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- În guvernul de tehnocraþi pânã
acum au fost schimbaþi 8 miniºtri.
Când o sã vinã, Popescule, ºi rân-
dul primului-ministru ºi al celor-
laþi miniºtri.

educaþie / 8

economie / 5

De ieri, se lucreazã din nou
la cartierul chinezesc din
strada „Caracal”. La orele
serii, pentru a  se evita
temperaturile crescute de
afarã, betonierele au început
sã-ºi facã apariþia pe ºantier.
Reprezentantul firmei Shan-
dong Ninjiang, Corneliu
Stãnescu, a precizat cã aceste
imobile sunt primele care vor
fi gata ºi care vor fi puse la
dispoziþia MApN, conform
contractului de concesiune
pentru terenul de 6,7 hectare.
Totodatã, de la 1 august, va
intrat în lucru ºi cea de-a
douã firmã, SC Recon, care
are alocate ºase blocuri,
ridicate, deja, pânã la etajul
doi. Preþul locuinþelor rãmâne
bãtut în cuie, aºa cum a fost
negociat ºi stipulat în con-
tract, fiind de 400 de euro pe
metru pãtrat, fãrã TVA. Pânã
în prezent, reprezentanþii
dezvoltatorului chinez spun cã
existã 1.800 de cereri pentru
achiziþionarea unei locuinþe în
noul cartier al Craiovei ºi cã
urmeazã sã se stabileascã un
nou grafic de execuþie al
lucrãrii. actualitate / pag. 6 ºi 7
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Cei 28 de ºefi de stat ºi de guvern
din NATO s-au întâlnit, pentru douã
zile – vineri ºi sâmbãtã – la Varºovia,
într-un context geopolitic definit ca
volatil. La ordinea zilei, obiective clare:
întãrirea apãrãrii pe flancul estic, dupã
repetate agresiuni ale Rusiei. În al cã-
rei „colimator” se aflã ºi România,
dupã instalarea scutului anti-rachetã
de la Deveselu, în luna mai a.c., de
cãtre NATO. Dupã cum se ºtie, re-
acþia Rusiei nu s-a lãsat aºteptatã ºi
în deplasarea de la Atena, liderul de
la Kremlin, Vladimir Putin, a ame-
ninþat direct România cu represalii.
Presa rusã s-a pus în miºcare ºi „rãz-
boiul rece” s-a reinstalat.
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Absolvenþii doljeni ai
instituþiilor de învãþãmânt
promoþia 2016 pot beneficia de
servicii gratuite de ocupare
(informare ºi consiliere
profesionalã, mediere pentru
identificarea unui loc de
muncã, formare profesionalã
gratuitã), precum ºi de facili-
tãþi financiare, dacã se înre-
gistreazã la Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj.
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Cioloº a discutat
cu europarlamentarii
despre consecinþele Brexit
Consecinþele ieºirii Marii Britanii din

Uniunea Europeanã, formarea grupului de
lucru care sã analizeze impactul acestora
ºi aderarea la Schengen au fost subiectele
abordate de premierul Dacian Cioloº cu
cei 10 europarlamentari români care au rãs-
puns invitaþiei Guvernului de a discuta de-
spre Brexit. La întâlnirea de ieri, iniþiatã de
Executiv, au participat doar zece europar-
lamentari, din totalul de 32, printre care
Cristian Preda, Iuliu Winkler, Victor Boºti-
naru, Theodor Stolojan, Daniel Buda ºi
Maria Grapini. “Am vorbit despre BRE-
XIT ºi consecinþe ºi ce se poate prevedea
– inclusiv preºedinþia pe care România o
s-o aibã în 2019, care s-ar putea sã se deca-
leze în avans cu o jumãtate de an. Am vor-
bit despre prioritãþile pe agenda comunã a
Parlamentului European ºi ceea ce e rele-
vant pentru acasã. Am discutat ºi despre
Schengen”, a declarat europarlamentarul
Iuliu Winkler. Potrivit Mariei Grapini, alt
subiect discutat a fost aderarea la zona
euro, premierul transmiþându-le europarla-
mentarilor prezenþi cã aceastã problemã va
fi gestionatã de viitorul guvern, în condiþiile
în care, dincolo de analizele economice, este
vorba ºi despre o decizie politicã.

Peste 3 milioane de români
au salarii mai mici
de 2.000 de lei net pe lunã
Mai mult de 3 milioane de salariaþi (65%

din totalul de 4,7 milioane) au salarii nete
de sub de 2.000 de lei pe lunã, ceea ce
înseamnã cã sunt plãtiþi sub nivelul actual
al salariului mediu pe economie. În aceas-
tã categorie intrã majoritatea angajaþilor din
industrie, cei din sãnãtate, educaþie, co-
merþ, construcþii sau hoteluri ºi restauran-
te, aratã datele centralizate de ZF pe baza
informaþiilor de la Ministerul Muncii ºi de
la Institutul Naþional de Statisticã. Aproa-
pe 1,3 milioane de salariaþi (27% din total)
au venituri lunare nete cuprinse între 2.000
ºi 4.000 de lei pe lunã, în aceastã categorie
intrând, de exemplu, salariaþii din telecom-
unicaþii, din energie, din industria farma-
ceuticã, funcþionarii din administraþia pu-
blicã sau o parte dintre angajaþii din indus-
tria auto. De asemenea, doar 7% dintre
angajaþii locali au venituri lunare de peste
4.000 de lei net pe lunã, adicã circa 340.000
de oameni, aceºtia fiind spe-cia-liºti care
lucreazã în domenii pre-cum banking, IT,
transporturi aeriene, ex-tracþia petrolului
brut sau industria tutunului. Salariul me-
diu net pe economie a ajuns în luna mai a
acestui an la valoarea de 2.063 de lei pe
lunã, în creºtere cu 14% faþã de perioada
similarã a anului trecut, potrivit datelor pu-
blicate de INS.

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.

Academia de Informaþii ”Mihai
Viteazul” a anunþat cã nouã absol-
venþi ai ªcolii doctorale din cadrul
instituþiei au cerut retragerea titlu-
lui de doctor, printre aceºtia fiind,
potrivit unor surse, foºtii miniºtri
Radu Stroe ºi Mihai Stãniºoarã dar
ºi Bogdan Licu, adjunct la Parche-
tul General.

“Pe parcursul analizei, Consiliul
ªtiinþific a constatat faptul cã un
numãr de nouã absolvenþi ai ªcolii
doctorale din cadrul Academiei Na-
þionale de Informaþii “Mihai Vitea-
zul” au renunþat la titlul de doctor, în
baza Legii nr. 1/2011 cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, pe baza
unor cereri de renunþare formulate
în perioada 3- 7 martie a.c. ºi înre-
gistrate la Ministerul Educaþiei Naþi-
onale ºi Cercetãrii ªtiinþifice în data
de 10 martie a.c. În acest mod a fost
anulat, prin efectul legii, obiectul eva-
luãrii punctuale a tezelor elaborate de
cei nouã absolvenþi ai ªcolii docto-
rale”, se aratã într-un comunicat de
presã al Academiei de Informaþii.

Noul ministru al Educaþiei, Mir-
cea Dumitru, a confirmat existenþa
cererilor de retragere a titlurilor de
doctor în cazul celor nouã, preci-
zând cã în prezent nu pot fi retrase
pe baza solicitãrilor de renunþare.
“Noul regulament prevede faptul cã
tot aceasta structurã (n.r. CNAT-
DCU), prin comisiile de specialitate
trebuie sã se pronunþe asupra exis-
tenþei sau inexistenþei (...). Pentru
moment regulamentul nu ne permi-
te ca doar pe baza unei renunþãri din
partea persoanelor în cauzã sã pu-

ªapte suspecþi, 455 de victime sau
succesori ai acestora ºi 18 martori au
fost audiaþi în ultimele ºase luni în do-
sarul Mineriadei din anul 1990, a anun-
þat Parchetul General, printre aceºtia
fiind prezent în faþa procurorilor, în
calitate de învinuit, ºi fostul preºedin-
te Ion Iliescu.

«În cauza cunoscutã generic sub
denumirea „Mineriada 13 – 15 iunie
1990”, procurori militari ai Secþiei Par-
chetelor Militare din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie au derulat, în perioada 15.02.
– 07.07.2016, o serie de acte proce-
durale, dupã cum urmeazã: au fost
audiaþi 7 suspecþi, 455 persoane vãtã-
mate, pãrþi civile ºi succesori ai aces-
tora, precum ºi 18 martori», se aratã
într-un comunicat de presã transmis de Parche-
tul General. Sursa citatã mai anunþã cã pânã la
finalul lunii iulie vor avea loc ºi alte audieri, în
condiþiile în care au fost efectuate verificãri în
baza de date asupra a circa 1.000 de persoane,
fiind emise în total un numãr de 850 de citaþii.

Ion Iliescu, unul dintre suspecþii audiaþi
Ion Iliescu a fost citat ºi s-a prezentat la se-

diul Parchetul General, la începutul sãptãmânii,
pentru a fi audiat în calitate de suspect în dosa-
rul Mineriadei din iunie 1990, dosar în care este
urmãrit penal pentru infracþiuni contra umanitã-
þii, au declarat surse judiciare pentru MEDIA-
FAX. Potrivit acestora, este prima audiere pe care
Iliescu o dã în dosar dupã ce, în octombrie 2015,
a fost pus sub urmãrire penalã pentru infracþiuni
contra umanitãþii, respectiv pentru reprimarea vio-
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lentã a manifestaþiei din Piaþa Universitãþii, din
13 iunie 1990. Dupã audierea lui Ion Iliescu, joi
la sediul Parchetului a fost citat ºi Virgil Mãgu-
reanu, fostul ºef al SRI, cercetat tot pentru in-
fracþiuni contra umanitãþii.

Cercetãrile în cazul Mineriadei din 13 - 15
iunie 1990 au fost reluate dupã 25 de ani de la
evenimente, perioadã în care au fost emise mai
multe decizii de neîncepere a urmãrii penale,
mai multe victime ajungând sã fie despãgubite
la CEDO în absenþa unei hotãrâri judecãtoreºti
în þarã.

Evenimentele de la mineriada 13-15 iunie 1990
au fost anchetate din 1997 de procurori miliari ºi
civili, sute de persoane fiind audiate ca martori
ºi alte câteva zeci, printre care mai mulþi oficiali,
fiind puse sub învinuire.

Iniþial, în dosarul Mineriadei au fost în atenþia

procurorilor militari, printre alþii, fos-
tul preºedinte Ion Iliescu, amiralul în
rezervã Emil Cico Dumitrescu, Dan
Iosif, Gelu Voican Voiculescu, fostul
ministru de Interne Mihai Chiþac (de-
cedat – n.r.), Victor Athanasie Stãn-
culescu, fostul ºef al Poliþiei Corne-
liu Diamandescu, fostul secretar de
stat în Ministerul de Interne Dumitru
Penciuc, fostul consilier pe proble-
me de apãrare ºi fost ºef al Statului
Major General din Ministerul Apãrã-
rii Vasile Ionel, Miron Cozma, fostul
premier Petre Roman ºi fostul ºef al
Serviciului de Protecþie ºi Pazã, ge-
neralul Dumitru Iliescu.

Într-o decizie din 17 septembrie
2014, Curtea Europeanã a Drepturi-
lor Omului (CEDO) a stipulat cã Ro-

mânia este obligatã sã continue investigaþiile în
dosarul Mineriadei ºi sã facã dreptate victimelor
crimelor împotriva umanitãþii, indiferent de tim-
pul scurs de la sãvârºirea acestora.

Decizia a fost luatã în cauza Mocanu ºi alþii
împotriva României, în care Anca Mocanu, Ma-
rin Stoica ºi Asociaþia „21 Decembrie 1989” s-
au plâns de ineficienþa cercetãrilor interne cu
privire la evenimentele din 13 - 15 iunie 1990.
CEDO a decis ca statul român sã îi plãteascã
Ancãi Mocanu, al cãrei soþ a fost ucis de un
glonþ în timpul Mineriadei, suma de 30.000 de
euro pentru încãlcarea articolului 2 – dreptul la
viaþã – din Convenþia europeanã a drepturilor
omului, ºi lui Marin Stoica, bãtut ºi bãgat în comã
în ziua de 13 iunie 1990, în sediul TVR, 15.000
de euro, pentru încãlcarea articolului 3 – interzi-
cerea torturii – din Convenþie.

Scandalul plagiatelor. Nouã doctoranzi cer retragerea doctoratelor
tem retrage titlurile respective. Ti-
tlurile nu pot fi retrase nici în cazul
în care persoana respectivã recu-
noaºte cã a încãlcat drepturile aca-
demice. Poate sã recunoascã dar
consiliul naþional trebuie sã dea acest
verdict. Trebuie o analizã care va fi
fãcutã curând”, a declarat Mircea
Dumitru.

Potrivit unor surse, cei care au
cerut retragerea titlului de doctori
sunt: Radu Stroe – fost ministru de
Interne, Mihai Stãniºoarã – fost mi-
nistru al Apãrãrii, Bogdan Licu – pro-
curorul general adjunct al Româ-
niei, Daniel Moldoveanu – fostul
consilier prezidenþial pe probleme de
securitate, Romeo Raicu – fost ºef
al Comisiei parlamentare de control
al SIE, Mihail Tudose –  fost mi-
nistru al Economiei, Neculai Onþa-
nu – fost primar al Sectorului 2,
Adela Popescu –  fosta secretarã a
lui Gabriel Oprea, ºi Loredana Radu
– nepoata lui Gabriel Oprea. Tezele
de doctorat au fost evaluate la ni-
velul Academiei de Informaþii dupã
ce în spaþiul public au apãrut suspi-
ciuni de plagiat în legãturã cu mai
multe lucrãri de doctorat ale unor
persoane publice.

“Prin raportare la activitatea ªcolii
doctorale, rezultatele preliminare ale
evaluãrii tezelor de doctorat relevã
respectarea cerinþelor de formã ºi
conþinut specifice perioadelor în care
au fost realizate, cu menþiunea cã
pentru unele dintre acestea, finaliza-
te preponderent în perioada 2010-
2011, au fost identificate unele erori
sau abateri de la standardele acade-

mice ºi politicile de calitate din pre-
zent. Autorii acestora au fost infor-
maþi pentru a formula puncte de ve-
dere ºi pentru a corecta lucrãrile ela-
borate, în condiþiile legii, urmând a
fi informatã ºi Comisia de eticã a
Academiei pentru a dispune mãsuri,
dupã caz, în acord cu metodologiile
în vigoare”, mai anunþã Academia de
Informaþii.

Bogdan Licu: Nu am plagiat,
dar am cerut retragerea titlului

din cauza discuþiilor
Bogdan Licu, procurorul gene-

ral adjunct al României, unul din cei
nouã doctoranzi ai Academiei “Mi-
hai Viteazul” care au cerut retrage-
rea titlului de doctor, a declarat pen-
tru MEDIAFAX cã a fãcut cererea
în luna martie din cauza discuþiilor
apãrute în spaþiul public, dar susþi-
ne cã nu a plagiat. “La începutul
lunii martie am cerut retragerea ti-
tlului de doctor. Am fãcut solicita-
rea din cauza discuþiilor din spaþiul
public ºi pentru cã vreau sã înde-

pãrtez orice suspiciune cu privire
la obþinerea acestui titlu. Academia
a luat la cunoºtinþã, am uzat de o
prevedere legalã”, a declarat Bog-
dan Licu, procurorul general ad-
junct al României, pentru MEDIA-
FAX. Acesta neagã orice acuzaþie
de plagiat. “Nu am plagiat. Nu am
avut niciun avantaj profesional de
pe urma obþinerii acestui titlu”, a
mai spus Bogdan Licu pentru
MEDIAFAX.

În luna mai, Ministerul Educa-
þiei a demarat analiza mai multor teze
de doctorat, printre care ºi teza lui
Bogdan Licu, dupã o sesizare pri-
vind suspiciuni de plagiat fãcutã de
patru cercetãtori români care lu-
creazã în strãinãtate, dr. Cristian
Dogaru de la University Campus
Suffolk din Marea Britanie, dr. Lu-
cian Ancu de la Universitatea din
Geneva, Elveþia, profesorul Horia
Cornean de la Universitatea Aalborg
din Danemarca ºi profesorul Vladi-
mir Tismãneanu de la Universitatea
din Maryland, SUA.
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MIRCEA CANÞÃR

Cei 28 de ºefi de stat ºi de guvern din
NATO s-au întâlnit, pentru douã zile –
vineri ºi sâmbãtã – la Varºovia, într-un
context geopolitic definit ca volatil. La
ordinea zilei, obiective clare: întãrirea
apãrãrii pe flancul estic, dupã repetate
agresiuni ale Rusiei. În al cãrei „coli-
mator” se aflã ºi România, dupã insta-
larea scutului anti-rachetã de la Deve-
selu, în luna mai a.c., de cãtre NATO.
Dupã cum se ºtie, reacþia Rusiei nu s-a
lãsat aºteptatã ºi în deplasarea de la Ate-
na, liderul de la Kremlin, Vladimir Pu-
tin, a ameninþat direct România cu re-
presalii. Presa rusã s-a pus în miºcare
ºi „rãzboiul rece” s-a reinstalat. Mesa-
jul adresat Rusiei lui Vladimir Putin, de
la Varºovia, s-a vrut unul clar. Instala-
rea scutului anti-rachetã pe teritoriul eu-
ropean, Polonia ºi România, urmatã de
deplasarea unor efective militare, 4 ba-
talioane, sub comanda NATO pe terito-
riul þãrilor baltice ºi al Poloniei, organi-
zarea de exerciþii militare comune repre-

zintã un semnal serios cu simbolistica
lui. Dupã anexarea Crimeei, în luna mar-
tie 2014, destabilizarea subsecventã a
Ucrainei ºi ajutorul dat regimului lui Bas-
har al-Assad în lichidarea rebelilor siri-
eni, nimic nu mai este ca înainte. Rese-
tarea propusã în 2009 de Casa Albã,
pentru întoarcerea paginii ºi stabilirea de
noi relaþii cu Moscova, este definitiv re-
volutã. Intervievat recent de revista
„The Atlantic”, Barack Obama l-a con-
siderat pe ºeful de la Kremlin drept un
lider de plan secund în fruntea unei pu-
teri diminuate. Numai cã mandatul lui
Barack Obama se încheie în curând. Mai
clar, dacã în Ucraina NATO nu a putut,
nici politic nici juridic interveni, þara ne-
fiind membrã a Alianþei atlantice, în
schimb alta este situaþia þãrilor baltice
sau a þãrilor din flancul estic. Dar pen-
tru moment situaþia este controlabilã ºi
summit-ul NATO de la Varºovia, unde
chestiunea strategiei occidentului vizavi
de Moscova chiar s-a discutat, s-au

cãutat alte soluþii, ºi una dintre ele este
aceea de a nu fi exacerbate tensiunile.
Între fermitate ºi pragmatism existã, în-
totdeauna nuanþe. La Berlin, unde se
spune cã Angela Merkel ºi Frank-Wal-
ter Steinmeier nu vorbesc aceeaºi lim-
bã, chiar este acreditatã teza cã „secu-
ritatea în Europa nu este posibilã decât
cu Rusia ºi nu contra ei”. La Varºovia,
în schimb, dupã venirea la putere a par-
tidului Dreptate ºi Justiþie, conservator,
dar ºi naþionalist, „se crede mai mult în
NATO decât în UE”. Lucrurile rãmân
sensibile ºi orice abordare trebuie sã þinã
seama de ele. Summit-ul NATO la nivel
de ºefi de stat ºi de guvern, de la Varºo-
via, este unul istoric. Prin vocea preºe-
dintelui român, Klaus Iohannis, partene-
riatul NATO – UE s-a cerut sã fie ampli-
ficat în vederea combaterii ameninþãri-
lor de tip hibrid ºi a terorismului, pentru
dezvoltarea capacitãþilor de luptã împo-
triva ameninþãrilor cibernetice, implica-
rea NATO în gestionarea valurilor de

imigraþi din Europa º.a.m.d. Dupã sum-
mit-ul NATO de la Varºovia, o reuniune
a Consiliului NATO-Rusia (COR) este
prevãzutã la 13 iulie a.c. la Bruxelles. De
la crearea Consiliului NATO-Rusia
(2002), în ideea de a face din Rusia un
veritabil partener strategic, a trecut mul-
tã vreme. Acum obiectivele sunt limita-
te. Se conservã doar un canal de comu-
nicare ºi negociere pentru evitarea rup-
turii. Moscova a criticat, ieri, vehement
instalarea unui scut în Coreea de Sud, la
frontiera cu Coreea de Nord, estimând
cã existã riscul deteriorãrii echilibrului
din regiune, cu consecinþe iremediabile.
Sã nu omitem cã Barack Obama a cerut
coeziune dupã Brexit, o ieºire „ordona-
tã” a Marii Britanii din UE ºi ranforsarea
legãturilor între Europa ºi NATO pentru
a face faþã terorismului ºi „ameninþãrii”
ruse. Brexitul, cu perioada de incertitu-
dine deschisã în Europa, dar ºi pentru
economia mondialã, creeazã un set de
probleme nu uºor de surmontat.

În cadrul unui discurs susþi-
nut înainte de summit-ul NATO
de la Varºovia, Stoltenberg a
prezentat provocãrile la care
Alianþa Nord-Atlanticã trebuie sã
rãspundã, prefigurând principa-
lele subiecte de discuþie de la
summit.

Oficialul NATO a declarat cã
în cadrul summit-ului vor fi luate
decizii care au drept scop sã
consolideze “apãrarea colectivã
ºi capacitatea de descurajare. ªi
pentru a proiecta stabilitate din-

Stoltenberg, secretarul general al NATO: O brigadã
româneascã va fi transformatã într-una multinaþionalã

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunþat, ieri, cã o bri-
gadã româneascã urmeazã sã fi transformatã într-una multinaþionalã,

pentru a întãri prezenþa NATO în sud-estul Europei.

Preºedintele Klaus Iohannis a susþinut, ieri, cã anunþul fãcut de secre-
tarul general al NATO Jens Stoltenberg privind brigada multinaþionalã din
România aratã cã obiectivele Bucureºtiului la summit-ul de la Varºovia
prind contur ºi se vor regãsi în documentele finale ale reuniunii. “Am
ajuns la Varºovia unde, în câteva ore, va începe Summit-ul NATO, în
cadrul cãruia voi promova proiecte importante pentru securitatea Româ-
niei. Astãzi, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a anunþat ca
Alianþa va transforma o brigadã româneascã într-o brigadã multinaþiona-
lã pentru a întãri prezenþa NATO în Sud-Estul Europei ºi pentru apãrarea
împotriva atacurilor venite din afara Alianþei. Declaraþia confirmã astfel
cã iniþiativele ºi obiectivele propuse de România la acest Summit prind
contur ºi se vor regãsi în documentele finale ale reuniunii”, a declarat
Iohannis, pe pagina sa de Facebook.

colo de frontierele noastre”.
“Astãzi, vom decide sã întãrim
prezenþa noastrã pe flancul de
est al Alianþei. În Estonia, Leto-
nia, Lituania ºi, aici, în Polonia,
vom desfãºura, prin rotaþie, ba-
talioane multinaþionale în fieca-
re dintre aceste state”, a mai
spus Stoltenberg, care a adãu-
gat cã, de asemenea, transfor-
marea brigãzii româneºti într-
una multinaþionalã va consolida
prezenþa în zona de sud-est a
Alianþei Nord-Atlantice”.

“Summitul de la Varºovia are
loc într-un moment definitoriu
în istoria Alianþei noastre. Cu
ameninþãri imprevizibile ºi pro-
vocãri complexe din mai multe
direcþii. NATO a rãspuns. Am
iniþiat o consolidare a apãrãrii
noastre colective ºi de descura-
jare. Cea mai semnificativã de la
sfârºitul Rãzboiului Rece”, a
spus Stoltenberg

Oficialul a vorbit pe larg ºi de-
spre relaþiile cu Moscova, reite-
rând faptul cã Alianþa Nord-
Atlanticã doreºte un “dialog con-
structiv ºi semnificativ cu Ru-
sia”. “NATO nu cautã confrun-
tarea. Noi nu vrem un nou Rãz-
boi Rece. Rãzboiul Rece este is-
torie. ªi ar trebui sã rãmânã is-
torie. Vom continua sã cautãm
sã avem un dialog constructiv
ºi semnificativ cu Rusia. Pentru
a face clare intenþiile noastre.
Pentru a soluþiona orice neînþe-
legeri. ªi pentru a reduce riscul
de incidente militare sau acci-
dente care ar putea scãpa de sub
control. Rusia este cel mai mare
vecin ºi o parte integrantã a se-
curitãþii europene. Aºa cã un dia-
log continuu este esenþial”, a mai
spus secretarul general al NATO.

Oficialul a mai precizat cã
NATO îºi va reconfirma “anga-
jamentul faþã de partenerii noºtri
din est – Ucraina, Georgia ºi Re-
publica Moldova – pentru a le
ajuta sã reziste presiunilor exter-
ne ºi pentru a le permite sã ducã
la bun sfârºit reformele”.

În cadrul discursului sãu, Stol-
tenberg a atins ºi subiectul ieºirii
Marii Britanii din Uniunea Euro-
peanã, în urma referendumului din

data de 23 iunie. “Deºi Brexitul va
modifica relaþiile Marii Britanii cu
UE, totuºi nu va afecta poziþia
importantã a Regatului Unit în
cadrul NATO. Unitatea ºi coo-
perarea dintre NATO ºi UE rã-
mân la fel de importante ca în-
totdeauna. În ultimii ani, lumea
s-a schimbat dramatic. ªi noi
continuãm sã ne schimbãm oda-
tã cu ea,” a concluzionat înaltul
oficial NATO. (Mediafax)
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Poliþiºtii din cadrul Postului de Poliþie
Cârna ºi Secþiei 14 Poliþie Ruralã Bîrca, aflaþi
în executarea atribuþiilor de serviciu, l-au

Certificatul de cazier judiciar se va obþineCertificatul de cazier judiciar se va obþineCertificatul de cazier judiciar se va obþineCertificatul de cazier judiciar se va obþineCertificatul de cazier judiciar se va obþine
mai uºormai uºormai uºormai uºormai uºor, din 1, din 1, din 1, din 1, din 11 iulie1 iulie1 iulie1 iulie1 iulie

Începând cu data de 11 iulie, pentru obþine-
rea certificatului de cazier judiciar, nu se mai
solicitã timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Acesta
se elibereazã, de regulã, pe loc, sau în cel mult
3 zile de la data solicitãrii. Pentru persoanele
fizice, la orice subunitate de poliþie în care existã

ghiºeu de cazier judiciar se poate depune per-
sonal cererea-tip, cu datele complete de stare
civilã ºi motivatã, însoþitã de: actul de identita-
te aflat în termen de valabilitate; chitanþa prin
care se face dovada achitãrii taxei de prestare
serviciu, în cuantum de 10 lei.

Pentru a obþine un certificat de
cazier judiciar în România, per-
soana juridicã depune prin repre-
zentant legal, care trebuie sã-ºi
dovedeascã calitatea, cererea-tip,
cu datele complete de identificare
ºi motivatã, la orice subunitate de
poliþie în care existã ghiºeu de ca-
zier judiciar, însoþitã de: dovada
calitãþii de persoanã juridicã; do-
vada cã deponentul este reprezen-
tantul legal al persoanei juridice

solicitante (Anexa 38 din H.G. nr.
345/2010); copie de pe actul de
identitate al reprezentantului legal;
chitanþa prin care se face dovada
achitãrii taxei de prestare serviciu,
în cuantum de 10 lei.
Cum se poate solicita cazier
judiciar în strãinãtate

Persoanele domiciliate în strãi-
nãtate pot solicita eliberarea cer-
tificatului de cazier judiciar prin

misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României.

Astfel, la cererea motivatã a
persoanelor aflate în strãinãtate,
misiunile diplomatice ºi oficiile
consulare ale României pot elibe-
ra, dupã efectuarea verificãrilor în
bazele de date, adeverinþe în care
se consemneazã rezultatele veri-
ficãrilor. Aceste adeverinþe au va-
loarea juridicã a unui certificat de
cazier judiciar ºi se utilizeazã ex-

clusiv în strãinãtate.
Certificatul de cazier judiciar se

elibereazã, de regulã, pe loc sau
în cel mult 3 zile de la data solici-
tãrii, în situaþiile în care cererea
este depusã în România.

Pentru situaþiile în care cere-
rea este depusã prin misiunile di-
plomatice sau oficiile consulare

ale României, certificatul de ca-
zier judiciar se elibereazã în cel
mult 30 de zile de la data depu-
nerii, iar în cazul adeverinþelor,
în termen de 10 zile de la data
solicitãrii.

Documentele sunt valabile 6 luni
de la data primirii ºi numai în sco-
pul pentru care au fost eliberate.

Poliþiºtii Inspectoratului Gene-
ral pentru Imigrãri – Serviciul pen-
tru Imigrãri Dolj au desfãºurat, în
data de 6 iulie a.c., o acþiune pe
linia prevenirii ºi combaterii ºede-
rii ilegale a cetãþenilor strãinilor.

Cu aceastã ocazie a fost depistat
cu ºedere ilegalã un bãrbat, în vâr-
stã de 47 ani, din Iran, care la ex-
pirarea dreptului de ºedere nu a
pãrãsit România ºi nici nu a între-
prins demersuri legale pentru pre-
lungirea acestui drept.

Urmare a celor constatate, po-
liþiºtii Serviciul pentru Imigrãri al
judeþului Dolj au emis pe numele
acestuia o decizie de returnare prin
care este obligat sã pãrãseascã þara

Poliþiºtii au acþionat în zona Calea
Bucureºti, strãzile Pãuniþei, Drumul
Muntenilor,  Stejarului, Pescãruºu-
lui, Drumul Apelor, Eustaþiu Stoenes-
cu, Tehnicii, astfel fiind distribuite
materiale suport ale campaniei  ºi au
fãcute recomandãri  cetãþenilor.

Recomandãrile Poliþiei Române
pentru prevenirea furturilor din lo-
cuinþe: þineþi  uºa de acces în lo-
cuinþã  încuiatã permanent, chiar

Negli jenþa, invitaþie deschisã la furtNegli jenþa, invitaþie deschisã la furtNegli jenþa, invitaþie deschisã la furtNegli jenþa, invitaþie deschisã la furtNegli jenþa, invitaþie deschisã la furt

noastrã în termen de 15 zile. Toto-
datã, acesta a fost sancþionat con-
travenþional cu avertisment.

Serviciul pentru Imigrãri al ju-
deþului Dolj va continua activitãþile
de prevenire ºi combatere a ºede-
rii ilegale a strãinilor. Oamenii legii
fac un apel cãtre toþi cetãþenii
strãini de pe raza judeþului ºi invi-
tându-i sã îi contacteze pentru ori-
ce aspect legat de aplicarea  pre-
vederilor legale, la sediul Serviciu-
lui pentru Imigrãri Dolj, din strada
„Amaradia” nr. 32-34, la numãrul
de telefon 0251/40.75.00, interior
20317, 20323, 20265, sau vizitând
site-ul public la adresa www.igi.-
mai.gov.ro.

Poliþiºtii din cadrul Secþiei 3 Poliþie au organizat ºi executat,
joi, activitãþi de informare a cetãþenilor, activitãþi ce se înscriu
în Campania „Neglijenþa – invitaþie deschisã la furt” destinatã
prevenirii infracþiunilor de furt din locuinþã. Prin activitãþile
desfãºurate, poliþiºtii îºi propun sã aducã în atenþia cetãþenilor
importanþa propriilor atitudini în reducerea riscului în ceea ce
priveºte  furturile  din locuinþe.

ºi atunci când sunteþi acasã. Pen-
tru asigurarea securitãþii locuinþei,
îmbinaþi mijloacele mecanice cu
cele  electronice; alegeþi încuietori
prevãzute  cu chei ce nu pot fi
multiplicate  uºor. Dacã locuiþi la
parter, etajul 1 sau ultimul etaj, asi-
guraþi-vã ferestrele prin montarea
unor gratii metalice sau un sistem
antiefracþie. Nu permiteþi accesul
în locuinþã celor care vin sã-þi pre-

zinte diverse „promoþii”, în scop
caritabil sau pentru sondaje de opi-
nie. Dacã sunã la uºã persoane ce
pretind cã reprezintã instituþii care
oferã servicii publice (deratizare,
instalaþii electrice, termice sau de
gaz etc.), nu lãsaþi sã intre în casã
decât dupã verificarea documen-
telor de identitate, respectiv a ce-
lor de serviciu ºi dacã sunt însoþi-
te de administratorul imobilului.

 Nu oferiþi informaþii necunos-
cuþilor despre bunurile pe care le
deþineþi sau despre vecini, nici
mãcar celor care susþin cã sunt re-
prezentanþii unor instituþii, dar nu
pot face aceastã dovadã. Evitaþi de-
pozitarea la vedere, pe balcon, în
faþa uºii de acces, a ambalajelor
obiectelor de valoare pe care le-ai
achiziþionat. Nu comunicaþi date
despre plecarea de acasã pentru o
perioadã mai lungã în convorbirile
cu alte persoane sau pe reþele de
socializare. Discutaþi aceste aspec-
te doar cu cei în care aveþi încre-
dere, care pot sã vinã zilnic sã vã
ridice corespondenþa ºi sã lase im-
presia de casã locuitã. Nu postaþi
pe site-urile de socializare imagini
din care sã reiasã cã deþineþi în casã
bunuri de valoare.

În urma unor activitãþi specifice, po-
liþiºtii din cadrul Secþiei 5 Poliþie Rura-
lã Pieleºti, în comuna Murgaºi, l-au de-
pistat pe T. Paul (37
de ani), din comuna
Murgaºi,  pe numele
cãru ia  Judecã tor ia
Craiova a emis man-
dat de executare a pe-
depsei privative de li-
bertate, având de exe-
cutat 2 ani ºi 4 luni în-
chisoare pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii  de
prev. de  192 alin. 1,
2 C. Pen., cu aplica-
rea art. 375 C.p.p. ºi

Doljeni cercetaþi pentru braconaj piscicol
depistat pe O. Nicolae (55 de ani), din co-
muna Cîrna, în timp ce amplasa patru plase
de pescuit monofilament în lungime de 500

metri într-un canal de deversare, fo-
losind o barcã pneumaticã.

În aceeaºi zi, poliþiºtii l-au depistat
pe M. Fãnel, 47 de ani, din comuna
Cîrna, care avea asupra sa douã pla-
se monofilament în lungime de 300
metri, pe care intenþiona sã le folo-
seascã la pescuit.

Uneltele care au fost ridicate în
vederea continuãrii cercetãrilor, iar
pe numele persoanelor în cauzã a
fost întocmit dosar de cercetare pe-
nalã sub aspectul comiterii infracþi-
unii de braconaj piscicol.

Posesor de mandat în spatele gratiilor
art. 396 alin. 10 C.p.p. Poliþiºtii l-au in-
trodus în Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova.
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De asemenea, absolvenþii care
într-o perioadã de 60 de zile de la
data absolvirii nu au reuºit sã se
încadreze în muncã potrivit pre-
gãtirii profesionale ºi sunt înregis-
traþi la agenþia judeþeanã pentru
ocuparea forþei de muncã pot be-
neficia de indemnizaþia de ºomaj.
Procedura de înregistrare în evi-
denþele A.J.O.F.M. Dolj ºi solici-
tare a indemnizaþiei de ºomaj în
cazul absolvenþilor  presupune par-
curgerea a doua etape.

Primul pas, înscrierea ca per-
soanã aflatã în cãutarea unui loc
de muncã. Pentru acesta sunt ne-
cesare urmãtoarele documente:
actul de identitate (original ºi co-
pie);  actul de absolvire eliberat
de instituþia de învãþãmânt ºi ade-
verinþã medicalã cu menþiunea apt
muncã/clinic sãnãtos. „Înregistra-
rea ca persoanã aflatã în cãutarea

Eurodeputatul Victor Boºtinaru
a subliniat faptul cã singura moda-
litate de succes de a trata cu China
este în cadrul Uniunii Europene ºi
nu în acþiuni ca state membre in-
dividuale. „Vã mulþumesc pentru
aceastã nouã strategie asupra Chi-
nei. Ultimul document similar da-
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„Elemente ale unei noi strategii a UE privind China”
Dupã ce, în urmã cu douã sãptãmâni, Înaltul Reprezen-

tant al Uniunii, Federica Mogherini, ºi Comisia Europeanã
au adoptat o comunicare comunã intitulatã „Elemente ale
unei noi strategii a UE privind China”, Parlamentul Euro-
pean a gãzduit o dezbatere cu privire la viziunea asupra
acestor relaþii pentru urmãtorii cinci ani.

teazã din 2006 ºi multe lucruri s-
au schimbat în ultimii 10 ani, de
ambele pãrþi. China este astãzi un
jucãtor-cheie pe arena internaþio-
nalã ºi un partener fundamental
pentru Uniunea Europeanã. Cu vi-
ziuni diferite pe multe chestiuni,
desigur, dar nu existã niciun dubiu

asupra faptului cã o co-
operare ºi coordonare
între UE ºi China este
fundamentalã pentru
ambele pãrþi”, a subliniat
deputatul european.
„Apoi, trebuie sã
ne gândim la Africa”

Vicepreºedintele gru-
pului S&D a salutat ape-
lul Înaltului Reprezen-

tant, pentru o acþiune europeanã
unitã ºi coerentã faþã de China ºi
ºi-a exprimat speranþa cã ºi statele
membre vor fi gata sã practice o
astfel de abordare. „Aþi arãtat în-
þelegere asupra lucrurilor pe care
Uniunea ºi China le pot face îm-
preunã la nivel bilateral, dar ºi la
nivel internaþional. Mã gândesc la
G20 care va fi în curând gãzduit
de China, dar ºi la acþiuni în do-
meniul contra-terorismului, secu-
ritãþii cibernetice, schimbãrilor cli-
matice, la investiþii reciproce în
Fondul European pentru Investiþii
Strategice – planul Juncker ºi Dru-
mul Mãtãsii, unde va trebui, de
asemenea, sã abordãm problema
de a proteja proiecte de infrastruc-
turã cheie ºi proiectele critice, cum
ar fi cele din energie. Apoi, trebuie
sã ne gândim la Africa, unde coor-
donarea investiþiilor ºi politicilor de
dezvoltare este foarte importantã,
precum ºi la fenomenul migraþiei
ºi situaþia din Coreea de Nord,
unde China deþine pârghiile nece-
sare”, a mai spus Boºtinaru.

Un alt domeniu de colaborare...
sistemul ETS

Acordul cu Iranul, misiunea de
pace din Sudul Sudanului sau lup-
ta din Golful Aden împotriva pira-
teriei, au arãtat angajamentele Chi-
nei. „Sã nu uitãm un alt domeniu
în care UE ºi China pot colabora,
acela al sistemului ETS pus în sce-
nã de China ºi inspirat de cel al

Uniunii, precum ºi de crearea cu
ajutorul asistenþei tehnice din par-
tea UE a celor trei tribunale dedi-
cate luptei împotriva încãlcãrilor
drepturilor de proprietate intelec-
tualã. Dupã Brexit trebuie sã ac-
ceptãm cã singurul mod de a trata
cu China este sã fim o Uniune Eu-
ropeanã. Dacã o facem ca state
membre individuale vom da greº”,
a conchis eurodeputatul român.

Absolvenþii doljeni ai instituþiilor de învã-
þãmânt promoþia 2016 pot beneficia de servi-
cii gratuite de ocupare (informare ºi consilie-
re profesionalã, mediere pentru identificarea

unui loc de muncã, formare profesionalã gra-
tuitã), precum ºi de facilitãþi financiare, dacã
se înregistreazã la Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj.

unui loc de muncã se poate face
în termen de maximum 60 de zile
de la data absolvirii studiilor, fiind
o etapã prealabilã ºi obligatorie în
vederea obþinerii ulterioare a in-
demnizaþiei de ºomaj. Absolvenþii
care nu se înregistreazã în termen
de 60 zile de la data absolvirii pierd
dreptul de a beneficia de indem-
nizaþia de ºomaj, însã se pot înre-
gistra pentru a putea beneficia de
serviciile gratuite de informare ºi
consiliere profesionalã, mediere
pentru identificarea unui loc de
muncã, formare profesionalã gra-
tuitã”, se precizeazã într-un co-
municat de presã.
ªi elevii care nu au situaþia
ºcolarã încheiatã se pot înscrie
la AJOFM Dolj

În cazul absolvenþilor de liceu
promoþia 2016 data absolvirii

cursurilor în anul ºcolar 2015 -
2016 este 03 iunie 2016 pentru
elevii care au promovat la toate
disciplinele, indiferent dacã pro-
moveazã sau nu examenul de ba-
calaureat. Elevii care nu au si-
tuaþia ºcolarã încheiatã se pot
înregistra în evidenþele AJOFM
Dolj în termen de 60 zile de la
data promovãrii examenului de
corigenþã ( data înscrisã în ade-
verinþa eliberatã de instituþia de
învãþãmânt).

Al doilea pas constã în soli-
citarea indemnizaþiei de ºomaj
în cazul absolvenþilor, care este
posibilã dupã expirarea termenu-
lui de 60 zile de la data absolvirii
prevãzut de lege pentru a se în-
cadra în muncã potrivit pregãti-
rii profesionale. Indemnizaþia de
ºomaj se acordã pe baza unei
cereri completatã ºi semnatã de
absolvent, care va fi însoþitã de
urmãtoarele documente: planul
de mediere emis la înregistrarea
în evidenþele AJOFM; actul de
identitate; certificat de naºtere;
certificat de cãsãtorie – dacã este
cazul; adeverinþã de la medic cu
menþiunea apt muncã/cslinic sã-
nãtos sau cu eventualele re-
stricþii medicale; adeverinþã eli-
beratã de organele fiscale teri-
toriale din care sã rezulte cã
persoana nu realizeazã venituri
sau realizeazã din activitãþi au-
torizate venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de
referinþa în vigoare.

Sã participe la serviciile
pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã

Indemnizaþia de ºomaj poate fi
solicitatã în cel mult 12 luni de la
data absolvirii. Aceasta se acorda
absolvenþilor o singura datã pen-
tru fiecare formã de învãþãmânt
absolvitã, pe o perioadã de 6 luni,
iar cuantumul este de 250 lei / lunã.
Absolvenþii care beneficiazã de in-
demnizaþie de ºomaj au o serie de
obligaþii. „Sã se prezinte lunar, pe
baza programãrii sau ori
de câte ori sunt solicitaþi,
la agenþia pentru ocupa-
rea forþei de muncã la care
sunt înregistraþi pentru a
primi sprijin în vederea în-
cadrãrii în muncã; sã co-
munice în termen de trei
zile agenþiei orice modifi-
care a condiþiilor care au
condus la acordarea drep-
turilor (inclusiv admiterea

într-o formã de învãþãmânt); sã
participe la serviciile pentru stimu-
larea ocupãrii forþei de muncã  ºi
de formare profesionalã oferite de
agenþie; sã caute activ un loc de
muncã ºi nu în ultimul rând, sã
înºtiinþeze în scris agenþia cu pri-
vire la apariþia stãrii de incapacita-
te temporarã de muncã, numele
medicului presciptor ºi unitatea în
care funcþioneazã acesta în termen
de 24 ore de la data acordãrii con-
cediului medical”, se mai spune în
comunicatul AJOFM Dolj.
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Fondul locativ al Craiovei va
creºte în urmãtoarea perioadã,
odatã cu deblocarea lucrãrilor la
cartierul de locuinþe de pe stra-
da „Caracal”. Dupã o pauzã de
câteva luni, de ieri muncitorii au
reapãrut pe ºantier, iar la orele
serii s-a început sã se toarne
betonul la blocurile dinspre stra-
dã. „Proiectantul, constructorul
ºi inspectorii în construcþii au
fãcut, mai întâi, o verificare a
situaþiei din ºantier. S-a mers la
fiecare bloc în parte, pânã la
fiecare stâlp pentru a se vedea
starea actualã a armãturilor ºi
nu a fost identificatã nici o pro-
blemã, astfel cã s-au reluat lu-
crãrile. Firma Confrasilvas are
front de lucru acum, iar de luni
vor face alte noi cofraje”, a pre-
cizat Corneliu Stãnescu, repre-
zentantul dezvoltatorului imobi-
liar din China.

Lucreazã
Confrasilvas,
vine din urmã

Recon
De altfel, societatea Confra-

silvas nu este singura care va
lucra pe ºantierul de pe Cara-
cal. Potrivit lui Corneliu Stãnes-
cu, de la data de 1 august îºi va
aduce muncitorii pe ºantier ºi
SC Recon, care se pare cã ºi-a
reglat problemele financiare cu
finanþatorul chinez. „Ni s-au plã-
tit toate datoriile ºi am început
discuþiile pentru repornirea lu-
crãrilor. Confrasilva încã lu-
creazã, noi suntem în discuþie ºi
probabil cã, de luna viitoare,
vom fi ºi noi acolo. Cred cã vom
fi prezenþi cu 60 de muncitori,
dar estimarea nu o putem face
pentru cã încã nu am terminat
negocierile”, a declarat Marian

De ieri, se lucreazã din nou la cartierul chinezesc
din strada „Caracal”. La orele serii, pentru a  se
evita temperaturile crescute de afarã, betonierele
au început sã-ºi facã apariþia pe ºantier. Reprezen-
tantul firmei Shandong Ninjiang, Corneliu Stãnes-
cu, a precizat cã aceste imobile sunt primele care
vor fi gata ºi care vor fi puse la dispoziþia MApN,
conform contractului de concesiune pentru terenul
de 6,7 hectare. Totodatã, de la 1 august, va intrat în

Petcu, directorul Recon. În ºan-
tier, aceastã societate are res-
ponsabilitatea de a ridica ºase
blocuri cu 10 etaje, care se gã-
sesc pe latura nordicã a ampla-
samentului.

În privinþa celorlalte douã so-
cietãþi, Building Astrom ºi Ver-
de Construct, care au contracte
de execuþie semnate cu antre-
prenorul chinez, se încearcã o
negociere pentru a se stabili
dacã acestea mai pot continua
lucrãrile, dat fiind faptul cã se
aflã în insolvenþã.

„Din august, vom avea dis-
cuþii cu Verde Construct ºi Buil-
ding Astrom, care anul trecut au
intrat în insolvenþã. Îi vom che-
ma sã ne spunã dacã doresc sã
continue contractele. Noi avem
pe plan local firme puternice,
precum Sucpi ºi Mitliv, care ºi-
au exprimat intenþia de a cola-
bora cu noi. Oricum, nu ducem
lipsã de forþã de muncã pentru
acest ºantier. Nu va fi nici o
problemã juridicã în cazul în
care vom ajunge la rezilierea
contractelor cu aceste firme
pentru cã avem clauze în acest
sens”, a mai spus Stãnescu.

Firma Verde Construct are
alocate ºapte blocuri, iar Buil-
ding Astrom trebuie sã ridice
trei imobile. Se pare cã ultima
este cea mai puþin avansatã în
stadiul lucrãrilor, blocurile la
care a lucrat fiind la nivelul
ºapei de egalizare în fundaþie.

„S-au achitat
integral

toate datoriile”
Reprezentanþii Shandong Nin-

jiang spun cã lucrãrile vor mer-
ge bine, într-un ritm de douã eta-
je pe lunã, deoarece nu mai sunt

probleme financiare. Finanþato-
rul chinez ºi-a plãtit datoriile pe
care le avea cãtre subcontrac-
tanþi, iar toate materialele de
construcþii care intrã în aceste
lucrãri sunt plãtite în avans de
cãtre dezvoltator.

„Firma din China ºi-a achi-
tat integral obligaþiile financia-
re pe care le avea cãtre firme-
le din ºantier. Este vorba de o
sumã de aproape 1,5 milioane
de euro, care a fost plãtitã sub-
contractorilor, deci nici o firmã
care lucreazã nu mai are de
recuperat vreun ban de la noi”,
a mai punctat Corneliu Stãnes-
cu.

ªi preþul de vânzare a lo-
cuinþelor cãtre craioveni rãmâ-
ne cel stabilit iniþial: 400 de euro

/ metru pãtrat, fãrã TVA. „Este
un preþ foarte bun, mai ales cã
acum, la trei ani de la stabili-
rea lui, dezvoltatorii imobiliari
din Craiova vând la un preþ du-
blu. Craiovenii vor avea ocazia
sã achiziþioneze locuinþe la un
preþ foarte avantajos ºi de bunã
calitate”.

Avansul ar putea
fi mai mic

de 3.000 de euro
În ceea ce priveºte avansul

pe care cumpãrãtorii trebuie sã
îl achite la început, reprezentan-
tul Shandong Ninjiang spune cã
se va merge pe un avans me-
diu, calculat ca procent din va-
loarea fiecãrui imobil.

„S-a vorbit de un avans de

3.000 de euro, dar una este sã
achiþi un astfel de avans pentru
o garsonierã, care este mai ief-
tinã, ºi alta este pentru un pen-
thouse care este mult mai
scump. De aceea, se va corela
avansul cu preþul total. Dupã o
discuþie cu bãncile ºi dezvolta-
torul, se va stabili cât va fi acest
procent, care trebuie sã fie ori-
cum mic, de 10% sau 15%, dupã
cum se va decide”, a mai spus
Corneliu Stãnescu.

Garsonierele pleacã de la
preþul de 19.000 de euro ºi pânã
la 26.000 de euro, apartamen-
tele cu douã apartamente – în-
tre 29.000 de euro ºi 37.000 de
euro; apartamentele de trei ca-
mere – între 44.000 de euro ºi
57.000 de euro.
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lucru ºi cea de-a douã firmã, SC Recon, care are
alocate ºase blocuri, ridicate, deja, pânã la etajul
doi. Preþul locuinþelor rãmâne bãtut în cuie, aºa cum
a fost negociat ºi stipulat în contract, fiind de 400
de euro pe metru pãtrat, fãrã TVA. Pânã în pre-
zent, reprezentanþii dezvoltatorului chinez spun cã
existã 1.800 de cereri pentru achiziþionarea unei
locuinþe în noul cartier al Craiovei ºi cã urmeazã sã
se stabileascã un nou grafic de execuþie al lucrãrii.

Primele locuinþe
vor fi predate

MApN
Primele 250 de locuinþe, care

se regãsesc în cele trei blocuri
la care se lucreazã acum, vor fi
puse la dispoziþia MApN pen-
tru a fi vândute cadrelor milita-
re interesate. „În septembrie,
probabil, vor fi chemaþi cei din
MApN pentru a face pre-con-
tractele pentru cele 250 de
apartamente. Iar în ianuarie
2017, se poate face vânzarea
propriu-zisã. De la acea datã
se pot muta fãrã probleme în-
trucât este vorba de cvartalul
de blocuri din vecinãtatea strã-
zii Caracal, iar lucrãrile de pe
ºantier nu îi vor împiedica de-
loc”, a mai declarat Stãnescu.

Toate celelalte locuinþe vor fi
scoase la vânzare, pe baza soli-
citãrilor depuse, cãtre craioveni.
Potrivit lui Corneliu Stãnescu, la
biroul de vânzãri al Shandong
Ninjiang sunt înregistrate 1800
de cereri de cumpãrare, toate
înaintate anul trecut. „Probabil
cã la acest numãr se mai adau-
gã câteva sute care au fost de-
puse de la începutul anului.
Deci, nu sunt probleme cu cum-
pãrãtorii lor”.

În plus, pentru a-i ajuta pe
eventualii cumpãrãtori, dezvol-
tatorul intenþioneazã sã iniþieze
negocieri cu mai multe bãnci
comerciale din România în pri-
vinþa unor facilitãþi acordate so-
licitanþilor de credit imobiliar,
cum ar  costuri mai reduse la
întocmirea dosarului sau la eva-
luarea imobilului. „Urmãrim ca
bãncile sã le asigure un cost al
creditãrii mai redus, ba chiar
posibilitatea unei dobânzi pre-

ferenþiale. Cum oamenii vor
veni sã încheie contractele, noi
le vom pune la dispoziþie ºi o
listã cu condiþiile de creditare
a unor bãnci puternice”, a mai
spus Stãnescu.

S-au început
lucrãrile

ºi la utilitãþi
Noul cartier va avea, la final,

23 de blocuri cu 10 etaje, în care
vor fi 1.819 locuinþe, structura-
te astfel: 187 de garsoniere,
1.035 de apartamente cu douã
camere, 543 de apartamente cu
trei camere ºi 54 de apartamen-
te tip penthouse. Potrivit proiec-
tului, complexul va beneficia de
parcãri la sol, precum ºi o clã-
dire cu parcaj multietajat. În in-
cintã va fi amenajatã o piscinã

cu circuit închis. De asemenea,
cartierul va beneficia de servi-
cii sociale proprii: o grãdiniþã,
farmacie, cabinet stomatologic,
dar ºi de medicinã de familie,
birou de taxe ºi impozite. „Com-
pania CEZ a ºi fãcut o parte din
lucrãri, GDF Suez la fel, iar
Compania de Apã a efectuat
racordarea generalã a cartieru-
lui la reþeaua oraºului. Spaþiile
comerciale vor fi private ºi, pe
acelaºi principiu ca ºi locuinþe-
le, vor fi scoase la vânzare. Pis-
cina va fi administratã de aso-
ciaþia de proprietari a cartie-
rului ºi va fi folositã numai de
cãtre locatari”, a mai precizat
reprezentantul dezvoltatorului
chinez.

Toate apartamentele trebuie
sã fie predate de dezvoltator

cumpãrãtorilor complet finisate,
inclusiv cu instalaþii interioare ºi
obiecte sanitare instalate. În

preþ nu va fi inclusã centrala ter-
micã, pe care proprietarii o vor
plãti separat.

Se lucreazã
la un nou grafic

de execuþie
Investiþia totalã este de 35

milioane euro, finanþare pe care
compania constructoare din Chi-
na a obþinut-o printr-un credit de
la Banca de Dezvoltare din þara
de provenienþã. Potrivit estimã-
rilor autoritãþilor locale, pânã în
acest moment s-au investit
aproape 8 milioane de euro.

„Deocamdatã, lucrãm la un
nou grafic de execuþie a lucrã-
rii, motiv pentru care nu putem
sã avansãm, la acest moment,
o datã de finalizare a întregului
cartier. În urmãtoarele zile, vom
fi în mãsurã sã vã furnizãm o
datã certã”, a concluzionat Cor-
neliu Stãnescu, în ceea ce pri-
veºte termenul de finalizare a
lucrãrilor.
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Cei prezenþi, vorbim de tineri,
nu pot uita cei patru sau trei ani de
studiu (absolvenþi de la „zi” ºi
„frecvenþã redusã”, respectiv „Ad-
ministraþie publicã”). ªef al promo-
þiei este  Eliza Dumitru, care a
înmânat „Cheia succesului”, con-
form tradiþiei, celui mai merituos
student din anul III, Floridana
Constantin.

„Perioada frumoasei lor studen-
þii poate continua cu studiile de
masterat ori doctorale, prin care
îºi pot desãvârºi pregãtirea juridi-
cã, cu ajutorul ºcolii doctorale a
facultãþii, care este în plinã dez-
voltare instituþionalã, specializãri-
le pe care le oferim crescând sim-
þitor în ultimii ani. Îi felicit pe toþi,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

împreunã cu întregul corp profe-
soral”, a menþionat prof.univ.dr.
Sevastian Cercel, decan al Fa-
cultãþii de Drept.

Meritã amintite ºi mediile gene-
rale pe ani de studiu ºi de licenþã,
împreunã cu numele deþinãtorilor-
:la Drept, media de absolvire a fost
7,67, cea de la licenþã – 8,45, iar
cele mai bune rezultate, în cei pa-
tru ani, le-a avut Nicolae Carauº
(9,98); Administraþie Publicã –
media pe ani a fost 7,99, cea de la
„diplomã” – 8,51, cea mai bunã
notare pe cei trei ani fiind a Bian-
cãi Teculescu; Frecvenþã redusã –
7,06 pe cei patru ani, 7,80 la licen-
þã, ºefã de promoþie,conform no-
tãrii, fiind Rodica Florescu.

Promoþia 2016 a Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii
din Craiova a apãrut, în cadru festiv, în faþa profesorilor, mar-
când finalizarea anilor de studiu. În prezidiu au fost prezenþi
prof.univ.dr. Sevastian Cercel – decanul Facultãþii de Drept,
conf.univ.dr. Lucian Sãuleanu – decanul Baroului Dolj, prof.u-
niv.dr. Viorel Gãinã – prodecan cu probleme studenþeºti, lec-
tor univ.dr. Simina Badea ºi Robert Bischin, ambii îndrumã-
tori, încã din anul I, ai actualei promoþii.

În ziua de 8 iulie, s-au încheiat operaþi-
unile de depunere a opþiunilor, pentru ad-
miterea în ciclul liceal, pe filiera vocaþio-

Începe perioada înscrierilor la liceuÎncepe perioada înscrierilor la liceuÎncepe perioada înscrierilor la liceuÎncepe perioada înscrierilor la liceuÎncepe perioada înscrierilor la liceu
S-a încheiat examenul de Evaluare Naþionalã, s-au afiºat rezultatele finale, iar, de acum, începe
perioada de admitere, copii ºi pãrinþii trebuind sã depunã fiºele cu opþiuni, urmând sã intre în
repartizarea computerizatã. Primii care au intrat „în focuri” sunt cei de la filiera vocaþionalã

(sport, arte), care, ieri, ºi-au finalizat datele de înscriere.

S-a terminat Bacalaureatul,
se aºteaptã rezultatele

Premii ºi bursePremii ºi bursePremii ºi bursePremii ºi bursePremii ºi burse
pentru finaliºtiipentru finaliºtiipentru finaliºtiipentru finaliºtiipentru finaliºtii
la Olimpiadele ºcolarela Olimpiadele ºcolarela Olimpiadele ºcolarela Olimpiadele ºcolarela Olimpiadele ºcolare

Înscrieri pentruÎnscrieri pentruÎnscrieri pentruÎnscrieri pentruÎnscrieri pentru
admitere la Facultateaadmitere la Facultateaadmitere la Facultateaadmitere la Facultateaadmitere la Facultatea
de Tde Tde Tde Tde Teologie din Craiovaeologie din Craiovaeologie din Craiovaeologie din Craiovaeologie din Craiova

Facultatea de Teologie din Craiova organizeazã
înscrieri pentru examenul de admitere la cele douã
secþii: Teologie Pastoralã ºi Arte Vizuale, pânã la data
de 19 iulie. Pentru întocmirea dosarului de înscriere,
care se va depune la secretariatul facultãþii, din stra-
da „A.I. Cuza”, este necesarã adãugarea avizului de cult. În acest sens, candidaþii vor depune la
Biroul de învãþãmânt, catehizare ºi activitãþi cu tineretul al Arhiepiscopiei Craiovei urmãtoarele
acte: cerere tip de obþinere a avizului de cult, certificat de botez în copie, recomandare de la
preotul paroh, preotul duhovnic ºi profesorul de religie, copii de pe actele de studii.

nalã, dupã care
vor urma valida-
rea ºi repartiza-
rea computeriza-
tã. «Pentru pro-
bele sportive,
proba de aptitu-
dini trebuia pro-
movatã cu mini-
mum 6,00, pen-
tru cele artistice

cu cel puþin 7,00, iar pentru profilul peda-
gogic sunt calificativele admis/respins.
Acolo unde a fost vorba de notare, se va

face media celor trei probe (evaluare, anii
de gimnaziu, aptitudini), iar pentru ceilalþi
nu va conta decât media „capacitãþii” ºi a
gimnaziului. La Colegiul Naþional „ªtefan
Velovan” sunt 185 de elevi care au îndepli-
nit criteriile ºi se vor „bate” pe 56 de lo-
curi, iar la Liceul de Arte „Marin Sorescu”
sunt 30 de candidaþi pe 28 de locuri la Mu-
zicã ºi 70 de pretendenþi pentru 56 de po-
ziþii la Arte vizuale. La „sportiv”, sunt 170
de locuri, cu 205 admiºi», a declarat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector general ad-
junct al ISJ Dolj ºi preºedinte al Comisiei
Judeþene de admitere.

Media bate opþiunea
Pânã pe 12 iulie va fi perioada de depune-

re a opþiunilor ºi pentru învãþãmântul de masã.
„Am vãzut ºi auzit cã s-a vehiculat ipoteza
cã opþiunea este primordialã, în faþa notei
obþinute de elev. Nu este adevãrat. Media va
fi principalul factor la repartizarea compute-
rizatã. Chiar dacã, sã zicem, pe fiºa apare o
opþiune la poziþia nr.10, dar cu o medie foar-
te mare, copilul va fi direcþionat conform
notei, trecând peste ceilalþi din faþa lui. Pe 19
iulie va fi fãcutã cunoscutã situaþia admite-
rii”, a mai spus Nicuºor Cotescu.

Ieri, s-a încheiat sesiunea de varã a Examenului de Bacalaureat, prin
proba scrisã, cea a opþiunii. Emoþiile au fost la fel de mari, dar, din pãcate, s-
a înregistrat încã un numãr mare de absenþi, iar trei elevi au fost eliminaþi,

pentru încãlcarea metodologiei de examen.

A fost ultima probã
a examenului scris, la
Bacalaureat, cea opþi-
onalã a candidaþilor. Au
fost 16 tipuri de sub-
iecte, pe 10 discipline,
pentru care s-au în-
scris 4.021 de elevi:
Biologie – 1.705, Geo-
grafie – 1.170, Logicã
– 624, Fizicã – 147, In-
formaticã – 192, Chi-
mie – 82, Sociologie –
51, Economie – 25,
Psihologie – 17, Filosofie – 11.

«S-au înregistrat 223 de absenþi, iar trei
candidaþi au fost eliminaþi din examen, de
la Centrul de Examen constituit la Liceul
„Traian Vuia”, pentru telefonul mobil aflat
asupra lor. Nu putem ºti rezultatele, dar
avem speranþe cã vom avea un procentaj
bun de promovabilitate», a declarat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspector ge-

neral al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat.

Pe 12 iulie, pânã la ora 16.00, vor fi
afiºate rezultatele, în aceeaºi zi, în inter-
valul orar 16.00-20.00 putând fi depuse
contestaþiile, care vor fi soluþionate între
13 – 15 iulie.Pe 16 iulie vor fi fãcute cu-
noscute rezultatele finale.

Duminicã, 10 iulie, la Hotel „Ramada”
din Craiova, 126 de elevi, premianþi la fa-
zele naþionale ale Olimpiadelor ºcolare, vor
fi onoraþi, într-un cadru festiv, pentru per-
formanþele obþinute. „Cu sprijinul unui
sponsor, care nu a dorit sã îi fie fãcut cu-
noscut numele, de aceea a ºi cerut ca mass-
media sã nu participe la eveniment, vor fi
premiaþi tinerii din Dolj care au obþinut per-
formanþe notabile la competiþiile la care au
participat. Astfel, 36 de elevi care au ocu-

pat poziþii pe podium – 16 cu locul I, 11 cu
locul al II-lea, 9 pe ultima treaptã – vor
primi burse lunare, timp de un an de zile,
iar ceilalþi, care au obþinut alte distincþii
(menþiune sau premii speciale) vor fi re-
compensaþi cu bani”, a declarat prof. La-
vinia Elena Craioveanu, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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GEORGE POPESCU

Poate chiar mai mult decât în cazul lite-
raturii (al marilor autori ºi a capodoperelor
lor), nevoia de reîntâlnire cu peliculele cine-
matografice care au marcat destinul celei de-
a ºapte arte e, deseori, mai urgentã: mai fruc-
tuoasã, prin oferta de ozonizare a spiritului
agresat de transformarea acesteia într-o in-
dustrie fetidã, dar mai ales prin restituirea,
în intimitate, a întâlnirilor care ne-au mode-
lat prin timp gusturi ºi caractere ce aveau sã
ne structureze personalitatea.

Revizionând unele dintre capodoperele lui
Federico Fellini – unul din monºtri sacri ai
cinemaului mondial cãruia m-am livrat de
adolescent cu fervoarea unei fascinaþii ne-
lipsite de inocenþa specificã unei splendide
„ignoranþe” în materie – , n-am mai reuºit,
decât cu riscul divertismentului, sã urmã-
resc pânã la capãt puzderia de producþii
ºablonarde pe care sutele de canale tv. le
oferã, zilnic, ca pe niºte artefacte inseriate.

De la îndepãrtatul „La strada”  la „8 ½”,
trecând prin „Satyricon”, „Casanova” þi pânã
la ultimul, „La voce della luna”, realizat cu

doar trei ani înaintea decesului sãu, survenit
în 1993, întreaga filmografie a titanului nãs-
cut în Rimini, în 1920, depãºeºte în egalã
mãsurã ºi dimensiunea de frescã a unei epoci
ºi pe cea de strict patrimoniu al unui artist
oricât de genial. Fiindcã Fellini, oricât de
deschis, de colocvial ºi de mãrturisitor al
propriului sãu travaliu s-a dovedit în cele mai
variate contexte (interviuri, discuþii, pagini
autobiografice etc.), contrar adicã unei re-
tractilitãþi comune firilor geniale, n-a fost un
introvertit. Dimpotrivã, cum a recunoscut
mereu, întreaga sa aventurã artisticã (ca
desenator, caricaturist, autor de gag-uri ori
de scenarii pentru alþii) ºi-a desemnat-o, cu
luciditate ºi o insolitã clarviziune, ca un lung
parcurs în cãutarea de sine.

Au rãmas însã ºi lucruri mai puþin cu-
noscute, unele obscure, altele disimulate
programatic în pagini de memorii, cele mai
multe risipite prin mãrturiile celor cu care a
colaborat. Unele, cunoscute încã din epoca
în care se produceau, n-au trecut pragul

zvonurilor, altele au rãmas în faza unor ipo-
teze proiective. ªi atât.

Abia cu câþiva ani în urmã, una din
aceste ipoteze ce era, în realitate, un pro-
iect deja în act ºi despre care se discuta
prin glorioºii ani 60 ai regizorului, a ieºit
la ivealã: în forma unui scenariu, scris în
1965, cu titlul „Cãlãtoria lui G. Mastor-
na”, pe care colaboratorul ºi prietenul sãu
scenarist Ermanno Cavazzoni l-a editat la
editura Quodlibet cu câþiva ani în urmã.
Textul a fost privat de indicaþiile tehnice
(de tip regizoral), astfel cã el a fãcut vâlvã
în Italia de la apariþie ºi pânã recent din-
colo de orizontul cinematografic, intrând
în atenþia literaturii ca atare.

S-a scris – ºi de cãtre unii dintre cei mai
activi ºi mai autorizaþi critici literari – cã, de
fapt, textul acestui scenariu, dincolo de atri-
butul sãu de dimensiune parabolicã a între-
gii personalitãþi felliniene, închide în el efi-
gia unei teme ce-a fost ºi-a rãmas obsesia
de cãpãtâi a marelui cineast: ideea unei al-

ternative la existenþa cotidianã, aºa cum o
ºtim ºi o trãim, care ar trebui sã fie, cel pu-
þin în perspectiva imaginarului, cea a unui
purgatoriu. Dantesc, dar nu numai.

Este ceea ce sugereazã textul acesta na-
rativ, cu debarcarea dintr-un avion a unei
mulþimi în care se regãseºte ºi acest insipid
Giuseppe Mastorna ºi care se trezesc, cu
toþii, într-un „peisaj” aparent obiºnuit, cu
blocuri, palate, strãzi, magazine, restauran-
te, hoteluri de toate categoriile ºi în care vor
afla, încet-încet, cã nu e vorba de nimic real,
fiindcã de fapt aceasta este doar o lume al-
ternativã, purgatorialã cu iluzia de Paradis,
imposibil în ordine absolutã.

Rãmâne misterioasã, pânã la pun punct,
raþiunea pentru care Fellini n-a finalizat acest
proiect. Poate cã – spun unii comentatori –
tocmai jocul oniricului – junghian – de care
nu s-a sfiit sã vorbeascã în câteva rânduri l-
a þinut departe de ceea ce s-ar fi dorit a fi o
depãºire a limitelor. Pe care chiar ºi arta e
chematã uneori sã le ia în calcul.
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Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj vã invitã marþi, 12 iulie, la vernisajul expoziþiei „Universul
culorilor”, cu lucrãri realizate de Khatllen Cazacu ºi Nicole Cazacu,
eleve ale Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Evenimentul va
avea loc la ora 12.00, la Galeriile „Cromatic” (strada „Alexandru Mace-
donski” nr. 28), iar invitat special va fi prof. Dorina Smarandache.

Referindu-se la cele douã tinere artiste, organizatorii precizeazã cã
«drumul pânã la aceastã primã expoziþie personalã l-au parcurs prin
prezenþe cu lucrãri în expoziþii colective, vernisate la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, pe simezele Galeriilor „Cromatic”, la Budapesta
(2014), dar ºi prin participãri la concursuri judeþene, naþionale ºi inter-
naþionale, finalizate cu premii. Bucuria creaþiei o trãiesc de mici, din
anii petrecuþi la ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumitru”».

Khatllen Cazacu ºi Nicole Cazacu s-au nãscut la 20 noiembrie 1998,
în Craiova, iar în prezent sunt eleve în clasa a XII-a la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova.

MAGDA BRATU

Expoziþia „Universul culorilor”, la Galeriile „Cromatic”

Alina Roºca s-a nãscut în
1960 ºi a absolvit Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigores-
cu” din Bucureºti, unde a stu-
diat, între 1980-1984, la secþia
de graficã. A început sã expunã
fiind încã studentã, lucrãrile sale
fiind apreciate de public ºi criti-
cã. A fost nelipsitã apoi din ex-
poziþiile organizate fie de Minis-
terul Culturii, fie de Uniunea
Artiºtilor Plastici, a cãrei mem-
brã a devenit. În anul 1987 a
avut prima expoziþie personalã
de graficã la Craiova ºi a expus
pentru prima oarã în strãinãta-
te, în Olanda.

A participat la peste 40 de

A fost unul dintre cele mai promi-
þãtoare talente ale graficii ºi gra-
vurii din România pre ºi postde-
cembristã, al cãrei destin uman ºi
artistic a fost frânt la numai 31 de
ani. Amintirea ei a rãmas însã,

chiar ºi dupã 25 de ani de când a a
pãrãsit aceastã lume, în sufletul tu-
turor celor care au cunoscut-o. Mai
cu seamã al familiei, pentru care
Alina pãstreazã ºi azi curãþenia ºi
frumuseþea unei icoane…

expoziþii, saloane naþionale ºi in-
ternaþionale. Ilustraþiile sale la
volumul „Codin”, de Panait Is-
trati, au fost expuse la Paris, la
propunerea Institutului Francez
din Bucureºti. A realizat, de ase-
menea, ilustraþii la versurile lui
Marin Sorescu ºi la cartea pen-
tru copii „Cãlãtorie în þara feri-
cirii”. În anul 1991 a fost invita-
tã cu o expoziþie personalã în
Italia, la Bologna. A pregãtit 60
de lucrãri, ºi-a cumpãrat biletul
de tren pentru data de 17 iunie,
dar o explozie provocatã de o
scurgere de gaze în atelierul sãu,
la 13 iunie, fãcea ca, împreunã
cu soþul ei, sã ajungã pe patul
spitalului, iar câteva zile mai târ-

ziu sã se stingã din viaþã…
„10 iulie este ziua în care a

plecat Alina… E de neînchipuit
cã au trecut 25 de ani! Au tre-
cut clipã cu clipã… Nu zi cu zi,
nu lunã cu lunã sau an cu an, ci
clipã cu clipã de durere ºi de
suferinþã, de amintiri ºi retrãiri”,
spune, cu lacrimi în ochi, Silvia
Roºca, mama artistei.

Graþie domniei sale ºi altor
oameni de bine, amintirea Ali-
nei Roºca a fost readusã în no-
iembrie 2015 prin deschiderea
unei expoziþii de graficã a artis-
tei ºi lansarea unui album de artã
la Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova. Albumul, a
cãrui viziune artisticã poartã am-
prenta profesorului ºi academi-
cianului Mircia Dumitrescu, în
colaborare cu Orbann Ana-Ma-
ria, a vãzut lumina tiparului în
anul când artista ar fi împlinit 55
de ani, la 24 de ani de la tragica
sa dispariþie. Lucrarea – care

poate fi procuratã din librãriile
craiovene, de la Galeria
„ARTA” ºi Muzeul de Artã Cra-
iova – cuprinde cele mai repre-
zentative lucrãri realizate de
Alina Roºca ºi cele mai impor-
tante cronici, antume sau postu-

me, despre activitatea ei artisti-
cã, completatã de note biogra-
fice relatate de mama sa, Silvia
Roºca, precum ºi un jurnal din
perioada 1979-1982.

MAGDA BRATU
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Cel puþin cinci ofiþeri de poliþie
au fost împuºcaþi mortal de lune-
tiºti, iar mai mulþi au fost rãniþi, în
timpul protestelor împotriva bruta-
litãþii poliþiei, organizate la Dallas.
Preºedintele Statelor Unite, a decla-
rat, de la summitul NATO ce se
desfãºoarã la Varºovia, cã atacul din
Dallas a fost unul “violent, calculat
ºi demn de dispreþ”. Acesta a spus
cã a fost þinut la curent cu privire
la aceste evenimente de cãtre per-
sonalul sãu ºi cã a vorbit cu prima-
rul oraºului Dallas, Mike Rawlings,
pentru a-i oferi orice ajutor de care
ar avea nevoie pentru a face faþã
acestei tragedii înspãimântãtoare.
“Poliþia din Dallas se afla la datorie,
oferind siguranþã populaþiei în tim-
pul unui protest paºnic”, a spus Obama.
“Aceºti ofiþeri de poliþie care vizau asupra res-
pectãrii legii au fost þintiþi”, a continuat aces-
ta. “Vorbesc pentru fiecare american când
spun cã suntem îngroziþi ºi cã suntem alãturi
de oamenii ºi de Departamentul de Poliþie din
Dallas”, a declarat Obama. Potrivit poliþiei, nu
au fost gãsite bombe în oraº. Unul dintre sus-
pecþi a spus poliþiei cã bombele au fost lãsate
“peste tot”. Poliþia spune cã în atac ar fi fost
implicate patru persoane. Potrivit ºefului Poli-
þiei, cele trei persoane aflate în custodie au re-
fuzat sã coopereze. Unul dintre suspecþi, Mark
Hughes, s-a predat poliþiei dupã ce fotografia
sa a fost difuzatã pe reþelele de socializare. Fra-
tele sãu, Cory Hughes, care a fost unul dintre

Kremlin: Sugestiile

NATO cã Rusia

ar fi o ameninþare

sunt “absurde”,

“deformãri”

ale realitãþii
Sugestiile Alianþei Nord-

Atlantice cã Rusia ar repre-
zenta o ameninþare sunt
“absurde”, fiind “defor-
mãri” ale realitãþii, acuzã
Kremlinul, dupã ce preºe-
dintele SUA, Barack Oba-
ma, a declarat cã NATO
trebuie sã menþinã sancþiu-
nile împotriva Moscovei din
cauza ingerinþelor în Ucrai-
na. “Este absurd sã vorbim
despre ameninþãri care ar
veni din partea Rusiei în
momentul în care zeci de
persoane sunt ucise în
mijlocul Europei ºi când
sute de oameni mor zilnic în
Orientul Mijlociu”, a decla-
rat Dmitri Peskov, purtãto-
rul de cuvânt al Preºedinþiei
Rusiei. “Trebuie sã fii o
organizaþie cu o vederi
înguste pentru a deforma
lucrurile într-un astfel de
mod”, a adãugat Peskov.
Rusia a fost deschisã dialo-
gului cu NATO ºi nu a
considerat Alianþa Nord-
Atlanticã inamic, dar
militari NATO ºi armament
au fost aduºi în apropierea
frontierelor Rusiei, a subli-
niat Peskov. “Noi nu ne
apropiem de frontierele
NATO”, a încheiat Peskov.
Moscova a reacþionat astfel
la un editorial publicat de
preºedintele SUA, Barack
Obama, în cotidianul
britanic Financial Times, cu
ocazia summitului NATO.
“La summitul NATO de la
Varºovia, trebuie sã reafir-
mãm determinarea - obliga-
þia pe care o avem în virtu-
tea Articolului 5 al Tratatu-
lui Nord-Atlantic - de a
apãra orice stat membru al
Alianþei. Trebuie sã consoli-
dãm apãrarea aliaþilor din
centrul ºi estul Europei, sã
intensificãm mijloacele de
disuasiune ºi sã fim mai
determinaþi în contracararea
noilor tipuri de ameninþãri,
inclusiv a atacurilor ciber-
netice”, a declarat preºedin-
tele Statelor Unite. “Trebuie
sã acceptãm cã Rusia poate
fi un concurent, un adver-
sar, un interlocutor egal sau
un partener ºi poate toate
acestea în acelaºi timp”, a
apreciat liderul american.

Guvernul irakian a întreprins o serie de
mãsuri de consolidare a securitãþii Bagda-
dului ºi a ordonat Ministerului Justiþiei exe-

Cinci ofiþeri de poliþie, împuºcaþi mortalCinci ofiþeri de poliþie, împuºcaþi mortalCinci ofiþeri de poliþie, împuºcaþi mortalCinci ofiþeri de poliþie, împuºcaþi mortalCinci ofiþeri de poliþie, împuºcaþi mortal
de lunetiºti, în timpul unor proteste la Dallasde lunetiºti, în timpul unor proteste la Dallasde lunetiºti, în timpul unor proteste la Dallasde lunetiºti, în timpul unor proteste la Dallasde lunetiºti, în timpul unor proteste la Dallas

organizatorii protestului a spus cã Mark nu a
fost implicat în atac ºi nu a împuºcat pe ni-
meni. David Brown, ºeful poliþiei din Dallas a
declarat cã 11 ofiþeri de poliþie au fost împuº-
caþi de cãtre lunetiºti, ºase ofiþeri  fiind în con-
tinuare spitalizaþi. Protestele împotriva utilizã-
rii forþei letale de cãtre poliþie în cazurile în
care sunt implicaþi afro-americani au fost de-
clanºate de moartea a douã persoane de cu-
loare, Philando Castilia din Minnesota si Al-
ton Sterling in Louisiana, ambele decedate în
urma intervenþiei poliþiei.Philando Castilia a fost
împuºcat mortal miercuri în St Paul, în timp
ce Alton Sterling ucis de poliþie o zi mai de-
vreme, în Baton Rouge. Preºedintele ameri-
can Barack Obama a declarat cã “toþi oamenii

imparþiali ar trebui sã fie îngrijo-
raþi” cu privire la frecventele uci-
deri ale americanilor de culoare de
cãtre poliþie. Referindu-se la sta-
tisticile care aratã cã cetãþeni afro-
americani sunt mult mai suscepti-
bili de a fi împuºcati de poliþie,
Obama a cerut forþelor de ordine
sã elimine atitudinile pãrtinitoare.
“Atunci când incidente de acest
gen au loc, o parte importantã din-
tre concetãþenii noºtri simte cã din
cauza culorii pielii lor, nu sunt tra-
tati la fel,” a spus preºedintele ame-
rican.”ªi asta doare”. “Toþi ameri-
canii ar trebui sã fie tulburaþi de
aceste împuºcãturi, deoarece aces-
tea nu sunt incidente izolate. Sunt
simptome ale unui set mai larg de

diferenþieri rasiale care existã în sistemul nos-
tru de justiþie penalã”, a declarat Obama, aflat
în Polonia, unde va participa summitul NATO.
În Chicago, protestatarii au blocat timp de
aproximativ 10 minute o porþiune din Dan Ryan
Expressway - una dintre arterele principale ale
oraºului Chicago. În New York, câteva sute
de protestatari au blocat traficul în Times
Square, scandând “Mâinile sus, nu trage”. Mai
multe zeci de persoane au fost arestate în urma
incidentelor de la aceste proteste, a declarat
Departamentul de Poliþie din New York. În St.
Paul, aproximativ o mie de oameni s-au adu-
nat în faþa reºedinþei guvernatorului statului
Minnesota, scandând “Hei hei, ho ho, poliþiºtii
criminali sã plece”, ºi alte lozinci.

cutarea imediatã a peste 3.000 de persoa-
ne, condamnate la moarte pentru terorism.
Aceastã acþiune vine ca o reacþie a Guver-

nului irakian faþã de atentatul
sinucigaº comis de gruparea
teroristã Stat Islamic, ce a avut
loc în cartierul Karrada, din
Bagdad, duminicã, 3 iulie, ºi s-
a soldat cu 167 de morþi ºi 190
de rãniþi. Televiziunile irakiene
au difuzat luni secvenþe video
cu cinci bãrbaþi îmbrãcaþi în
uniforme portocalii de deþinuþi
ºi purtând cagule negre pe cap,
în poziþie verticalã în faþa eºa-
fodului. Cele cinci persoane
condamnate la moarte pentru
terorism au fost executate, a

anunþat într-un comunicat Ministerul Jus-
tiþiei. Numãrul teroriºtilor executaþi în
2016 ajungând astfel la 45. Organizaþia
Amnesty International, ce promoveazã
drepturile omului, a denunþat aceastã re-
acþie a Guvernului irakian, considerând cã
execuþiile nu sunt o soluþie ºi nu atacã sursa
criminalitãþii. “A fost demonstrat în repe-
tate rânduri cã pedeapsa cu moartea este
o violare a dreptului la viaþã”, a declarat
Philip Luther, directorul programului Afri-
ca de Nord ºi Orientul Mijlociu al organi-
zaþiei Amnesty International. Organizaþia
a invocat faptul cã cei care sunt respon-
sabili pentru atacurile teroriste trebuie sã
beneficieze de un proces echitabil ºi urmea-
zã a fi adoptat un moratoriu asupra pedep-
sei cu moartea, în Irak.

Guvernul irakian ameninþã cã va executa aproximativ
3.000 de teroriºti dupã recentele atentate

Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, omologul sãu din Franþa,
Francois Hollande, ºi Angela Mer-
kel, cancelarul Germaniei, au dis-
cutat, ieri, despre criza din estul
Ucrainei, pledând pentru continua-
rea procesului de gãsire a unei so-
luþii politice, informeazã site-ul
agenþiei Reuters. În cadrul unei te-
leconferinþe, “Vladimir Putin le-a
cerut celor doi lideri occidentali sã

Agresiunile cu caracter xeno-
fob au crescut cu 42% în con-
textul referendumului care a avut
ca rezultat ieºirea Marea Britanii
din Uniunea Europeanã, anunþã
poliþia britanicã, potrivit site-ului
agenþiei Reuters. Începând din 16
iunie, în Marea Britanie s-au înre-
gistrat 3.076 de incidente cu ca-
racter xenofob, o creºtere cu 915
cazuri comparativ cu aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut. Majoritatea
cetãþenilor britanici au votat pe 23
iunie în favoarea ieºirii þãrii din

Vladimir Putin, Francois Hollande
ºi Angela Merkel au discutat

despre criza din estul Ucrainei
influenþeze mai activ partea ucrai-
neanã” în sensul aplicãrii Acordu-
lui Minsk. Cei trei lideri politici au
evidenþiat necesitatea garantãrii
unui statut special regiunilor sepa-
ratiste din estul Ucrainei, prin re-
forme constituþionale, o amnistie
ºi alegeri regionale. Conflictul se-
paratist din estul Ucrainei, izbuc-
nit în martie 2014, s-a soldat pânã
în prezent cu peste 9.000 de morþi.

Agresiunile xenofobe au
crescut în Marea Britanie

Uniunea Europeanã. Dupã referen-
dum au fost semnalate numeroa-
se agresiuni xenofobe care au vi-
zat musulmani ºi est-europeni.
“Acum avem dovezi clare privind
intensificarea infracþiunilor xeno-
fobe la nivel naþional în ultimele
sãptãmâni”, a declarat Mark Ha-
milton, purtãtorul de cuvânt al
Poliþiei britanice. “Aceastã situa-
þie este inacceptabilã ºi subminea-
zã diversitatea ºi toleranþa pe care
ar trebui sã le celebrãm în Marea
Britanie”, a adãugat Hamilton.
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Anunþul tãu! S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova

scoate la licitaþie publicã în ve-
derea închirierii urmãtoarele
spaþii situate în Craiova: - str.
Lipscani nr.22, pivniþã – su-
prafaþã 95,00 mp, profil
prestãri servicii; - str.Mihail
Kogalniceanu nr.13, demisol
– suprafaþã 97,46 mp, profil
spaþii de depozitare: în alte
construcþii; - str.Fraþii Buzeºti
nr.4A, pivniþã – suprafaþã de
156,44 mp, profil localuri de
noapte (baruri, restaurant,
etc.); - str.Fraþii Buzeºti nr.4A,
pivniþã – suprafaþã de 100,00
mp, profil localuri de noapte
(baruri, restaurant, etc.); -
str.Theodor Aman nr.6 – su-
prafaþã 29,42 mp, profil -cofe-
tãrie, patiserie, gogoserie, co-
vrigãrie; - str.Unirii nr.31, - su-
prafaþã 67,09, profil spaþii de
depozitare: în alte construc-
þii; - str.Mihail Strejan, bl.14,
sc.2, ap.8 – suprafaþã 49,96
mp; profil – locuinþã; Licitaþia
va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, situat în
str.Brestei nr.129, CUI: RO
7403230, în data de 25.07.2016,
data limitã de depunere a ofer-
telor 22.07.2016,ora 14:00. Pre-
þul documentaþiei de atribui-
re este de 176 lei, se poatea
achiziþioana de la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul
Contracte. Relaþii suplimenta-
re la telefon 0251.411.214;

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova
scoate la licitaþie publicã în ve-
derea închirierii urmãtoarele
spaþii situate în Craiova: - car-
tier Rovine, bl.A64, ap.1 - su-
prafaþa 48,89 mp, profil
prestãri servicii; - Piaþa Gãrii,
bl.V, parter – suprafaþa 57,79
mp, profil magazin general; -
str.Simion Barnuþiu, nr.36 – su-
prafaþã 73,39 mp, profil
prestãri servicii; - cartier
Lãpuº, bl.T7, parter – suprafa-
þã 37,00 mp, profil prestãri ser-
vicii; - str.Lipscani nr.20, piv-
niþã – suprafaþã 94,94 mp, pro-
fil cluburi: tip sportiv; Licitaþia
va avea  loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, situat în
str.Brestei nr.129, CUI: RO
7403230, în data de 22.07.2016,
data limitã de depunere a ofer-
telor 21.07.2016, ora 16.00. Pre-
þul documentaþiei de atribuire
este de 176 lei, se poate achi-
ziþioana de la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul
Contracte. Relaþii suplimenta-
re la telefon 0251.411.214;

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. 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 domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând 2 apartamen-
te în vilã intrãri se-
parate, pretabil fir-
mã sau locuinþã.
Parter 120 mp, de-
misol 70 mp, teren
400 mp, zonã cen-
tralã. Telefon: 0736/
139.179.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament în
vilã 120 mp, teren
150 mp, zonã cen-
tralã. Telefon: 0736/
139.179.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
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Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

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 Meriºo-
rului. 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, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb. Te-
lefon: 0742/ 382449.
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 întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele 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; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii
la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre 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 conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
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 re-
zervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
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 saltea 2x1,20
stare excepþiona-
lã. 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 platã
a utilitãþilor. Telefon:
0726/497.404.

DIVERSE
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon:  0251/
415.586.

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Marin Dumitru
este alãturi de fa-
milia prof. Bercea
- Florea Georgicã
la decesul distin-
sului tatã. Since-
re condoleanþe!
COMEMORÃRI

Astãzi 9 iulie, se
împlineºte o ju-
mãtate de an de la
trecerea în nefiin-
þã a celei care a
fost (VELICAN),
MITROI MARIA.
Nu te vor uita în
veci sora Nuþi Za-
haria ºi nora Adi
Velican.
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Þara organizatoare, Franþa, a
acces, joi searã, în ultimul act
al Campionatului European, gra-
þie unei izbânzi cu 2-0 în faþa
campioanei mondiale Germania.
Acolo aºtepta deja Portugalia,
calificatã încã de miercuri, dupã
un rezultat identic cu marea sur-
prizã Þara Galilor.

Fãrã victorie în faþa nemþilor,
într-un joc oficial, de aproape
ºase decenii, mai exact din fi-
nala micã a Mondialului suedez
din 1958, an din care au cedat
în trei rânduri, în cadrul acele-
iaºi competiþii – în semifinale în
’82 ºi ’86, respectiv în sferturi
în 2014, “Les Bleus” au început
în forþã ºi au irosit o bunã opor-
tunitate în minutul  7,  când
Griezmann, în urma unui repe-
tat un-doi cu Matuidi, l-a întins
serios pe Neuer. A fost însã doar
un foc de paie. Deºi fãrã Hum-
mels (suspendat), Khedira ºi
Gomez (ambii accidentaþi), ger-
manii au preluat autoritar frâiele
jocului, ratând câteva ocazii
mari, prin Emre Can (13) ºi
Muller (32, 39). Franþa gâfâia
teribil ºi aºtepta pauza, dar ce
cadou! Un corner a dus la obþi-
nerea unui penalty, cãpitanul
Schweinsteiger fãcând henþ
într-un duel cu Matuidi. Griez-
mann ºi-a a sumat responsabili-
tatea ºi n-a greºit, bãtându-l cu
un ºut în forþã pe Neuer.

Dupã odihnã, presiunea ger-
manã a dispãrut aproape defini-
tiv, fond pe care Franþa, încu-
rajatã ºi de abdicarea lui Boateng
(ieºit accidentat), a îndrãznit mai
mult. ªi a fãcut 2-0, din nou însã
cu ajutorul nemþilor, protogoniº-
tii unul lanþ incredibil de gafe.
Mai întâi a greºit tânãrul Kim-
mich, Pogba l-a fãcut arºice pe

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

Cartonaºe galbene: Can (36), Schweinsteiger (45+1), Ozil (45+1),
Draxler (50) / Evra (43), Kante (75).

Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Neuer – Kimmich, Boateng
(Mustafi 61), Howedes, Hector
– Can (Gotze 67), Schweinstei-
ger (Sane 79) – Ozil, Kroos,
Draxler – Muller. Selecþioner:
Joachim Low.

Lloris – Sagna, Koscielny,
Umtiti, Evra – Pogba, Matuidi –
Sissoko, Griezmann (Cabaye
90+2), Payet (Kante 71) – Giroud
(Gignac 78). Selecþioner: Didier
Deschamps.

Germania 0-2 Franþa
Stadion: “Velodrome” – Marsilia, spectatori: 64.078.

A marcat: Griezmann (45+2 pen., 72).

Griezmann taxeazã inexactitãþile “Mannschaft-ului”Griezmann taxeazã inexactitãþile “Mannschaft-ului”Griezmann taxeazã inexactitãþile “Mannschaft-ului”Griezmann taxeazã inexactitãþile “Mannschaft-ului”Griezmann taxeazã inexactitãþile “Mannschaft-ului”
ºi duce Franþa în finala cu Portugaliaºi duce Franþa în finala cu Portugaliaºi duce Franþa în finala cu Portugaliaºi duce Franþa în finala cu Portugaliaºi duce Franþa în finala cu Portugalia

Mustafi ºi a centrat din stânga,
Neuer a respins greºit, direct la
Griezmann, iar vârful lui Atleti-
co a fãcut “dubla”.Execuþie cu
talpa, din apropiere, al ºaselea gol
la acest Euro. Germania a ripostat
sever, dar a ratat câteva ºanse
enorme, în special prin Kimmich,
aproape sã-ºi rãscumpere gre-
ºeala de la gol în douã rânduri,
ºut la închietura barelor, iar mai
apoi cu o reluare de cap detur-
natã fenomenal de Lloris.

Penalty-ul
cu Germania,
un prilej de revanºã

Antoine Griezmann a ajuns la
6 goluri la acest turneu final, fi-
ind golgheterul competiþiei, iar
francezii nu au ezitat sã-l com-
pare pe atacantul de 25 de ani
cu Michel Platini, care are 9
goluri în total, record la egalita-

te cu adversarul din finala de
duminicã, Cristiano Ronaldo.

“Sunt încã foarte departe de
Michel Platini, dar sper ca într-
o bunã zi sã-l ajung. Am ratat
penalty-ul din finala Champions
League (n.r. pierdutã de Atleti-
co în faþa Realului) ºi mi-am
dorit foarte tare sã execut un
penalty într-un meci important
ºi sã înscriu. Sunt fericit cã am
luat aceastã decizie ºi cã am
marcat”, a spus Griezmann.

Deschamps:
“Jucãtorii mei
au scris istorie”

Dupã ce Franþa a eliminat Ger-
mania în semifinale CE, selecþi-
onerul “Cocoºului galic”, Didier
Deschamps, a declarat: “Am
scris deja istorie. Trecuse mult
timp de când nu mai învinsesem
Germania, dar asta nu a însem-

nat nimic astãzi (n.r. joi). Sun-
tem în finalã , unde ne aºteaptã
un trofeu. Este o emoþie incredi-
bilã – am suferit, dar nu am ce-
dat niciun moment, iar asta este
grozav pentru mine. Aceasta este
o poveste minunatã - jucãtorii au
scris istorie eliminând Germania”,
a afirmat Deschamps.

Nemþii considerã
cã au pierdut
nemeritat

Golul marcat de Griezmann,
din penalty, în minutele de pre-

lungire ale primei reprize, dupã
un henþ comis în careu de Bas-
tian Schweinsteiger, a rupt echi-
librul partidei, iar elevii antrenaþi
de Joachim Low nu au mai reu-
ºit revenirea în partea a doua.

“Nu voi comenta deciziile ar-
bitrilor, ele trebuie acceptate.
Multe lucruri nu au mers cum
trebuia, dar trebuie sã-mi feli-
cit jucãtorii, noi am fost echipa
mai bunã.  Am avut ºansele
noastre, din pãcate nu am reu-
ºit sã înscriem. Nu am avut
norocul de care aveam nevoie,
dar în 2012 (n.r. semifinalã pier-
dutã la EURO contra Italiei) sau
în 2010 (n.r. semifinalã pierdu-
tã la Mondial în faþa Spaniei),
când am fost eliminaþi, echipa
care ne-a bãtut a fost mai bunã.
Acum nu a fost cazul, am fost
mai buni decât francezii”, a de-
clarat tehnicianul german la fi-

nalul partidei.
Aceeaºi pãrere a fost împãr-

tãºitã ºi de mijlocaºul Toni Kro-
os, care a adãugat cã Germa-
nia a avut contra Franþei cea
mai bunã prestaþie de la Euro
2016.

“Cu Franþa am jucat cel mai
bun meci de la acest turneu fi-
nal ºi este ciudat cã am pierdut
cu 0-2. Nu pot învinovãþi echi-
pa, am avut oportunitãþi bune.
Am avut trei sau patru ocazii
excelente din lovituri de cap, dar
am pierdut mult teren din cau-
za unor greºeli”, a spus Kroos.

Neuer: “Dacã jucam
aºa, acasã,
ne-ar fi fluierat
întreg stadionul”

Tot din tabãra germanã, goal-
keeperul Manuel Neuer a subli-
niat faptul cã, în cazul în care
echipa sa ar fi prestat un joc
precum cel al francezilor pe te-
ren propriu, ar fi atras ostilita-
tea suporterilor.

“Dacã este sã gãsim ceva po-
zitiv în ceea ce s-a întâmplat,
este faptul cã nu vom merge
acasã dupã un meci slab..Mulþi
prieteni fotbaliºti, nu numai ger-
mani, ar fi preferat sã ne vadã
pe noi în finala din Paris. Dacã
jucam un meci de pe teren pro-
priu aºa cum au fãcut-o fran-
cezii, ne-ar fi fluierat tot stadio-
nul”, a declarat Neuer, într-un
interviu pentru Kicker.
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Aºadar, Portugalia ºi Franþa vor
lupta, mâine searã, pentru râvni-
tul trofeu. Dacã gazdele au deja
douã titluri în palmares, din tot
atâtea prezenþe într-un ultim act,
în 1984 (2-0 cu Spania, tot ca
þarã organizatoare) ºi în 2000 (2-
1 cu Italia, la turneul organizat de
Belgia ºi Olanda), Portugalia are
doar crunta amintire a finalei pier-
dute în 2004, 0-1, acasã, la Lisa-
bona, cu Grecia, în cea mai mare
surprizã din istoria turneelor fina-
le, incluzând aici ºi pe cele de Cupã
Mondialã.

În cazul unei victorii, Franþa s-
ar încununa din nou la o distanþã
de 16 ani (1984, 2000, 2016). Tot-
odatã, ar egala la numãrul de tro-
fee fruntaºele Germania ºi Spania.

“Les Bleus” –
10 victorii în ultimele
“directe”, plus sintag-
ma de piazã rea
la turneele finale

Statistica ciocnirilor directe
este una net favorabilã Franþei, 18
victorii, o remizã ºi 5 eºecuri (gol-
averaj 48-28). Dintre aceste suc-
cese, 10 au fost obþinute chiar
consecutiv, între ele aflându-se ºi

Lusitanii par în misiune imposibilãLusitanii par în misiune imposibilãLusitanii par în misiune imposibilãLusitanii par în misiune imposibilãLusitanii par în misiune imposibilã
Finala: Portugalia – Franþa, duminicã, 22:00,

Dolce Sport 1, PRO TV

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

14:00 – CICLISM – Turul Sibiului: etapa
a 3-a / 16:00 – TENIS – Turneul de la Wim-
bledon, în Regatul Unit, la Londra: ziua a
13-a.

DIGI SPORT 2

12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Marii Britanii, la Silverstone: an-
trenamente ºi calificãri / 16:45, 18:15 – CUR-
SE DE MAªINI – în Regatul Unit, la Silver-
stone: GP2 Series, GP3 Series – cursele 1.

DOLCE SPORT 1

12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Marii Britanii, la Silverstone: an-
trenamente ºi calificãri.

EUROSPORT 1

15:30 – CICLISM – Turul Fran-
þei: etapa a 8-a (Pau – Bagneres de
Luchon) / 19:30 – ATLETISM –
Campionatul European, în Olanda, la
Amsterdam: ziua a 4-a / 0:15 – CUR-
SE DE BICICLETE – Campionatul
Mondial, la Laguna Seca, în Statele
Unite: cursa 1.

EUROSPORT 2

14:00 – ATLETISM – Campio-

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).

Rui Patrício – Cédric
Soares, Pepe, Jose Fon-

te, Raphael Guerreiro – Danilo
– Renato Sanches, Adrien Silva,
João Mário – Nani, Ronaldo. Se-
lecþioner: Fernando Santos.

L lo r i s  –  Sagna ,
Kolscielny, Umtiti,
Evra – Pogba, Matuidi – Sis-
soko, Griezmann, Payet – Gi-
roud. Selecþioner: Didier Des-
champs.

Echipe probabile

Franþa
Grupã: 2-1 cu România (Gi-

roud, Payet), 2-0 cu Albania (Griez-
mann, Payet), 0-0 cu Elveþia.

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

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

Semifinale: 2-0 cu Germania
(Griezmann 2)

Portugalia
Grupã: 1-1 cu Islanda (Nani),

0-0 cu Austria, 3-3 cu Ungaria
(Nani, Ronaldo 2).

Optimi: 1-0, dupã prelungiri,
cu Croaþia (Quaresma).

Sferturi: 1-1, 5-3 la 11m, cu
Polonia (Renato Sanches).

Semifinale: 2-0 cu Þara Gali-
lor (Ronaldo, Nani).

Parcursul celor douã pânã în finalã

cele din meciurile oficiale, în nu-
mãr de 3. Acestea s-au disputat
doar în semifinale de turnee fina-
le ºi mai de fiecare datã au lãsat
traume majore portughezilor. Mai
întâi, la prima campanie victorioa-
sã a Franþei, în 1994, a fost 3-2
dupã prelungiri, cu lusitanii con-
ducând cu 2-1 pânã în minutul
114, când Domergue egala, iar
Platini (119) trimitea “Les Bleus”
în finalã. Cele douã au fost rivale
ºi în 2000, la celãlalt triumf con-
tinental al Franþei. Portughezii au
pierdut cu 1-2, în urma unui “gol
de aur” controversat, marcat din
penalty de Zinedine Zidane (117),
dupã un henþ al lui Abel Xavier, în
urma cãruia ibericii au protestat
vehement. Finalmente, la CM
2006, a fost 1-0, cu un gol al ace-
luiaºi Zidane (33). Tot cu 1-0 s-a
încheiat ºi ultimul joc, disputat în
4 septembrie 2015 la Lisabona
(gol Valbuena, care acum nu se
aflã în lot). Altfel, Portugalia n-a
mai învins Franþa din 1975, de la
un 2-0 la Paris.

Griezmann: “ªansele
sunt egale”

Antoine Griezmann, omul în
care francezii îºi pun marile spe-

ranþe în cucerirea unui nou titlu,
a declarat cã în finala cu Portu-
galia ºansele sunt 50-50: “Va fi
foarte complicat.  Împotriva
Portugaliei, ºansele sunt 50-50.
Orice se poate întâmpla în fina-
lã, este un meci de totul sau ni-
mic”, a afirmat Griezmann la fi-
nalul meciului cu Germania.
Griezmann are de luat ºi o revan-

ºã în faþa lui Cristiano Ronaldo,
dupã acesta a ieºit câºtigãtor în
finala Ligii Campionilor din
aceast an.

La rându-i, selecþionerul Des-
champs a spus: “Avem o ºansã,
la fel ºi Portugalia, dar doar pen-
tru cã sunterm þarã gazdã ºi pen-
tru cã am eliminat Germania nu
înseamnã cã avem un avantaj”.

Ronaldo: “Mereu
am visat sã câºtig
un trofeu
cu Portugalia”

Starul lusitanilor, Cristiano Ro-
naldo, a declarat cã mereu a visat
sã câºtige un trofeu pentru þara sa,
adãugând cã dupã finalã sperã sã
plângã de fericire: “Este ceva ce
am visat de la început ºi ºtiam cã
va fi un drum lung. Am luptat ºi
am trecut printr-o fazã dificilã, dar
mai bine sã începem prost ºi sã
terminãm bine. Aceºti jucãtori, an-
trenorul ºi staff-ul tehnic meritã
trofeul, dar încã nu am câºtigat
nimic. Este un vis sã fim aici. Sper
ca dupã finalã sã plâng de fericire.
Mereu am visat sã câºtig un tro-
feu cu Portugalia”, a spus Cristia-
no Ronaldo (foto, într-un duel
pentru balon cu Paul Pogba).

natul European, în Olanda, la Amster-
dam: ziua a 4-a / 19:00 – FOTBAL DE
SALÃ – Campionatele Mondiale Univer-
sitare, în Brazilia, la Goiânia: semifina-
le masculin / 22:10 – FOTBAL SUA/
Canada – MLS: Seattle Sounders – Los
Angeles Galaxy.

Duminicã

DIGI SPORT 1

10:15, 11:30, 12:30 – CURSE DE MA-
ªINI – în Regatul Unit, la Silverstone: GP3
Series, GP2 Series – cursele 2 ºi Super Cupa

Porsche / 16:00 – TENIS –
Turneul de la Wimbledon, în
Regatul Unit, la Londra: ziua
a 14-a / 0:30 – CURSE DE
TURISME – Indycar “Iowa
Corn 300”, în Statele Unite.

DIGI SPORT 2

15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Marii Bri-
tanii, la Silverstone: cursa /
20:00 – CICLISM – Turul
Sibiului: etapa a 4-a.

DOLCE SPORT 1

15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Marii Bri-
tanii, la Silverstone: cursa /
22:00 – FOTBAL – Euro
2016, finala: Portugalia –
Franþa.

DOLCE SPORT 2

10:15, 11:15, 12:00 – CUR-
SE DE MAªINI – în Regatul
Unit, la Silverstone: GP3 Se-

ries, GP2 Series – cursele 2 ºi Super Cupa
Porsche.

EUROSPORT 1

10:30 – ATLETISM – Campionatul Eu-
ropean, în Olanda, la Amsterdam: ziua a 5-
a / 13:30 – CICLISM – Turul Franþei: eta-
pa a 9-a (Vielha Val d’Aran – Andorra Ar-
calis) / 19:00 – ATLETISM – CE, la Am-
sterdam / 20:30 – FOTBAL DE SALÃ –
Campionatele Mondiale Universitare, în
Brazilia, la Goiânia: finalã masculin / 0:30 –
CURSE DE BICICLETE – Campionatul
Mondial, la Laguna Seca, în Statele Unite:
cursa 2.

EUROSPORT 2

11:45, 12:15, 13:15 – CURSE DE MA-
ªINI: Cupa ETC, în Franþa, la Magny-
Cours – cursa 1, Super Cupa Porsche, în
Regatul Unit, la Silvestone, Cupa ETC, la
Magny-Cours – cursa 2 / 15:00 – CURSE
DE BICICLETE – Campionatul britanic, în
Anglia, la Snetterton: cursa 1 / 18:00 –
ATLETISM – Campionatul European, în
Olanda, la Amsterdam: ziua a 5-a / 1:05 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: New York
Red Bulls – Portland Timbers.

PRO TV

22:00 – FOTBAL – Euro 2016, finala:
Portugalia – Franþa.
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Federaþia Românã de Fotbal l-a
prezentat pe tehnicianul german
Christoph Daum ca noul selecþio-
ner al echipei naþionale de fotbal a
României. Propunerea administra-
þiei FRF pentru postul de selecþio-
ner al României a fost aprobatã de
Comitetul Executiv. Numirea teh-
nicianului în vârstã de 62 de ani a
fost votatã de cãtre toþi membrii

prezenþi la ºedinþã, 8. În salã au fost
doar opt persoane dintre cele 15
care formeazã Comitetul Executiv.
Decizia va fi atacatã de cei care au
boicotat votul, pe motiv cã Aurel
Braºoveanu - reprezentantul Ligii

Ultimul amical al Craiovei în
Austria a fost unul reuºit, atât ca
joc, cât ºi ca rezultat. Adversarul
ales a fost unul redutabil, Slovan
Liberec, ocupanta locului 3 din
ediþia trecutã a campionatului ceh,
care ºi-a împãrþit lotul pentru douã
amicale în aceeaºi zi, unul pierdut
cu Craiova, altul câºtigat cu aus-
triecii de la Linz. Cehii au dominat
prima reprizã ºi au deschis scorul
în minutul 14, prin Bartl, care a
profitat de gafa lui Vãtãjelu ºi l-a
evitat cu o scãriþã pe Calancea.
Egalarea a venit imediat dupã pau-
zã, graþie unui autogol, „forþat” de
centrarea lui Bãluþã. Andrei Ivan,
care a purtat banderola dupã ieºi-
rea lui Vãtãjelu, a înscris în minu-
tul 77, reluând pe lângã portarul
advers Slovan a egalat în minutul
82, dupã o fazã la care defensiva
olteanã, a greºit în lanþ, în special
Hreniuc fiind depãºit uºor. Mijlo-
caºul de 18 ani adus de la Ardealul
Cluj, Stephan Drãghici, a adus vic-
toria ªtiinþei în minutul 88, cu un
ºut superb la vinclu de la margi-
nea careului.

Universitatea Craiova a câºtigat
ultimul meci de pregãtire din stagiul
austriac, 3-2 contra cehilor
de la Slovan Liberec

Cu Slovan Liberec, Universita-
tea a evoluat în formula: Calancea
(60 Popescu) – Briceag, Popov (82
Ciocotealã), Acka (70 Hreniuc),
Vãtãjelu (70 Dumitraº) – Bãluþã
(65 Manea), Zlatinski (82 Petre),
Screciu (70 Mateiu), Bancu (70
Surugiu) – Mãzãrache (60 Nuno
Rocha), Ivan (82 Drãghici).

Acesta a fost ultimul meci de
verificare al oltenilor în cantona-
mentul tirolez, în precedentele par-
tide înregistrând rezultatele: 1-2 cu
Teuta Durres, 0-0 cu Red Bull Sal-
zburg, 2-0 cu Zenit Sankt Peters-
burg ºi 3-0 cu Worgl (formaþie
austriacã de amatori). Cele 19 zile
de pregãtire centralizatã au ajuns
la final. Ieri dimineaã, jucãtorii
Universitãii Craiova au efectuat
ultima ’edinã de antrenament în
Austria ºi a plecat spre Munchen,
iar asearã au aterizat în arã. Fot-
bali’tii vor primi douã zile libere,
iar luni dupã-amiazã îºi vor relua
antrenamentele în Bãnie, urmând
ca în cele douã sãptãmâni pânã la
startul campionatului sã mai fie
stabilit un meci amical.

Universitatea Craiova este aproape de a-l transfera pe atacantul din
Insulele Capului Verde, Ramilton Jorge Santos do Rosário sau „Rambe”,
conform digisport. În vârstã de 26 de ani, Rambe are 1,87 metri ºi a
bifat 5 selecþii în naþionala „Rechinilor Albaºtri”, unde este coechiper cu
alþi doi jucãtori ai Craiovei, Nuno Rocha ºi Kay. Rambe a participat ºi la
Cupa Africii 2013. El a evoluat la echipe din liga secundã din Portugalia
pentru Pinhalnovense, Belenenses, Setubal, Braga B, iar, anul trecut,
Sporting Braga, echipã care îl deþine, l-a împrumutat la Farense, pentru

Al treilea capverdian la Craiova?Christoph DaumChristoph DaumChristoph DaumChristoph DaumChristoph Daum,,,,,
numit selecþioner al Românieinumit selecþioner al Românieinumit selecþioner al Românieinumit selecþioner al Românieinumit selecþioner al României

a II-a - a fost condamnat definitiv
ºi nu mai are voie sã ocupe postul
de administrator în fotbal. Rãzvan
Burleanu a anunþat cã Gigi Becali
i-a sunat pe membrii Comitetului
Executiv pentru a nu vota numirea
lui Daum ca selecþioner, preºedin-
tele FRF considerând cã acest gest
confirmã faptul cã instalarea neam-
þului va conduce la stoparea influ-

enþelor la nivelul selecþiei jucãtori-
lor la echipa naþionalã.

Pentru a se asigura cã votul va fi
valabil, membrii Comitetului Exe-
cutiv au cerut avizul Departamen-
tului Juridic al FRF, care a consi-

derat cã ºedinþa este statutarã. Cam-
pion în Germania, Austria ºi de trei
ori în Turcia, Christoph Daum a
pregãtit echipe importante precum
FC Koln, Stuttgart, Bayer Lever-
kusen, Beºiktaº, Fenerbahce, Aus-
tria Viena ºi Club Bruges.

Daum: „Vom ataca întotdeau-
na, vrem sã controlãm jocul”
Christoph Daum a declarat cã

vrea de la formaþia pe care o pre-
gãteºte sã atace mereu, sã contro-
leze jocul. „Este o onoare ºi o res-
ponsabilitate sã dau ce am mai bun
pentru fotbalul din România. Mun-
ca din fotbal devine mai frumoasã
atunci când este încununatã de
succes. Fiecare efort pe care-l fa-
cem ne aduce bucurie. Vreau sã
avem succes, sã obþinem cele mai
bune rezultate, în fiecare meci,
antrenament ºi discuþie ºi sã obþi-
nem calificarea la Campionatul
Mondial din 2018. Avem nevoie de
respect, reguli ºi disciplinã. Con-
cepþia mea despre fotbal este ur-
mãtoarea: vom ataca întotdeauna,
chiar dacã mingea este la adver-
sar. Vrem întotdeauna sã contro-
lãm jocul, sã avem iniþiativa. Dacã
pierdem mingea trebuie s-o luãm
înapoi. Avem nevoie de jucãtori
puternici fizic, tactic, dar ºi men-
tal, care sã dea totul pentru fotba-
lul românesc, sã aibã mentalitate
de învingãtor. Vom lucra la aceste
calitãþi ºi vom pune accentul pe
caracterul jucãtorilor. Din calitãþi-
le individuale trebuie sã obþinem
rezultatele optime. Voi cere mult de

la toþi, dar, în primul rând, voi fi
cel mai exigent cu mine însumi.
Trebuie sã ne implicãm total, sã ne
concentrãm, sã avem spirit de
echipã. Trebuie sã fim mai puter-
nici ºi mai buni decât alþii. Îmi voi
dedica zi de zi munca în scopul
succesului fiecãrui jucãtor. Cer ju-
cãtorilor ºi colaboratorilor angaja-
ment total pentru succesul fotba-
lului românesc. Mã aºtept ca fie-

care sã-ºi încerce limitele cu pasi-
une ºi entuziasm. Dacã ne impli-
cãm total vom realiza împreunã
totul. Fiecare român aºteaptã de la
noi sã dãm totul pentru succes.
Vreau sã atingem cele mai bune per-
formanþe. Succesul fotbalului ro-
mânesc pe toate planurile contea-
zã cel mai mult. Fundamentul co-
laborãrii noastre va fi încrederea
reciproc”, a declarat Daum.
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