3,
Debrecen (Ung) - La Fiorita (San
M) 5-0, Ordobasy (Kaz) - Cukari-
cki (Ser) 0-3,  Fola Esch (Lux) -
Aberdeen (Sco) 1-3, Cork City (Irl)

- Linfield (Irl N) 1-0,  RoPS (Fin)
- Shamrock (Irl) 2-0, Infonet (Est)
- Hearts (Sco) 1-2, / MKS Craco-
via (Pol) - Skhendija (Mac) 0-2,
Jelgava (Let) - Breidablik (Isl) 3-
2, Glenavon (Irl N) - KR Reykja-
vik (Isl) 1-2, Brondby (Dan) - Va-
lur (Isl) 4-1. Rezultatele sunt cele
din prima manºã.
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doua, când au mai apãrut niºte
jucãtori cu experienþã, marcatori
fiind: Mãzãrache (59), Bancu (66
– din penalty) ºi Surugiu (86).
Mãzãrache a deschis scorul pe
contraatac, dupã ce a evitat ieºi-
rea la ofsaid, cât ºi pe portarul
austriac. Drãghici a obþinut faul-
tul din care Bancu a fãcut 2-0.
Bãluþã a nimerit bara, înainte ca
Surugiu sã stabileascã scorul fi-
nal, cu un ºut cu stângul la colþul
lung, dupã ce driblase scurt în
careul advers.

Au evoluat pentru CS Univer-
sitatea: Popescu (62 Vlad) – Vlã-
doiu (75 Petre), Dumitraº, Hre-
niuc, Surugiu – Mateiu (58 Scre-
ciu), Ciocotealã (80 Bãluþã) –
Petre (46 Drãghici), Rocha (62
Bancu), Manea (75 Zlatinski) –
Burlacu (46 Mãzãrache, 75 Ivan).

Slovan Liberec,
ultimul adversar
în Austria

S-a stabilit ºi adversarul din
ultimul amical al Universitãþii

Craiova în Austria, acesta fiind
echipa din Cehia, Slovan Liberec,
pe care alb-albaºtrii o vor întâlni
astãzi, de la ora 19, ora Româ-
niei. Slovan Liberec este una din-
tre echipele de succes din Cehia,
având în palmares trei titluri de
campioanã ºi douã Cupe a Ce-
hiei. Ultimul sezon l-a încheiat pe
podium, dupã Viktoria Plzen ºi
Sparta Praga, urmând ca slovan
sã evolueze în preliminariile Eu-

ropa League. Cea mai importan-
tã performanþã continentalã a
avut loc în 2001-2002, când gru-
parea din Liberec a atins sfertu-
rile Cupei UEFA. Anul trecut,
Liberec a evoluat în grupele EL,
în care a jucat cu: Braga (0-1, 1-
2), Marseille (1-0, 2-4) ºi Gronin-
gen (1-1, 1-0). Cel mai important
jucãtor ai echipei pregãtite de Jin-
drich Trpisovsky este atacantul
slovac Marek Bakos. Cu Slovan

Liberec s-au întâlnit 3 echipe din
România în cupele europene, toa-
te impunându-se în faþa cehilor.
Dinamo a realizat în 2010 „minu-
nea de la Liberec”, eliminând Slo-
van la penalty-uri, dupã 0-3 aca-
sã (la masa verde) ºi 3-0 în de-
plasare. CFR Cluj ºi Astra Giur-
giu eu trecut ºi ele, cu dublã vic-
torie, în Europa League, de for-
maþia din Cehia, în 2012, respec-
tiv în 2014.
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