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- Parlamentarii, Popescule, ºi-
au majorat salariile, diurnele ºi
indemnizaþiile ºi nouã ne-au ma-
jorat taxele.
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Ieri, s-au afiºat
primele rezultate
de la examenul
de Bacalaureat,
unele care, la
prima vedere,
sunt îmbucurã-
toare. Judeþul
Dolj poate ra-
porta o promo-
vabilitate de
peste 64%, cu
aproape douã
procente peste
cea din 2015.
Avem, ca în
fiecare an, ºi un
candidat care a
luat media 10,
dar avem ºi
unitãþi de învãþã-
mânt unde se
vorbeºte despre
„zero” absolut la
promovabilitate. 88888 ED
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Hillary ClintonHillary ClintonHillary ClintonHillary ClintonHillary Clinton
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pe Barack Obama!pe Barack Obama!pe Barack Obama!pe Barack Obama!pe Barack Obama!

S-au cam clarificat lucruri-
le în tabãra democraþilor
americani, în sensul cã,
dupã Barack Obama, ex-
chalangerul Bernie Sanders
s-a raliat cauzei candidatei
la Casa Albã, Hillary Clin-
ton. Cei doi foºti rivali au
avut, ieri, 12 iulie a.c.,
prima reuniune comunã la
un liceu din Portsmouth,
statul New Hampshire. „O
susþin pe Hillary Clinton”, a
spus Sanders care a mai
adãugat cã va face tot ce
este posibil pentru ca
aceasta sã devinã urmãtoa-
rea preºedintã a SUA.
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„Greva„Greva„Greva„Greva„Greva
este virtualã!”este virtualã!”este virtualã!”este virtualã!”este virtualã!”

Despre mult clamata grevã
de ieri a funcþionarilor publici
din administraþia publicã am
discutat cu Ringo Dãmureanu,
preºedintele Sindicatului Ad-
ministraþiei Publice „Forþa
Legii”. Interese de tot felul,
ipocrizie, mentalitatea inacþi-
unii de tipul „asta este” ºi cât
de dificil este sã mobilizezi
oamenii sã-ºi cearã drepturi-
le sunt doar câteva dintre
adevãrurile, deloc plãcute, pe
care le aflãm de la o persoanã
cu peste 16 ani vechime în via-
þa sindicalã naþionalã ºi cu re-
zultate notabile în favoarea
membrilor.
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Curtea Constituþionalã are,
de astãzi, trei noi judecãtori
ºi un nou preºedinte

Curtea Constituþionalã are, de
astãzi, trei noi judecãtori, care vor
depune jurãmântul de învestiturã
în faþa preºedintelui Klaus
Iohannis la ora 11:00, la Palatul
Cotroceni, în aceeaºi zi urmând sã
fie ales preºedintele acestei
instituþii pentru urmãtorii trei ani.
Cei trei noi judecãtori ai Curþii
Constituþionale sunt Livia Stanciu,
Attila Varga ºi Marian Enache.
Ulterior acestui moment, Curtea se
va reuni într-o ºedinþã cu uºile
închise pentru a-ºi alege preºedin-
tele pentru urmãtorii trei ani. În
prezent, CCR este condusã, cu titlu
de preºedinte interimar, de Valer
Dorneanu, ales în aceastã funcþie
dupã expirarea mandatului de
preºedinte al lui Augustin Zegrean,
în luna iunie.

Livia Stanciu, fosta preºedintã
a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, a fost numitã pe 9 iunie,
prin decret prezidenþial, de Klaus
Iohannis, judecãtor la Curtea
Constituþionalã pentru un mandat
complet de nouã ani. Ea îl va
înlocui pe Augustin Zegrean,
numit în 2007 de preºedintele de
atunci, Traian Bãsescu.

Attila Varga, fost deputat
UDMR, a fost numit judecãtor
CCR pentru urmãtorii nouã ani de
Camera Deputaþilor, la propune-
rea UDMR ºi cu votul PSD. El îl va
înlocui pe judecãtorul Tudorel
Toader, numit în 2007 de Camera
Deputaþilor, la propunerea PNL.

Cel de-al treilea judecãtor care
vine la Curtea Constituþionalã este
fostul deputat UNPR Marian
Enache, numit din partea Senatu-
lui, cu voturile PSD ºi UDMR. El îl
va înlocui pe Valentin Zoltan
Puskas, numit în 2007 tot de Senat,
la propunerea UDMR. Numirea lui
Enache a fost contestatã la CCR
de senatorii liberali pe motiv cã nu
a fost susþinut la vedere de niciun
grup parlamentar, dar Curtea a
respins sesizarea acestora pe 29
iunie.

Potrivit legii de funcþionare,
Curtea Constituþionalã se compu-
ne din 9 judecãtori numiþi pentru
un mandat de 9 ani, care nu poate
fi prelungit sau înnoit. Trei
judecãtori sunt numiþi de Camera
Deputaþilor, trei de Senat ºi trei de
Preºedintele României. Curtea se
înnoieºte cu o treime din numãrul
judecãtorilor din 3 în 3 ani.
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UNPR fuzioneazã cu PMP, partidul condus de
fostul preºedinte Traian Bãsescu, a anunþat, ieri,
liderul PMP. „Azi am finalizat un proces de nego-
ciere care dureazã de douã sãptãmâni, un proces
de fuziune între Partidul Miºcarea Popularã ºi
UNPR. Sunt destui parlamentari din UNPR care au
plecat la PSD, nu ne deranjeazã pentru cã opþiu-
nea noastrã este sã facem o fuziune cu un partid în
care cea mai mare parte a parlamentarilor nu au
opþiune pentru PSD. Va fi o fuziune, miercuri, sãp-
tãmâna viitoare vom avea, ambele partide, congre-
sele de fuziune”, a declarat Traian Bãsescu.

Liderul PMP a precizat cã fuziunea a fost apro-
batã cu unanimitate, un rezultat similar fiind anun-
þat ºi de Valeriu Steriu, iar denumirea viitoarei for-
maþiuni rãmâne PMP. „În Comitetul Executiv Naþi-
onal care s-a desfãºurat la ora 17:00, votul pentru
fuziune a fost în unanimitate. Drept
pentru care, în conformitate cu statu-
tul nostru, am semnat cu domnul pre-
ºedinte Steriu acordul de fuziune. Par-
tidul se va numi Partidul Miºcarea Po-
pularã, însemnul electoral se menþine
semnul electoral al Miºcãrii Populare
ºi imnul este al Miºcãrii Populare. Noul
partid, care se va numi Partidul Miºca-
rea Popularã, pãstreazã toate însemne-
le Partidului Miºcarea Popularã”, a
subliniat fostul ºef de stat.

Premierul Dacian Cioloº s-a întâlnit, ieri, la Hanoi
cu omologul sãu vietnamez, Nguyen Xuan Phuc,
cu care a discutat despre reluarea relaþiilor de coo-
perare româno-vietnameze, ºeful Executivului român
afirmând cã cei peste 3200 de vietnamezi care au
studiat în România pot contribui la acest obiectiv.

‘’Relaþiile noastre tradiþionale sunt recunoscu-
te. Sunt 66 de ani de când România colaboreazã cu
Republica Socialistã Vietnam ºi dorim ca în conti-
nuare, în anii urmãtori, sã întãrim aceste relaþii pe
bazã de prietenie, pornind de la pragmatism ºi de la
realism. Vietnamul cunoaºte o dezvoltare economi-
cã impresionantã în aceºti ultimi ani ºi România do-
reºte ca Vietnamul sã fie un partener privilegiat în
aceastã parte a Asiei. Acesta este unul dintre moti-
vele pentru care ne aflãm aici’’, a spus Dacian Cio-
loº în timpul convorbirilor oficiale cu delegaþia gu-
vernului Republicii Socialiste Vietnam condusã de
premierul Nguyen Xuan Phuc.

Ulterior, cei doi premieri au susþinut o declaraþie
comunã de presã, Nguyen Xuan Phuc afirmând cã
pe planul comerþului, investiþiilor ºi altor domenii,
precum turismul ºi educaþia, cele douã þãri au decis
sã implementeze concluziile rezultate din recenta
reuniune a Comisiei mixte pentru cooperare econo-
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Întrebat dacã sediul central va fi în curtea PSD,

Bãsescu a replicat râzând: ‘’Deocamdatã e aici. Dar
s-ar putea sã facem o ºcoalã politicã de varã aco-
lo’’. El a accentuat cã va fi o distribuþie echilibratã
a puterii în teritoriu. ‘’Analiza pe care o facem de
douã sãptãmâni ne aratã cã acolo unde Partidul
Miºcarea Popularã este puternic, sunt slãbiciuni
mai mari la UNPR, ºi unde Partidul Miºcarea Popu-
larã este slab, a avut rezultate slabe la alegeri, este
mai puternic UNPR. Avem o soluþie echilibratã de
50% – 50%’’, a detaliat Bãsescu.

El a mai precizat cã PMP-ul actual are doi prim-
vicepreºedinþi, la care se vor adãuga alþi doi pe
care îi va desemna UNPR pânã miercuri ºi a in-
sistat pe relaþia veche ºi foarte bunã pe care o are
cu Valeriu Steriu, fost ºef al Comisiei prezidenþiale
pentru politici publice de dezvoltare a agriculturii

în România. La rândul sãu, Steriu a prezent fuziu-
nea drept o ºansã pentru cei care vor sã voteze
altceva decât PNL sau PSD.

Gabriel Oprea rãmâne doar cu onoarea,
dupã fuziune UNPR nu mai este

Preºedintele PMP, Traian Bãsescu, a comentat,
ieri, cã Gabriel Oprea ‘’rãmâne doar cu onoarea’’
dupã fuziunea prin absorbþie a partidului pe care l-
a fondat cu Partidul Miºcarea Popularã. Întrebat
dacã nu existã riscul unui blam public în urma aces-
tei fuziuni, Bãsescu a replicat: ‘’Arãtaþi-mi unul
neonorabil dintre cei pe care îi vedeþi aici. Gabriel
Oprea nu este, ªerban Mihãilescu a demisionat
din partid, deci nu vãd nicio problemã’’.

‘’Nu este membru al noului partid Gabriel Oprea.
Pãi dupã fuziune nu mai e partidul, rãmâne doar cu

onoarea’’, a mai comentat preºedintele
PMP despre fostul sãu aliat. ‘’Eu nu
exclud posibilitatea ca unele organiza-
þii sã fie nemulþumite, de la noi sau de
la alþii. Nu suntem în poziþia sã facem
evaluãri în momentul de faþã. Dar ºtim
sigur cã vom fi mai puternici dupã ce
realizãm fuziunea. Nu va fi fuziune cu
doi preºedinþi, cu copreºedinþi, va fi
fuziune care se voteazã miercuri ºi se
terminã joi, sãptãmâna viitoare’’, a mai
spus Bãsescu.

Ministrul Fondurilor Europene,
Cristian Ghinea, îl acuzã pe deputatul
PSD Sebastian Ghiþã de ‘’încercare de
intimidare’’, spunând cã are tot tim-
pul pe urma sa o maºinã care îl ‘’tot
pozeazã’’ ºi avertizeazã cã va cere pro-
tecþie de la serviciile statului. ‘’Este o
încercare de intimidare care nu va
funcþiona. Domnul Ghiþã sã stea liniº-
tit, cã actele de la DNA merg înainte ºi
probabil cã mai avem material pentru
DNA. Poate sã punã câþi paparazzi

Ministrul Ghinea îl acuzã pe Sebastian Ghiþã de încercare de intimidare
vrea pe urma mea, nu se va schimba
nimic. România nu e Columbia, nu
suntem o þarã unde trebuie sã-mi fie
fricã pentru siguranþa mea ºi a familiei
mele. Deºi este un sentiment ciudat
când vezi cã ai o maºinã pe urma ta
care te tot pozeazã, ãia pot sã aibã ºi
altceva decât aparate foto. Dacã con-
tinuã, o sã cer protecþie de la servicii-
le statului’’, a declarat Cristian Ghi-
nea într-un interviu pentru Revista22.

Ministrul Ghinea a spus cã o cam-

panie de denigrãri la adresa sa din
partea lui Ghiþã a fost demaratã dupã
ce a sesizat DNA pentru un posibil
contract cu dedicaþie, cu o valoare de
38 de milioane de euro, încheiat pen-
tru achiziþionarea sistemului informa-
tic de la Autoritatea de Management
care gestioneazã fondurile europene
de mediu. Printre firmele care s-au ocu-
pat de gestionarea proiectului se nu-
mãrã ºi compania One Expert, deþinu-
tã de Sebastian Ghiþã. ‘’Domnul Ghiþã
s-a inflamat pentru cã probabil el s-a
obiºnuit ca oficialii români sã stea în
poziþie de lotus, cã el este mare ºef la
parlament, mare bogãtaº, are televi-
ziune. ªi a început o campanie de de-
nigrãri împotriva mea. A declarat cã el
nu are firme, cã despre ce vorbesc eu
ºi atunci am spus: OK, e un caz la
DNA Ploieºti care aratã cã dl Ghiþã
controleazã 52 de firme prin interpuºi.
Este o instituþie a statului care face
aceastã afirmaþie ºi atunci am cerut
Corpului de Control sã scoatã din ar-
hiva electronicã detalii despre aceste
firme, ce contracte au avut ºi am pu-
blicat acele contracte’’, a explicat mi-
nistrul fondurilor europene.

‘’De atunci însã dl Ghiþã joacã cu
ce ºtie ºi el. Probabil i-a mers cu gu-

vernele de politicieni, face agitaþie la
televizor, am paparazzi pe urma mea,
sunt demascat cã mã duc la restau-
rant sã vãd meciul în pantaloni scurþi,
de parcã este ilegal sau imoral sã porþi
pantaloni scurþi vara’’, a adãugat el.

Cristian Ghinea a subliniat cã este
un om care nu poate fi ºantajat, este
‘’adeptul unor poziþii de forþã’’ ºi are
girul prim-ministrului Dacian Cioloº
pentru acþiunile sale. «Am spus pu-
blic cã sunt adeptul unor poziþii de
forþã (…) Nu ne putem lãsa ºantajaþi.
Asistãm la un proces fãrã precedent
de întãrire a statului. Statul e condus
acum de niºte oameni, ca mine, ca
Tudorache, ca Pâslaru, care ne putem
lua bocceluþa ºi merge înapoi la vieþi-
le noastre. Am venit cu cariere fru-
moase în spate, nu depindem de func-
þiile astea. N-avem ce pierde. De ace-
ea, ãºtia care încearcã sã ne intimide-
ze sunt uºor perplecºi, nu depindem
de ei, nu avem afaceri, nu ne emoþio-
nãm cã ne atacã la televiziunile lor.
Dacã nu avem ce pierde, nu au ce sã
ne facã (…) De când am început aces-
te acþiuni de scoatere la luminã a pro-
blemelor, am simþit permanent susþine-
rea primului ministru, care mi-a ºi spus:
„dã-i înainte”», a mai precizat el.

Cioloº, în Vietnam: 3200 de vietnamezi care au studiat
în România pot contribui la reluarea relaþiilor de cooperare

micã. ‘’Am convenit sã favorizãm companiile ºi in-
vestitorii din cele douã þãri sã realizeze parteneriate
în domenii în care cele douã þãri au avantaje com-
plementare precum petrol ºi gaz, energie electricã,
construcþii navale ºi cãi ferate, agriculturã ºi forþã
de muncã’’, a afirmat Nguyen Xuan Phuc.

La rândul sãu, premierul României a vorbit de-
spre evoluþia Vietnamului. ‘’Observãm
în aceºti ultimi ani, evoluþii impresio-
nante ale Vietnamului, o þarã modernã
din ce în ce mai deschisã spre lume, cu
o creºtere economicã impresionantã.
Nu doar în urma celor 66 de ani de rela-
þii diplomatice dintre România ºi Viet-
nam, dar ºi datoritã celor peste 3200 de
vietnamezi care au studiat în România
ºi care cunosc limba românã, mulþi din-
tre ei ocupã funcþii importante în statul
ºi în economia din Vietnam, toate aces-
tea creeazã premizele pentru ca pe vii-
tor sã putem relua relaþiile de coopera-
re între þãrile noastre pe un nou plan’’,
a subliniat Cioloº.

Potrivit programului oficial, ieri ºeful
Executivului a vizitat Mausoleul Pre-

ºedintelui HÓ Chi Minh ºi are programate întreve-
deri cu conducerea Camerei de Comerþ ºi Industrie,
cu Nguyen Thi Kim Ngan, preºedintele Adunãrii Na-
þionale, cu Tran Dai Quang, preºedintele R. S. Viet-
nam, ºi cu Nguyen Phu Trong, secretarul general al
Partidului Comunist. El va participa totodatã la un
seminar al oamenilor de afaceri români ºi vietnamezi.
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Hillary Clinton îl are alãturi pe Barack Obama!Hillary Clinton îl are alãturi pe Barack Obama!Hillary Clinton îl are alãturi pe Barack Obama!Hillary Clinton îl are alãturi pe Barack Obama!Hillary Clinton îl are alãturi pe Barack Obama!
MIRCEA CANÞÃR

S-au cam clarificat lucrurile în
tabãra democraþilor americani, în
sensul cã, dupã Barack Obama,
ex-chalangerul Bernie Sanders s-
a raliat cauzei candidatei la Casa
Albã, Hillary Clinton. Cei doi foºti
rivali au avut, ieri, 12 iulie a.c.,
prima reuniune comunã la un li-
ceu din Portsmouth, statul New
Hampshire. „O susþin pe Hillary
Clinton”, a spus Sanders care a
mai adãugat cã va face tot ce este
posibil pentru ca aceasta sã devi-
nã urmãtoarea preºedintã a SUA.
Echipele de campanie anunþaserã,
anterior, cã senatorul de Vermont
a întâlnit-o pe Hillary Clinton pen-
tru a discuta angajamentul lor de
a construi împreunã o Americã
puternicã ºi o economie de piaþã
pentru toatã lumea. Convenþia
Democratã de la Philadelphia ur-
meazã sã oficializeze candidatura
la prezidenþialele din 8 noiembrie
a.c., a fostului secretar de stat
Hillary Clinton. Ca o parantezã,

aceasta l-a devansat în alegerile
primare pe senatorul de Vermont,
deºi acesta a fãcut o figurã ono-
rabilã, la care nu ne mai referim
acum. Pânã la convenþia menþio-
natã Bernie Sanders n-a recunos-
cut înfrângerea sa, dar semnalele
„constructive”, din ultimele sãp-
tãmâni, s-au multiplicat, în sensul
cã va face totul pentru a împiedi-
ca alegerea republicanului Donald
Trump. El ºi-a recunoscut înfrân-
gerea la alegerile primare demo-
crate. Negocierile cu echipa Clin-
ton legate de programul partidului
democrat sunt de luat în seamã,
însã relevante, de-a dreptul, pot fi
considerate discuþiile pe salariul
federal minim de 15 dolari pe orã,
Hillary Clinton arãtându-se favo-
rabilã tarifului de 12 dolari pe orã.
De asemenea, staff-ul lui Sanders
a mai cerut imperativ un plan pen-
tru ca accesul în universitãþile
publice sã devinã gratuit pentru
tinerii din familiile care câºtigã mai

puþin de 125.000 dolari pe an.
Participarea lui Barack Obama la
mitingul organizat de candidatul
democrat în Carolina de Nord, prin
simbolistica sa, a semnificat apro-
pierea de Hillary Clinton. A fost
pentru prima datã, de la debutul
campaniei lui Hillary Clinton când
Barack Obama a dat semnalul unei
susþineri necondiþionate. Fluidita-
tea relaþiei dintre Hillary Clinton ºi
Barack Obama este interesantã.
Potrivit cãrþii polemice „Rãzboiul
clanurilor”, publicatã în luna ia-
nuarie, anul trecut, de Edward
Klein, ziarist veteran la „New York
Times”, relaþiile acestora ar fi
marcate de ipocrizie, din cauza
„primarelor” brutale din 2008, în
cursul cãrora Barack Obama, se-
nator din statul Illinois, cadru uni-
versitar, a reuºit sã ajungã preºe-
dinte al Statelor Unite, Hillary Clin-
ton reîntorcându-se în mijlocul
membrilor sãi fideli din partidul de-
mocrat. Dupã primul mandat de

preºedinte al SUA, Barack Oba-
ma dorea sã fie reales în 2012, dar
avea de surmontat unele dificul-
tãþi: economia nu redemarase dupã
criza economicã din 2008 ºi po-
pularitatea sa era scãzutã. Hillary
Clinton ezita în a se prezenta la
alegerile primare. Potrivit lui Ed-
ward Klein, Barack Obama, pen-
tru a fi reales, a promis în schim-
bul susþinerii din partea lui Bill
Clinton, a cãrui popularitate atin-
gea 70%, cã va întoarce gestul,
la candidatura lui Hillary Clinton
pentru alegerile din 2016. Sã re-
petãm faptele: în 2008, Barack
Obama câºtigã alegerile primare
democrate în faþa lui Hillary Clin-
ton ºi îi acordã acesteia postul de
secretar de stat, echivalent Mi-
nisterului Afacerilor Externe. În
2012, Barack Obama este reales
preºedinte fãrã ca vreun candi-
dat democrat sã i se opunã, gra-
þie ºi susþinerii resimþite a foarte
popularului Bill Clinton. În acest

context, preºedintele SUA a aº-
teptat ziua de 9 iunie pentru a
declara susþinerea oficialã pentru
Hillary Clinton în cursa pentru
Casa Albã. Aceasta poate deveni
prima femeie preºedinte al SUA.
Mai trebuie spus cã, momentan,
Barack Obama este dispus sã
transfere cota sa de popularitate
lui Hillary Clinton. ªi conteazã pe
56% opinii favorabile, nivel
nesperat pentru un preºedinte,
care a avut douã mandate conse-
cutive. Dispune de o bazã socia-
lã consistentã – tineri, afro-ame-
ricani, latinos – ºi o popularitate
puternicã în rândul electoratului
democrat, (peste 70% opinii fa-
vorabile). Zilele trecute, dupã o
tracasare prelungitã, Hillary Clin-
ton a putut respira uºuratã, dupã
ce FBI a gãsit de cuviinþã cã toa-
tã povestea mailurilor confiden-
þiale trebuie încheiatã, chiar dacã
se poate vorbi de neglijenþã, alt-
minteri recunoscutã.

Astfel, art. 2, alin a) a fost mo-
dificat dupã cum urmeazã: prin
autoritate sau instituþie publicã se
înþelege orice autoritate ori insti-
tuþie publicã ce utilizeazã sau ad-
ministreazã resurse financiare pu-
blice, orice regie autonomã, socie-
tate reglementatã de Legea socie-
tãþilor nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, aflatã sub autoritatea sau,
dupã caz, în coordonarea ori în
subordinea unei autoritãþi publice
centrale sau locale ºi la care statul
român sau, dupã caz, o unitate
administrativ-teritorialã este acþio-
nar unic ori majoritar, precum ºi
orice operator sau operator regio-

Partidele ºi federaþiile sportive, obligate sã oferePartidele ºi federaþiile sportive, obligate sã oferePartidele ºi federaþiile sportive, obligate sã oferePartidele ºi federaþiile sportive, obligate sã oferePartidele ºi federaþiile sportive, obligate sã ofere
acces liber la informaþii de interes publicacces liber la informaþii de interes publicacces liber la informaþii de interes publicacces liber la informaþii de interes publicacces liber la informaþii de interes public

Partidele, federaþiile sportive ºi organizaþiile neguvernamenta-
le de utilitate publicã, care primesc finanþare de la buget, vor fi
obligate sã se supunã prevederilor privind liberul acces la informa-
þii de interes public. Preºedintele a promulgat modificarea Legii
544/2001 care extinde categoria instituþiilor care se supun rigori-
lor accesului liber la informaþii de interes public.

nal, astfel cum aceºtia sunt defi-
niþi în Legea serviciilor comunita-
re de utilitãþi publice nr. 51/2006,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare.

De asemenea, se supun preve-
derilor prezentei legi partidele po-
litice, federaþiile sportive ºi orga-
nizaþiile neguvernamentale de uti-
litate publicã, care beneficiazã de
finanþare din bani publici. Legea a
fost iniþiatã de parlamentari PNL
ºi UDMR, a fost respinsã de Se-
nat ºi adoptatã de Camera Depu-
taþilor, for decizional. În expune-
rea de motive, iniþiatorii spun cã
“este inadmisibil ca o instituþie/en-
titate, fie ea ºi privatã, dar decla-

ratã de utilitate publicã, deci care
beneficiazã de alocãri de la buge-
tul de stat, sã invoce clauze confi-
denþiale la întrebãri legate de chel-
tuirea unor sume de bani care pro-
vin de la bugetul de stat”.

“Astfel de entitãþi private dar
care intrã în categoria celor de
utilitate publicã beneficiazã de
bani publici, aºadar de bani co-
lectaþi din taxele ºi impozitele plã-
tite de români. Totuºi acestea nu
se supun rigorilor de control în
virtutea transparenþei. (...) Aces-
tea este motivul pentru care de
cele mai multe ori astfel de insti-
tuþii devin canale de scurgere a
banului public cãtre diverse clien-
tele politice sau economice, fãrã
ca publicul sã aibã acces la ta-
bloul de cheltuieli, la modul/sche-
mele de contractare ºi unde
ajung, în definitiv, banii contri-
buabililor”, se mai aratã în expu-
nerea de motive. (Mediafax)

Coroana pe capul acvilei de aur din stema Româ-
niei va reveni în însemnele oficiale, preºedintele Klaus
Iohannis promulgând proiectul de lege care obligã au-
toritãþile publice sã facã aceastã modificare în steme-
le ºi sigiliile existente, pânã la data de 31 decembrie
2018. “Scutul mare, pe albastru, are o acvilã de aur
cu capul spre dreapta încoronatã, cu ciocul ºi ghea-
rele roºii, cu aripile deschise, þinând în cioc o cruce
ortodoxã din aur, în gheara dreaptã o sabie, iar în
gheara stângã un buzdugan”, prevede legea promul-
gatã de ºeful statului.

Pânã la data de 31 decembrie 2018, an în care se
împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, autoritãþile
publice au obligaþia sã înlocuiascã stemele ºi sigiliile
existente în prezent cu noile modele ale acestora.
Pânã la data respectivã, cele douã modele de stemã
a României ºi respectiv de sigiliu al statului pot fi
folosite în continuare, în paralel. Monedele ºi banc-
notele emise de Banca Naþionalã a României, ante-
rior datei de 31 decembrie 2018, vor continua sã
circule ºi dupã aceastã datã, în paralel cu monedele
ºi bancnotele cu stema nouã.

Coroana revine pe stema României

În expunerea de motive a legii, iniþiatorii susþin cã
prezenþa coroanei pe stema României este un simbol
al “independenþei, suveranitãþii ºi unitãþii statului”.
Proiectul de modificare a Legii nr. 102/1992 privind
stema þãrii ºi sigiliul statului, iniþiat de mai mulþi par-
lamentari PNL, PSD ºi ALDE, a fost adoptat pe 8
iunie de Camera Deputaþilor, în calitate de for deci-
zional. (Mediafax)

25 de studenþi voluntari din
întreaga lume – China, Taiwan,
Thailanda, Maroc, Cehia, Egipt,
Turcia º.a. – participã, în
perioada 4 iulie – 14 august, la
proiectul Discover Community,
derulat de AIESEC Craiova.
Implementat la nivel naþional,
proiectul este unul de educaþie
non-formalã, „prin care noi
dorim sã le oferim participanþilor
o deschidere cãtre alte culturi, le
dezvoltãm abilitãþile de comuni-
care ºi de lucru în echipã”,
precizeazã organizatorii. Partener
local este Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj.

15 elevi, cu vârste cuprinse

25 de studenþi voluntari din întreaga
lume, primiþi de AIESEC Craiova

Accident de muncã mortal, la stadionAccident de muncã mortal, la stadionAccident de muncã mortal, la stadionAccident de muncã mortal, la stadionAccident de muncã mortal, la stadion
Tragedie la

construirea sta-
dionului din Cra-
iova, dupã ce
unul dintre an-
gajaþii care lu-
crau pe ºantier a
cãzut în gol ºi
ºi-a pierdut via-
þa. „În jurul orei
8.30, am fost
înºtiinþaþi cã pe
ºantierul de la
stadion a avut
loc un accident,
soldat cu decesul unei persoane.
Ne-am deplasat acolo ºi am con-
statat moartea unui bãrbat de 41
de ani, angajat la S.C. „Con-A”, ca
fierar-betonist, cu acte în regulã.
Se pare cã salariatul avea asupra
lui echipamentul de protecþie, dar
a cãzut de la o înãlþime de 13 m.
Evenimentul este în curs de cer-

cetare, fiind fãcut împreunã cu re-
prezentanþii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, pentru a stabili
împrejurãrile ºi cauzele care au
condus la acest deznodãmânt”, a
declarat  Emil Murgu, inspector
de muncã, în cadrul Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

între 10 ºi 12 ani, iau parte la
sesiunile interactive în englezã
susþinute, de patru ori pe sãptã-
mânã, de voluntarii internaþionali,
la care membri AIESEC sunt
facilitatori, astfel încât toþi
participanþii sã înþeleagã ºi sã îºi
îmbunãtãþeascã aceastã limbã.

AIESEC este o asociaþie
studenþeascã globalã, non-guverna-
mentalã, independentã, non-profit,
condusã de studenþi sau proaspãt
absolvenþi ai unei instituþii de
învãþãmânt superior. AIESEC este
prezentã în peste 2.400 de universi-
tãþi, 126 þãri ºi teritorii ºi are ca
scop dezvoltarea abilitãþilor de
leadership ale membrilor sãi.

MAGDA BRATU
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 Luni searã, în jurul orei 21.00, poliþiºti din cadrul
Poliþiei oraºului Filiaºi au fost sesizaþi de I. Alina, de 19
ani, din comuna Brãdeºti, ospãtar la un restaurant, de-
spre faptul cã a fost înºelatã cu suma de 160 lei de o
femeie. Imediat dupã comiterea faptei persoana în cau-
zã a pãrãsit zona restaurantului cu un autoturism de
culoare albastrã înmatriculat în strãinãtate.

În baza informaþiilor furnizate de partea vãtãmatã, la
scurt timp, în oraºul Filiaºi, poliþiºtii au identificat un
autoturism care corespundea descrierii. Astfel, vehicu-
lul a fost oprit pentru control, la volan fiind identificat
C. Suraj, care era însoþit de G. Persida, de 34 de ani,
ambii din municipiul Botoºani.

Din verificãrile efectuate de poliþiºti a rezultat cã fe-
meia de 34 de ani i-a solicitat pãrþii vãtãmate douã bãu-
turi energizante, înmânându-i o bancnotã de 200 lei.
Dupã primirea restului de 180 lei, suspecta a înapoiat
cele douã energizante, solicitând sã-i fie restituitã banc-
nota de 200 lei, moment în care, profitând de neatenþia
ospãtãriþei, dupã ce a primit bancnota înapoi ºi-a sub-
stituit ºi suma de 160 lei.

Prejudiciul a fost recuperat ºi predat doljencei, în ca-
uzã fiind întocmit dosar penal sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de înºelãciune.

Incendii lichidate de pompierii doljeniIncendii lichidate de pompierii doljeniIncendii lichidate de pompierii doljeniIncendii lichidate de pompierii doljeniIncendii lichidate de pompierii doljeni
În doar 24 de ore, echipajele de intervenþie din cadrul

Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj au fost solicitate sã intervinã pentru stinge-
rea a 11 incendii.

Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova a intervenit cu o autospecia-
lã de lucru cu apã ºi spumã pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la o locuinþã din localitatea
Breasta, strada „Constantin Arge-
toianu”. Din primele cercetãri re-
zultã drept cauzã probabilã a in-
cendiului un scurtcircuit.

ªi Detaºamentul 2 Pompieri
Craiova a intervenit cu o autospe-

cialã de lucru cu apã ºi spumã pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la vegetaþie uscatã pe un teren
viran. La sosirea echipajului de
pompieri, incendiul se manifesta
pe o suprafaþã de aproximativ 0,7
ha. Din primele cercetãri rezultã
drept cauzã probabilã a incendiu-
lui un foc deschis în spaþii des-
chise.

Luni, în jurul orei 13.40, Gar-

da Intervenþie Pompieri Bechet a
intervenit cu o autospecialã de lu-
cru cu apã ºi spumã pentru stin-
gerea unui incendiu izbucnit la
vegetaþie uscatã pe un teren viran
aparþinând Consiliului Local Os-
troveni. La sosirea echipajului de
pompieri, incendiul se manifesta
pe o suprafaþã de aproximativ de
5 ha de vegetaþie uscatã. Din pri-
mele cercetãri rezultã drept cau-
zã probabilã a incendiului un foc
deschis în spaþii deschise.

Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova a intervenit cu o autospecia-
lã de lucru cu apã ºi spumã pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la vegetaþie uscatã pe un teren
viran. La sosirea echipajului de
pompieri, incendiul se manifesta
pe o suprafaþã de aproximativ 2
ha. Din primele cercetãri rezultã
drept cauzã probabilã a incendiu-
lui o þigarã aprinsã aruncatã la în-
tâmplare.

Secþia Pompieri Bãileºti a inter-
venit cu douã autospeciale de lu-
cru cu apã ºi spumã pentru stin-
gerea unui incendiu izbucnit la ve-
getaþie uscatã pe un teren viran. În
urma acestuia au ars vegetaþie us-
catã  pe o suprafaþã de aproxima-
tiv 30 ha, 20 ml fir senzitiv al in-

stalaþiei principale de supraveghe-
re, 10 ml izolaþie al gardului de sâr-
mã ºi o cutie conectori la centrala
de baterii solare fotovoltaice. Din
primele cercetãri rezultã drept ca-
uzã probabilã a incendiului un foc
deschis în spaþii deschise.

Luni, Detaºamentul 2 Pompieri
Craiova a intervenit cu o autospe-
cialã de lucru cu apã ºi spumã pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la vegetaþie uscatã pe un teren

viran. La sosirea echipajului de
pompieri, incendiul se manifesta
la vegetaþie uscatã, iar în urma
acestuia a ars o suprafaþã de apro-
ximativ 0,5 ha. Din primele cer-
cetãri rezultã drept cauzã proba-
bilã a incendiului un foc deschis
în spaþii deschise.

Pe lângã cele 11 incendii, pom-
pierii doljeni au avut ºi o interven-
þie de ºi 15 cazuri pentru acorda-
rea asistenþei medicale de urgenþã.

Urmãrit, prins
de poliþiºtii doljeni

Ieri, poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Cri-
minale Dolj ºi Post Politie Simnicu de Sus au organizat ºi
executat o acþiune pe linia depistãrii ºi prinderii persoane-
lor urmãrite în temeiul legii. Poliþiºtii doljeni, în urma ac-
tivitãþilor specifice întreprinse, în  comuna ªimnicu de
Sus, l-au depistat si prins pe G. Dan (42 de ani), din satul
Milesti. Pe numele acestuia autoritãþile din Italia au emis
un mandat european de arestare pentru sãvârºirea, pe te-
ritoriul acestei þãri, în perioada ianuarie 2005 – septem-
brie 2008, în complicitate cu alte persoane, mai multe
infracþiuni de furturi de autovehicule pe care le exporta
în alte þãri. Cel în cauzã a fost condamnat la pedeapsa de
4 ani ºi 7 luni închisoare.

Poliþiºtii l-au prezentat pe doljean Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova care a emis pe numele acestuia
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, urmând  sã fie pre-
zentat Curþii de Apel Craiova în vederea emiterii manda-
tului de arestare ºi demarãrii procedurilor de extrãdare.
G. Dan a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul I.P.J. Dolj.

Dosar penal
pentru înºelãciune

Evenimente
rutiere

Luni, în jurul orei 17.15, V. Cãtãlin, 40 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism, nu a acor-
dat, potrivit poliþiºtilor, prioritate de trecere autoturis-
mului, care circula pe Calea Dunãrii dinspre bulevar-
dul „Nicolae Romanescu” cãtre Podari, condus de T.
Mihãiþã, de 22 ani, din Calopãr, judeþul Dolj, intrând in
coliziune. În urma accidentului a rezultat rãnirea uºoa-
rã a Marinelei N. (30 de ani) ºi a minorului T.V. (17
ani), ambii din Calopãr, pasageri în cel de-al doilea au-
toturism. Poliþiºtii rutieri au întocmit în cauzã dosar
de cercetare penalã ºi continuã investigaþiile sub as-
pectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din
culpã. Tot luni, în jurul orei ora 8.00, pe D.N. 6, în
afara localitãþii Iºalniþa, în timp ce C. Cristian (46 de
ani), din Iºalniþa, conducea un autoturism, dinspre Fi-
liaºi spre Craiova, la efectuarea virajului la stânga pen-
tru a pãtrunde pe un drum comunal nu a acordat prio-
ritate de trecere autoturismului condus din sens opus
de D. Alin (30 de ani), din Craiova.

În urma impactului a rezultat vãtãmarea corporalã
uºoarã a tânãrului de 30 de ani, în cauzã fiind întocmit
dosar de cercetare penalã pentru vãtãmare corporalã
din culpã.
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Având în vedere eºecul nego-
cierilor din data de 8 iulie a.c. pe
marginea revendicãrilor salariaþi-
lor din administraþia publicã loca-
lã din România, Federaþia Naþio-
nalã a Sindicatelor din Adminis-
traþie (FNSA) continuã acþiunile
de protest, organizând, ieri, grevã
generalã cu întreruperea activitãþii
pe durata întregului program de
lucru. Dar, sã vedem cum au de-
curs lucrurile.

Pãzea cã
vine greva!
„Referitor la modul în

care au decurs discuþiile
cu Ministrul Muncii, vã
aducem la cunoºtinþã ur-
mãtoarele aspecte: - ne-
gocierile au început la ora
15.00 ºi s-au finalizat la
ora 22.30; - pânã la ora
21.00 am reuºit sã con-
venim asupra unui ac-
cord de suspendare a
grevei, acesta conþinând
urmãtoarele elemente: 1.
Referitor la norma de
hranã ºi tichetele de va-
canþã: Ministrul Muncii se
angaja ca în prima ºedin-
þã de guvern dupã termi-
narea vacanþei parlamen-
tare – 07.09.2016 sã pro-
moveze un act normativ
care sã reglementeze acordarea
acestora pentru salariaþii din ad-
ministraþia publicã localã; 2. Re-
feritor la creºterea salarialã: înce-
pând cu data de 15 iulie, vor fi de-
marate discuþiile pentru legea uni-
tarã de salarizare, pornind de la
principiile Legii nr. 284/2010 ºi
valoarea punctului de referintã
1250; în cadrul acestei legi, admi-
nistraþia publicã localã din Româ-
nia urma a fi consideratã o ramu-
rã prioritarã, deoarece este nece-
sarã reducerea discrepanþelor sa-
lariale în raport cu celelalte sec-
toare bugetare. - dupã ce am con-
venit asupra formei finale a acor-
dului ºi i-am adus unele corecturi
de naturã tehnicã, acesta a fost
trimis spre printare pentru a fi sem-
nat de toate pãrþile implicate în

„„„„„Greva esteGreva esteGreva esteGreva esteGreva este
virtualãvirtualãvirtualãvirtualãvirtualã!”!”!”!”!”

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre mult clamata grevã de ieri a funcþio-
narilor publici din administraþia publicã am dis-
cutat cu Ringo Dãmureanu, preºedintele Sindi-
catului Administraþiei Publice „Forþa Legii”. In-
terese de tot felul, ipocrizie, mentalitatea inacþi-
unii de tipul „asta este” ºi cât de dificil este sã
mobilizezi oamenii sã-ºi cearã drepturile sunt
doar câteva dintre adevãrurile, deloc plãcute,
pe care le aflãm de la o persoanã cu peste 16
ani vechime în viaþa sindicalã naþionalã ºi cu
rezultate notabile în favoarea membrilor.

negociere; - în momentul în care
ne-a fost returnat pentru a fi sem-
nat, acesta nu mai conþinea nicio
referire la cele convenite, lipseau
termenele clare de finalizare ºi an-
gajamentele ferme; în schimb, a
fost introdus un angajament al re-
prezentanþilor Guvernului Româ-
niei de formare a unui grup de lu-
cru care sã analizeze posibilitatea
acordãrii drepturilor solicitate. Din
aceste considerente ºi datoritã lip-

sei de seriozitate a reprezentanþi-
lor Guvernului României în a solu-
þiona problemele grave cu care se
confruntã salariaþii din administra-
þia publicã localã din România,
FNSA va continua acþiunile de pro-
test ºi va organiza, în data de
12.07.2016, grevã generalã cu în-
treruperea programului de lucru pe
durata întregii zile. Adresãm un
apel cãtre toþi salariaþii din admi-
nistraþia publicã localã din Româ-
nia sã se solidarizeze cu demersu-
rile colegilor reprezentanþi de cã-
tre FNSA, sã înþeleagã cã doar îm-
preunã vom reuºi sã eliminãm dis-
criminarea de naturã salarialã la
care suntem supuºi în raport cu ad-
ministraþia centralã”, se precizea-
zã în comunicatul nr. 49/
11.07.2016 al FNSA.

Cifrele
spun altceva

Pentru a ne edifica asupra am-
plorii acþiunii de protest, am dis-
cutat cu Ringo Dãmureanu, pre-
ºedintele Sindicatului Administra-
þiei Publice „Forþa Legii”. „Noi
suntem mai multe federaþii repre-
zentative la nivel naþional. Una
singurã a declarat-o. Au dat în
cifre pânã le-au înnebunit. Atunci
când aveau membri, aveau 29.000
pe hârtie, ºi acum au zis cã greva
a fost cu 30.000. Noi am fost sin-
gurii care nu i-am contrazis pe co-
legii de la Cluj. Dar, totodatã, de-
mersul pe care l-au fãcut, ºi ei ºi

noi, cãtre Ministerul Muncii a pri-
mit un rãspuns care nu este încu-
rajator, prin care ministerul spu-
ne clar cã nu este legalã o astfel
de grevã. Motiv pentru care noi,
aici, în Oltenia, sã nu-i deranjãm pe
colegi foarte tare, am susþinut ace-
le revendicãri, acum o sãptãmânã,
prin acþiuni de protest de o orã ºi,
acum, la fel. Dar, strict cei care do-
resc. Pentru cã o grevã se þine cu
cel puþin jumãtate plus unu dintre
membrii de sindicat. Iar la acþiunea
aceasta au aderat, pe zona noas-
trã, maximum 26% ºi au susþinut-o
sãptãmâna trecutã doar 18%. As-
tãzi, din cifrele de pânã acum, se
pare cã sunt ºi mai puþini”, ne-a pre-
cizat Ringo Dãmureanu, preºe-
dintele Sindicatului Administraþiei
Publice „Forþa Legii”.

„Funcþionarii
publici nu pot
face grevã”

Despre noua tipologie a grevei
ne-a vorbit Ringo Dãmureanu,
atingând un punct sensibil, cel al
coeziunii reduse dintre angajaþi.
„Dumneavoastrã reprezentaþi un
ziar real, care apare ºi pe hârtie.
Pe mine m-au sunat, azi-diminea-
þã, mulþi de la ziare virtuale. Le-
am explicat lor. Cam aºa este ºi
greva. Este virtualã. Oamenii
sunt foarte doritori de grevã, dar
ar dori sã o facã fiecare în afara
lui. Oamenii îºi dau seama ce soar-

tã grea au, atunci când
aud la radio. Deci, când
se spune la radio în ziua
aceea cã este grevã ºi
este pentru creºterea sa-
lariilor, ei zic: Avem gre-
vã!? Deci, avem! Esta ca
la restaurant. Avem mân-
care bunã! Atunci îºi dau
seama cã au salariile mici,
de fapt cã ar vrea salarii
mai mari. Dar atât. Dupã
care, nu mai este nicio
problemã. Singura ches-
tiune pe care o fac ei este
sã semneze. Semneazã
oricine, oricând, oriunde.
Este o lege, nr. 62/2010,
datã de Boc ºi pe care
România o respectã cu
sfinþenie. Indiferent câþi
miniºtri s-au schimbat, in-
clusiv sindicalistul nostru
Liviu Marian Pop, nu s-a
schimbat legea asta, în

care se spune, nu negru pe alb, ca
sã citeascã toþi neºtiutorii; dar pen-
tru cunoscãtori se spune cã func-
þionarii publici nu pot sã facã gre-
vã. ªi, rãspunsul acesta o sã-l ve-
deþi chiar dat de Ministerul Mun-
cii. Este rãspunsul textual: funcþi-
onarii publici nu pot sã facã gre-
vã. ªi, atunci, o þinem aºa: unii se
prefac cã protesteazã, alþii se pre-
fac cã sunt nemulþumiþi, iar cei de
la putere se prefac cã reiau discu-
þiile. Sunt necinstiþi toþi. ªi unii care
declarat-o încãlcând prevederile
legale ºi ministrul ãsta al Muncii,
care este un ipocrit total. Este o
catastrofã actualul ministru al
Muncii. Asta puteþi sã o daþi, nu
mã deranjeazã. I-am spus-o ºi per-
sonal”, a mai menþionat Ringo
Dãmureanu.

Negocierile
la ANPC, mediate
de „Forþa Legii”

Implicarea Sindicatului Admi-
nistraþiei Publice „Forþa Legii”
în conflictul dintre membrii sãi,
ce provin de la Autoritatea Na-
þionalã pentru Protecþia Consu-
matorilor ºi autoritãþi, este de
notorietate. „Eu, mâine (n.r. –
azi) am invitat, la ora 12.00, la
ANPC, toþi comisarii din þarã.
Le-am spus oamenilor cã cine
doreºte sã participe la aceastã
întâlnire poate veni. Dacã am
spune cã e obligatoriu, ar veni
toþi. Mi-au explicat cã, dacã nu
este nevoie neapãrat, ei îi lasã
pe colegi. Grevele sunt, acum,
din partea stãpânirii. Uitaþi-vã la
Sectorul 3 Bucureºti. Acum o
sãptãmânã a fost nenorocire,
pentru cã Negoiþã a zis: „Da, îi
susþin!”. La Covasna, la fel. A
ieºit primarul ºi a zis cã-i susþi-
ne. Unde stãpânii dau semnalul
de grevã, trepãduºii ºtiþi cum se
executã total!? În rest, oamenii
sunt cu barba în piept ºi cu frun-
tea în pãmânt, mai dihai decât
ghiocelul. Nu se mai pot repre-
zenta ei pe ei. Organizaþiile in-
dependente nu au putere în faþa
acestora. Acolo unde se face o
organizaþie subordonatã, stã li-
derul în genunchi, tot ce trebu-
ie, oamenii se executã total. Ei
zic, cum zice stãpânul: aºa fa-
cem. ªi, atunci, unde este voin-
þa stãpânului sã se facã ceva în
þarã, se va face. Miºcarea sin-
dicalã este cu materialul clien-
tului. Îmi spunea, ieri (n.r. – luni),
un coleg din Bucureºti cã, dacã
vreau eu, atunci vor dori toþi. Nu
vreau asta, eu cred în democra-
þie. ªi, atunci, omul dacã vrea,
eu îi fac toate formele, mâine
(n.r. – azi) sã se întâlneascã cu
comisarii de la Protecþia Con-
sumatorilor. Eu îmi fac atribu-
þiile mele de serviciu. Se numeº-
te organizaþie, deci eu organizez.
Organizez aceea întâlnire. Pu-
teþi vedea pe site-ul Forþa Le-
gii. Au fost consulataþi oamenii
ºi cine a dorit a semnat pentru
aceastã acþiune, iar cine nu, nu.
Dupã ce s-a centralizat 26%.
Ãsta e rezultatul”, ne-a mai re-
latat Ringo Dãmureanu.

Ringo Dãmureanu
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 „Cererile de acord pentru fi-
nanþare, însoþite de documentele
justificative se transmit prin poº-
tã, prin servicii de curierat cu
confirmare de primire sau se de-
pun personal la Registratura ge-
neralã a Ministerului Finanþelor
Publice”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al MFP. În-
registrarea cererilor se realizea-
zã pânã pe 22 august, iar cererile
de acord pentru finanþare înregis-
trate în afara acestei perioade se
restituie întreprinderilor ºi nu
sunt luate în considerare în pro-
cesul de analizã. Ministerul Finan-

Prima sesiune de consultare,
cu tema „Debirocratizare”, a
avut loc ieri, la Casa Academiei
Române, în intervalul 9.30-
12.30. Mâine, va urma cea de-
a doua dezbatere, care va avea
ca subiect „Agricultura”. Cu trei
zile înaintea fiecãrei întâlniri,
mãsurile propuse dezbaterii, pre-
cum ºi obiectivele specifice vor
fi fãcute pe site-ul www.eco-

Eurodeputatul PSD Victor Boº-
tinaru, vicepreºedintele Grupului
S&D din Parlamentul European
pentru politicã externã, a subliniat
cã raportul Cvartetului atrage încã
o datã atenþia asupra dificultãþilor
în atingerea pãcii, iar în acest ritm,
soluþia bazatã pe douã state va de-
veni tot mai îndepãrtatã. „Salut pu-
blicarea raportului cvartetului pri-
vind Orientul Mijlociu ºi îi invit pe
toþi colegii care se referã la raport
chiar dacã nu l-au citit, sã-l citeas-
cã cu mare atenþie. Acest raport
atrage atenþia asupra majoritãþii di-
ficultãþilor cu care ne confruntãm
astãzi când vine vorba de relansa-
rea negocierilor de pace în Orientul
Mijlociu. Dovada este cã acest ra-
port a fost criticat de ambele pãrþi
ºi este imposibil sã ai dreptate ºi sã
te înºeli în acelaºi timp. ªi eu îm-
pãrtãºesc aceleaºi îngrijorãri ca ºi
dumneavoastrã, doamnã Înalt Re-
prezentant. Dacã vom continua în
ritmul actual, soluþia bazatã pe douã
state, singura soluþie pentru o pace
durabilã în întâmpinarea aspiraþiilor
atât a israelienilor, cât ºi a palesti-
nienilor, va deveni tot mai îndepãr-
tatã. Grupul nostru politic salutã

638 de milioane lei     pentru stimularea
investiþiilor cu impact major în economie

Pânã în prezent, în baza schemei au fost aprobate 8 proiecte
de investiþii pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare
de 396,9 milioane lei ºi care vor genera 2.528 noi locuri de muncã.

La începutul acestei sãptãmâni a fost deschisã sesiu-
nea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanþare
în baza unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea
investiþiilor cu impact major în economie. Cererile se
înregistreazã pânã pe 22 august a.c. Bugetul alocat este
de 638 de milioane lei.

þelor Publice finalizeazã procesul
de selecþie a cererilor de acord
pentru finanþare în termen de
maximum 5 zile lucrãtoare de la
data încheierii sesiunii de depu-
nere ºi publicã pe site-ul sãu re-
zultatul procesului de selecþie.
Ordinea înregistrãrii cererilor la
Registratura generalã a Ministe-
rului Finanþelor Publice nu are
nicio relevanþã în procesul de
selecþie.
Obiectivul schemei de ajutor de stat
îl reprezintã dezvoltarea regionalã

Cererile de acord pentru fi-

nanþare care nu au fost selecta-
te în limita bugetului alocat se-
siunii vor fi restituite întreprin-
derilor, prin poºtã, cu confirma-
re de primire. „Analiza Cereri-
lor de acord pentru finanþare
selectate se realizeazã în termen
de maximum 45 de zile lucrã-
toare de la data publicãrii pe
site-ul Ministerului Finanþelor
Publice a rezultatului procesu-
lui de selecþie”, se mai spune în
comunicatul respectiv. Obiecti-
vul schemei de ajutor de stat îl
reprezintã dezvoltarea regionalã
prin sprijinirea realizãrii investi-
þiilor cu importante efecte în
economie. Se acordã sub formã
de granturi, de la bugetul de stat,
prin cheltuieli eligibile de natura
activelor corporale ºi necorpo-
rale, precum ºi cele legate de în-
chirierea construcþiilor aferente
investiþiei iniþiale.

Europarlamentarii cer Israelului oprirea colonizãrii,
iar palestinienilor sã renunþe la violenþã

La o sãptãmânã de la publicarea raportului Cvartetului pentru
Orientul Mijlociu, prin care se cere insistent Israelului oprirea

colonizãrii, iar palestinienilor sã renunþe la violenþã, plenul Parla-
mentului European s-a reunit pentru o dezbatere privind noile

iniþiative de pace din aceastã regiune, în prezenþa Înaltului Repre-
zentant ºi Vicepreºedinta Comisiei Europene, Federica Mogherini.

toate iniþiativele de pace realiste, in-
clusiv cea demaratã de Liga Statelor
Arabe care pare sã fie cea mai ac-
ceptabilã de toate pãrþile”, a declarat
eurodeputatului Victor Boºtinaru.
„Este un fapt alarmant care nu poate decât
sã exacerbeze ºi mai mult conflictul”

Parlamentarul român a mai fã-
cut, de asemenea, un nou în apel
la liderii israelieni ºi palestinieni. „În
timp ce susþinem evaluarea dum-
neavoastrã asupra situaþiei ºi con-
damnãm orice formã de violenþã
ºi incitare, trebuie sã înþelegem cã
nu mai existã foarte mulþi cetãþeni
palestinieni ºi israelieni care au în
continuare speranþe pentru un vii-
tor mai bun. Contextul este foarte
îngrijorãtor mai ales în Fâºia Gaza,
unde situaþia catastrofalã umanita-
rã îngreuneazã foarte mult viaþa
cotidianã a multor oameni. Este un
fapt alarmant care nu poate decât
sã exacerbeze ºi mai mult conflic-
tul ºi violenþele. Aº dori sã lansez
un apel liderilor ambelor pãrþi sã-ºi
asume responsabilitãþile istorice
care le revin faþã de viitorul pro-
priilor popoare...”, susþine europar-
lamentarul Boºtinaru.

România competitivã:
Au început consultãrile pentru cele 90Au început consultãrile pentru cele 90Au început consultãrile pentru cele 90Au început consultãrile pentru cele 90Au început consultãrile pentru cele 90
de mãsuri de consolidare a economieide mãsuri de consolidare a economieide mãsuri de consolidare a economieide mãsuri de consolidare a economieide mãsuri de consolidare a economiei

Proiectul „România
competitivã” continuã
cu o serie de 16 sesiuni
consultative pe baza
celor peste 90 de
mãsuri economice
identificate care pot
contribui la definirea
unei viziuni de consens
în ceea ce priveºte o
creºtere economicã
sustenabilã pânã în
anul 2020.

nomie.gov.ro. Pe întreaga pe-
rioadã a calendarului de consul-
tãri, care se va desfãºura între
12 iulie – 16 septembrie, sesiu-
nile de dezbatere vor fi condu-
se de cãtre Vasile Iuga, Senior
Advisor PwC.

Principiile dupã care se vor
desfãºura  consul tãr i le  sunt

transparenþa – printr-o comu-
nicare constantã asupra progre-
sului ºi rezultatelor – ºi repre-
zentativitatea – printr-o partici-
pare specificã pentru sectoare-
le vizate de domeniul strategic
aflat în dezbatere.

Criteriile dupã care se vor ana-
liza ºi integra comentariile pri-
mite sunt efectul asupra creºte-
rii PIB potenþial – prin interme-
diul capitalului, forþei de muncã
sau al productivitãþii totale – im-
pactul bugetar acceptabil ºi neu-
tralitatea politico-ideologicã.

 „România competitivã” are
schiþate liniile de acþiune pentru
urmãtorii patru ani, linii care pot
primi acum, în urma consultãri-
lor cu specialiºtii din fiecare do-
meniu parteneri sociali, partide
politice, organizaþii civice, ele-
mentele de valoare adãugatã ºi
consensul de care au nevoie din
partea tuturor actorilor implicaþi
în procesul de dezbatere, pen-
tru a putea fi implementate cât
mai curând posibil.
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S-a vorbit, dupã Brexit, despre unele ris-
curi colaterale celui reprezentat de ieºirea Marii
Britanii din UE. ªi nu mã refer la pierderile –
politice, economico-financiare îndeosebi,
conducând, neîndoielnic, la o nouã arhitec-
turã a sistemului comunitar – ce fac agenda
publicã în media ºi la vârful organismelor de
la Bruxelles. Despre ele se discutã cu patimã,
pe care declaraþiile în buna tradiþie a limbaju-
lui „diplomatic” nu reuºesc sã-i diminueze
cota de îngrijorare.

Printre aceste riscuri s-a discutat mai pu-
þin ºi, de regulã, mai curând în rândul unor
opinioniºti neangajaþi nemijlocit în exerciþiul
politicii oficiale. E vorba de eventuale miºcãri
centrifuge manifeste deja în zona unora din-
tre þãrile central ºi est-europene, cu Cehia,
Ungaria, Austria, Slovacia ºi, în mod mult mai
alarmant, cu Polonia în prim-plan.

În ce-o priveºte pe ultima, în ambianþa reu-
niunii NATO de la Varºovia s-a întâmplat un
lucru cu totul insolit, asupra cãruia nu s-a
insistat cu promptitudinea reactivã obiºnuitã
în astfel de situaþii, asupra cãruia media occi-

Obama, Polonia ºi insidii mediaticeObama, Polonia ºi insidii mediaticeObama, Polonia ºi insidii mediaticeObama, Polonia ºi insidii mediaticeObama, Polonia ºi insidii mediatice
dentale au revenit cu oarecare întârziere, din
motive subsumate intenþiei de a nu compro-
mite rezultatele unui Summit ale cãrui mize
s-au dovedit ºi aºa destul de ambigue ºi, ori-
cum, sub nivelul aºteptãrilor.

Ce s-a întâmplat de fapt? Ieri, publicaþii din-
tre cele mai prestigioase de peste Ocean ºi din
inima Europei au relatat despre cenzurarea
avertismentelor, de fapt critici fãrã prea mari
menajamente, pe care preºedintele Barak Oba-
ma le-a exprimat omologului sãu polonez vi-
zavi de deraierile, nu puþine, de la principiile
unui stat de drept ºi ale unei democraþii în acord
cu statutul unui stat aliat ºi, p deasupra, mem-
bru al UE ºi al NATO. Obama ºi-a exprimat
dezolarea faþã de ceea ce a numit declicuri ºi
tendinþe autoritare ale noului guvern naþional-
conservator polonez prin mãsurile de interfe-
renþã în celelalte puteri ale statului de drept: în
justiþie, prin modificãri de norme legislative
viciind mersul firesc al reformei în justiþie.

N-a scãpat nici critica faþã de activarea unui
mecanism de cenzurã în sistemul mediatic la
nivel naþional, ca ºi un comportament cam

fixist în raport cu unele rezoluþii ale CE ºi ale
PE, în directã legãturã cu criza refugiaþilor
dar ºi cu alte mãsuri concordate la Bruxelles
ºi la Strasbourg, dar supuse, uneori fãþiº, unor
critici aspre din partea Varºoviei.

Toate acestea aveau sã aibã o confirmare
cât se poate de evidentã în grobianismul ei
chiar în contextul acestor opinii ale preºedin-
telui SUA, îngrijorãrile sale fiind manipulate
în media poloneze într-atât încât, prin trucuri
„stilistice” de traducere, ele au sfârºit prin a
fi oferite publicului de acasã aproape pe dos:
adicã, în aprecieri, de unde impresia cã, în
fapt, Obama n-a fãcut altceva decât sã ridice
osanale actualului guvern de la Varºovia.

Textual, înaltul oaspete american a decla-
rat cã „Polonia a fost mereu un exemplu de
democraþie ºi ar trebui sã continue, însã tre-
buie sã lucreze mai mult în acest sens iar noi
privim cu îngrijorare spre unele iniþiative ºi
decizii ca ºi la fundãtura oarbã în care se gã-
seºte reforma justiþiei”. Televiziunea de stat
ºi-a permis însã mistificarea unei astfel de
declaraþii, relatând, apropo de aceastã opinie,

cã „95 la sutã din discuþii a fost dedicat pro-
blemelor NATO ºi securitãþii, însã Obama a
lãudat eforturile poloneze pentru democraþie
ºi s-a declarat convins în ce priveºte reforma
justiþiei cã Polonia nu va înceta sã susþine
valorile democratice în þarã”.

Era doar o relatare a jurnalistului acreditat
oficial, cu imagini ale lui Obama în vizitã, însã
fãrã vorbele acestuia din urmã. Mai mult, atunci
când circumstanþele au cerut-o, discursul pre-
ºedintelui american a fost convertit într-o aser-
þiune decât cu o vagã legãturã cu textul origi-
nal: „Polonia este ºi va rãmâne un exemplu de
democraþie pentru întreaga lume”.

Cum sã nu te simþi, nu doar ca român, ci
ºi ca un cetãþean al geografiei vechiului lagãr
est-comunist, puþin frisonat de ipostaza unei
cãderi în timpuri pe care le credeai istorie?
ªi, la urma urmei, cât de mult conteazã cã
niºte derive de la democraþie ºi de la statul de
drept sunt catalogabile sub nechibzuitele eti-
chete de stânga ori de dreapta? Trecutul ne
indicã tocmai cã atunci când ele se ating, tra-
gedia e doar o chestiune de timp.

„Cazul este unul izolat, legat de o
cãlãtorie pe care a efectuat-o într-o
zonã cu transmitere activã a virusu-
lui”, a explicat Laurenþiu Colintinea-
nu. Potrivit acestuia, nu este vorba
despre o infectare pe teritoriul Ro-
mâniei, ci despre un caz de import
din zone de risc. Probele de la tânãra
pacientã au fost prelevate la Victor
Babeº ºi au fost analizate atât în la-
boratorul spitalului, cât ºi la Institu-
tul Cantacuzino. Diagnosticul a fost
confirmat în sensul în care istoricul
de cãlãtorie într-o zonã cunoscutã cu
potenþial de transmitere, simptomele
ºi rezultatele analizelor susþin dia-
gnosticul de infectare cu Zika.

Conform unui comunicat de ieri al
Ministerului Sãnãtãþii, “persoanele
care cãlãtoresc sau locuiesc în zone
cu transmitere activã a virusului Zika
trebuie sã ºtie cã virusul Zika se poate
transmite prin înþepãturã de þânþar,
dar ºi prin contact sexual”. „Înþele-
gem cã vestea poate provoca îngri-
jorãri. Se transmite în special prin în-
þepãturã de þânþar, iar în România exis-
tã acest tip de þânþar”, a spus Colin-
tineanu. De asemenea, virusul se
transmite ºi prin relaþii sexuale, prin
sânge. Ministerul Sãnãtãþii spune,
însã, cã riscul de transmitere a viru-
sului Zika pe teritoriul României este
minim. Purtãtorul de cuvânt al Minis-
terului Sãnãtãþii a þinut sã sigure cã
virusul nu se transmite pe calea ae-
rului sau prin contact cu pielea.

Medicii au informat-o deja pe pa-
cientã care sunt mãsurile pe care tre-
buie sã le ia, iar persoanele care merg
la Jocurile Olimpice au fost rugate
sã-ºi monitorizeze starea de sãnãta-
te. Ministerul Sãnãtãþii a informat
Centrul European pentru Controlul
ºi Prevenþia Bolilor Transmisibile
despre apariþia acestui caz izolat. De
asemenea, Ministerul Sãnãtãþii este

Primul caz de infectare cu virusul Zika a fost confirmat în România
Primul caz de infectare cu virusul Zika a

fost confirmat, ieri, în România, fiind vor-
ba de o femeie de 27 de ani, din Bucureºti,
care a fost internatã timp de douã zile la
Spitalul Victor Babeº din Capitalã. Femeia
se întorsese dintr-o excursie în Martinica,
iar a doua zi s-a prezentat la spital cu simp-

tome precum febrã uºoarã, erupþii pe piept
ºi pe braþe. Tânãra a fost internatã timp de
douã zile, dupã care a fost externatã, fiind
în afara oricãrui pericol. Tânãra este din
Sectorul 6 al Capitalei ºi a ieºit din spital
dupã ce simptomele nu mai erau prezente,
au anunþat oficialii Ministerului Sãnãtãþii.

în contact ºi cu Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii.
Primãriile Sector 3 ºi 6, informate
sã facã acþiuni de dezinsecþie

În timpul zilei de ieri, Ministerul a
comunicat cu reprezentanþii Primãriei
Capitalei ºi Primãriilor Sectoarelor 3
ºi 6 despre necesitatea începerii unor
acþiuni de dezinsecþie împotriva þân-
þarilor, pentru cã în Sectorul 3 se aflã
Spitalul Victor Babeº, iar domiciliul
pacientei este în Sectorul 6. „Aceas-
tã infecþie de regulã nu evolueazã
sever, principala problemã este fap-
tul cã pot sã aparã malformaþii con-
genitale, în special microcefalie,
atunci când o femeie însãrcinatã este
infectatã cu Zika”, a explicat medicul
specialist Gabriel Popescu. 

În ceea ce priveºte tratamentul, nu
existã un tratament specific, dedicat
antiviral împotriva virusului Zika –
repaus, odihnã, medicaþie corespun-
zãtoare. „Deºi avem doar un caz izo-
lat, ºi poate altul unu, douã, trei care
vor apãrea ca ºi cazuri de import,
aceastã discuþie ne prilejuieºte sã
amintim trei idei importante: înainte
de a cãlãtori într-o zonã exoticã este
foarte important ca persoana care ur-
meazã sã cãlãtoreascã sã îºi monito-
rizeze starea de sãnãtate”, a asigurat
medicul Gabriel Popescu. 

Ce este ZIKA
Virusul Zika a fost identificat pen-

tru prima datã la o maimuþã din Afri-
ca, în 1947. Primul caz de transmite-
re la om, conform datelor Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii, s-a înre-
gistrat în 1968. La fel ca în cazul fe-
brei dengue, virusul este transmis
prin muºcãturã de þânþarii Aedes
Aegypti, cunoscuþi ºi drept þânþari-
tigru, originari din zonele tropicale
ºi sub-tropicale.

În aproximativ 70-80% din cazuri,
aceastã infecþie trece neobservatã,
din cauza asemãnãrii simptomelor ei
cu cele ale unei rãceli. Persoanele care
contacteazã virusul Zika au, de cele
mai multe ori, febrã ºi dureri de cap.
În unele cazuri, manifestãrile pot mer-
ge pânã la conjunctivitã, ganglioni,
erupþii cutanate sau dureri ale muº-
chilor ºi articulaþiilor. Aceste simpto-
me dureazã între douã ºi ºapte zile.

Îngrijorarea apare atunci când
vorbim despre complicaþiile acestei
infecþii, în special cele care vizeazã
femeile însãrcinate. Virusul Zika este
asociat unor afecþiuni neurologice
ºi malformaþii ale fetuºilor femeii în-
sãrcinate care este purtãtoare a in-
fecþiei. În Brazilia ºi în Polinezia
Francezã au fost înregistrate astfel
de cazuri, printre care manifestarea
sindromului Guillan-Barre, boalã
autonomã care se manifestã printr-
o slãbiciune sau chiar paralizie pro-
gresivã a membrelor.

În aceeaºi zonã au fost semnalate
microcefalii (dimensiuni anormal de
mici ale craniului) ºi anomalii în dez-
voltarea cerebralã la fetuºii ºi nou-
nãscuþii mamelor care sunt sau rã-
mân însãrcinate în timpul epidemiilor
de Zika ºi au contactat virusul. Nu-
mãrul de microcefalii la nou-nãscuþi
semnalat în Brazilia a crescut enorm,
ajungând de la 167 de cazuri în 2014,
la aproximativ 3.900 pânã în prezent.
49 dintre bebeluºii nãscuþi cu astfel
de malformaþii au murit în ultimul an.
Totuºi, doar în 6 cazuri s-a demon-
strat cã mamele erau purtãtoare ale
virusului Zika.

„Expansiunea foarte rapidã a vi-
rusului Zika spre noi zone geografi-
ce, unde populaþia este slab imuni-
zatã, este un subiect serios de îngri-
jorare, având în vedere în special le-
gãtura între o infecþie în timpul sar-

cinii ºi copiii nãscuþi cu un craniu
mic”, a declarat luni directoarea ge-
neralã a OMS, Margaret Chan pen-
tru BBC.com. Ea a adãugat  cã „le-
gãtura cauzã-efect între infecþia cu
Zika în timpul sarcinii ºi microcefa-
lie nu a fost încã stabilitã”, dar cã
„dovezile circumstanþiale sunt foar-
te îngrijorãtoare”.

Guvernele mai multor state au re-
comandat cuplurilor sã evite sarcini-
le în urmãtoarele luni, printre care
Columbia, Ecuador, Jamaica, dar ºi
Statele Unite ale Americii. Cea mai
drasticã recomandare a fost fãcutã
de Guvernul din Salvador, care a sfã-
tuit femeile sã nu rãmânã însãrcinate
în urmãtorii doi ani.
O infecþie pentru care nu existã
tratament sau vaccin

În prezent nu existã medicamente
sau vaccinuri împotriva virusului.
Bolnavilor li se recomandã sã se hi-
drateze ºi sã se odihneascã. Medica-
þia se reduce la clasicele pastile îm-
potriva durerilor ºi febrei. „Nu avem
medicamente ºi nici vaccinuri. Este
un deja-vu, pentru cã exact aºa s-a
întâmplat ºi în cazul Ebola. Este im-
portantã crearea unui vaccin cât mai
repede posibil”, a declarat pentru
Reuters, Trudie Lang, profesor la
Universitatea din Oxford.

Potrivit Reuters, Institutul Butan-
tan din Sao Paulo a început deja sã
facã cercetãri referitoare la acest vi-
rus ºi intenþioneazã sã creeze un vac-
cin împotriva Zika într-un timp re-
cord. Directorul Institutului a averti-

zat, însã, cã acest demers poate dura
de la 3 pânã la 5 ani. De asemenea,
reprezentanþii a douã companii far-
maceutice din Marea Britanie ºi Fran-
þa au declarat cã vor încerca sã-ºi
foloseascã tehnologiile pentru a dez-
volta un vaccin care sã lupte împo-
triva acestei maladii.
Mãsuri de protecþie

Þânþarii Aedes care transmit viru-
sul Zika au activitate maximã în tim-
pul zilei. Mãsurile care previn trans-
miterea prin intermediul înþepãturii de
þânþar sunt: utilizarea substanþelor
anti þânþari (conform indicaþii de pe
eticheta lor); purtarea de îmbrãcãmin-
te cu mâneci lungi ºi de pantaloni
lungi, în special în orele de maximã
activitate a þânþarilor Aedes; plase
contra þânþarilor sau aer condiþionat
în camera unde dorm.

Ministerul Sãnãtãþii spune cã uti-
lizarea prezervativelor reduce riscul
de transmitere a virusului Zika prin
contact sexual. Femeile gravide sau
care programeazã o sarcinã nu ar tre-
bui sã cãlãtoreascã în zonele cu
transmitere activã a virusului Zika,
iar dacã locuiesc într-o regiune cu
transmitere a virusului ar trebui sã
respecte riguros mãsurile de împie-
dicare a contaminãrii prin înþepãtu-
rã de þânþar, avertizeazã MS. De ase-
menea, persoanele cu imunodepre-
sii sau boli cronice severe ar trebui
sã solicite o consultaþie de medici-
nã cãlãtorului înainte de a se depla-
sa într-o astfel de regiune cu trans-
mitere a virusului. (Mediafax)
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Emoþii mari, ieri, la afiºarea re-
zultatelor obþinute la Bacalaureat,
copii ºi pãrinþi aºteptând cu sufle-
tul la gurã postarea rezultatelor.
Când le-au vãzut, unii au râs, alþii
au avut rezerve. Am stat de vorbã
cu doi dintre cei care au susþinut
„maturitatea”, care ne-au spus ceea
ce au simþit. „Am obþinut o notã
bunã, 9,63, ºi cred cã este foarte
bunã. Mã voi îndrepta cãtre studii
economice ºi sper sã am succes”
– ªtefana Vlãduþ. „Este o notã,
cea pe care am obþinut-o, bunã,
9,10, dar voi depune contestaþie
pentru lucrarea de la Limba româ-
nã. Îmi doresc sã urmez Medici-
na, dar vom vedea ce va fi” – Iu-
liana Cristina Socol. Dar, totul
stã sub zodia statisticii...

„Fraþii Buzeºti” ºi „Elena Cuza”
– pe primele douã locuri

Datele nu mint niciodatã, de ace-
ea, cel puþin în faza preliminarã, pot
fi fãcute cunoscute. «Dupã centra-

lizare, putem vorbi de un procentaj
de 64,35% de promovabilitate, cu
circa douã unitãþi peste ceea ce a

Potrivit unui comunicat al Ministerului
Educaþiei,rata de promovare înregistratã
de absolvenþii care au susþinut probele în
prima sesiune a examenului naþional de
Bacalaureat 2016 este de 66,7% (cu 0,3
mai mare decât rata de promovare din
aceeaºi sesiune din 2015). Anul trecut,
66,41% din absolvenþii de clasa a XII-a au
promovat Bacalaureatul, în sesiunea iunie –
iulie 2015, înainte de contestaþii. Rata a cres-
cut la 67,9% dupã soluþionarea contestaþiilor.

„Astfel, au promovat 86.262 (66,7%) de
candidaþi dintr-un total de 129.390 de can-

Ieri, s-au afiºat primele rezultate de la examenul
de Bacalaureat, unele care, la prima vedere, sunt
îmbucurãtoare. Judeþul Dolj poate raporta o pro-
movabilitate de peste 64%, cu aproape douã pro-
cente peste cea din 2015. Avem, ca în fiecare an, ºi
un candidat care a luat media 10, dar avem ºi uni-
tãþi de învãþãmânt unde se vorbeºte despre „zero”
absolut la promovabilitate.

66,7% – rata de promovare la nivel66,7% – rata de promovare la nivel66,7% – rata de promovare la nivel66,7% – rata de promovare la nivel66,7% – rata de promovare la nivel
naþional, înainte de contestaþiinaþional, înainte de contestaþiinaþional, înainte de contestaþiinaþional, înainte de contestaþiinaþional, înainte de contestaþii

Ministerul Educaþiei informeazã cã 56 de elevi din
þarã au luat media 10 la Bacalaureat 2016, ºapte

dintre aceºtia fiind din Capitalã.

didaþi prezenþi. În funcþie de anul ºcolar în
care au absolvit studiile liceale, 81.490 de
candidaþi promovaþi provin din promoþia
2015-2016 (74,1%, ratã de reuºitã din cei
prezenþi), iar 4.772 de candidaþi provin din
promoþiile anterioare (24,6%, ratã de reu-
ºitã)”, se mai precizeazã în comunicat. Can-
didaþii nemulþumiþi de rezultate au putut depu-
ne contestaþii ieri, urmând ca rezultatele finale
sã fie afiºate sâmbãtã, 16 iulie.

Datele prezentate de minister mai aratã cã
din totalul celor 137.338 de candidaþi înscriºi,
s-au prezentat 129.390 de candidaþi (109.973

din promoþia 2015-2016 ºi alþi 19.417 din
promoþiile anterioare).De asemenea, 7.948
de candidaþi au absentat, în timp ce 42.937
de candidaþi au fost declaraþi respinºi
(28.383 din promoþia curentã ºi alþi 14.554
din promoþiile anterioare).Potrivit ministeru-
lui, au fost eliminaþi pentru fraudã sau tenta-
tivã 191 de candidaþi.

„Pe judeþe, cel mai ridicat procent de
promovare s-a înregistrat în judeþele Cluj
(83,32%), Bacãu (79,91%), Braºov
(78,21%) Sibiu (77,69%) ºi Galaþi
(77,65%). Rata de promovare în Capita-

lã este de 68,5%. Judeþele în care rata
de promovare s-a situat sub 50% sunt
Ilfov (34,15%), Teleorman (48,48%) ºi
Giurgiu (40,06%)”, mai aratã sursa cita-
tã.Nota minimã de promovare pentru fieca-
re disciplinã este 5, iar media finalã pentru
promovarea examenului este minimum 6.

Absolvenþii de liceu care nu au pro-
movat examenul în aceastã sesiune se
pot înscrie la cea de-a doua sesiune, care
se va desfãºura în perioada august-sep-
tembrie, prima probã urmând sã aibã loc
la data de 16 august.(Mediafax)

fost în 2015. Îi felicit pe toþi cei care
au contribuit la acest rezultat, de la
cadre didactice pânã la pãrinþi ºi
copii. Acolo unde s-au obþinut re-
zultate nesatisfãcãtoare, va urma un
proces de verificare, cu tot ceea ce
þine de el, ºi, în urma controalelor,
vom adopta mãsurile care se im-
pun. Dacã vorbim de date, se pot
spune urmãtoarele: primele locuri,
în ceea ce priveºte promovabilita-
tea, sunt ocupate de Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti” (99,58%), Co-
legiul Naþional „Elena Cuza”
(98,87%) ºi Colegiul Naþional „Ca-
rol I” (98,54%). Au fost înregistra-
te 4.346 de candidaturi, au fost 302
absenþe ºi 10 eliminaþi, iar numãrul
celor respinºi a fost de 1.444. Din
pãcate, cu zero promovabilitate sunt
înregistrate Liceul de la Malu Mare
ºi cel special „Beethoven”, la cel din
urmã fiind cu adevãrat ceva care
þine de alte cauze. Dar, avem o fatã
care ne face cinste, care are 10, e

de la „Buzeºti” ºi are toate atuurile
sã ne reprezinte ºi pe viitor», a de-
clarat prof.  Lavinia Elena Craio-

veanu, inspector general al ISJ Dolj
ºi preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

O generaþie de excepþie
Ne putem mândri cu o fatã „per-

fectã”, pentru care nota 9,00 este
un secret, pânã acum nedesluºit.
Când o vezi, nu þi-ar da aceastã im-
presie… Pânã a  vorbi cu
ea, am luat legãtura cu
prof. Carmen ªtefãnes-
cu, director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”.
„Aceastã fatã nu a avut
decât 10, la orice mate-
rie. Ea a fãcut parte dintr-
o clasã de excepþie, la
ªtiinþe ale naturii, unde alþi
ºapte copii au absolvit cu
nota maximã cursurile li-
ceale. Putem vorbi de o
generaþie excepþionalã,
fãrã sã spunem cuvinte
mari”, a afirmat Carmen
ªtefãnescu.

„Vreau sã mã întorc la Craiova”
Dupã afiºarea rezultatelor ºi

bucuria care se citea pe feþele co-

piilor, cei care au avut succes, le-
am gãsit, în faþa Colegiului Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, pe premianta
Georgiana Mateescu ºi pe mama
sa, Maria.Georgiana îþi dã impre-
sia, când o vezi, cã este o „tocila-
rã”, cum se spunã în limbajul lice-
enilor: cu o chelari de vedre ºi cu
o inocenþã în privire, la care se

adaugã frumuseþea. Nimic mai nea-
devãrat faþã de aceastã imagine.
Este o fatã modernã, care ºtie ce
vrea ºi nu face nimic mai mult de-

cât necesarul, dar cu o sete de Ro-
mânia. „Nu sunt o fatã care stau zi
de zi în faþa cãrþilor sau a calcula-
torului. Am programul meu, foarte
bine structurat, ºi ºtiu sã ies ºi cu
prietenii. Mi s-a mai spus cã aº fi o
tocilarã, aºa cum ºi dumneavoastrã
aþi avut impresia la început, dar nu
este aºa. Doresc sã urmez cursuri-

le de Medicinã la Cluj-
Napoca, iar apoi sã mã
întorc la Craiova ºi sã
fac ceva pentru acest
oraº. Aºa am fost edu-
catã ºi aºa simt” a spus,
foarte degajatã, Georgia-
na. Lângã ea, mama sa,
Maria, a completat-o: „ªi
eu ºi soþul meu, din pã-
cate decedat (Gheorghe
Mateescu, fostul direc-
tor al „Chimica Mofleni”
– n.r.), am încurajat-o sã
înveþe ºi i-am insuflat
dragostea pentru Româ-
nia. Mã bucur cã vrea sã

se întoarcã la Craiova, atunci când
terminã studiile superioare. Este o
fatã deosebitã”.

CRISTI PÃTRU
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Georgiana
Mateescu
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Proiectul este unul mai larg, dar
în Dolj se desfãºoarã în patru lo-
calitãþi, în total fiind implicaþi 128
de elevi. Este vorba despre Leor-
doasa (din comuna Argetoaia, 31
de ºcolari), Salcia (din comuna
Argetoaia, 28 de ºcolari), Palilula
(din comuna Bucovãþ, 33 de ºco-
lari) ºi Sãrbãtoarea (din comuna
Bucovãþ, 36 de ºcolari).

Încheierea anului ºcolar aduce
ºi primele rezultate încurajatoare
ale proiectului. S-a observat cã, în
luna iunie, elevii nu au mai absen-
tat aºa de mult de la cursuri, rata
absenþelor ºcolare fiind cu 34%
mai micã faþã de luna mai. Cele
douã ore de after-school au ajutat,
spun coordonatorii acestui frumos
proiect, totodatã ºi la creºterea
performanþelor ºcolare, cu 15%
mai mulþi elevi au încheiat semes-
trul doi cu media ,,Foarte bine” faþã
de semestrul anterior.

«În scurta perioadã de implemen-
tare a proiectului „Pâine ºi Mâine”,
de doar douã luni ºi jumãtate, pu-
tem vedea deja impactul pozitiv în
evoluþia copiilor. Dincolo de rezul-
tatele mãsurabile cantitativ, am vã-
zut la încheierea anului ºcolar copii
mai veseli ºi mai sãnãtoºi. Cadrele

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
s-a încheiat admiterea în liceu, pri-
ma parte, la instituþiile de învãþã-
mânt vocaþionale. Aproape toate
locurile sunt ocupate, rãmânând
câteva libere la Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craiova ºi
Liceul Teoretic Adventist din Cra-
iova.

Conform centralizãrii, la Liceul
cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu”, toate locurile au fost ocu-
pate, la specializarea „instructor
sportiv – atletism” , media minimã

Pentru învãþãmântul „vocaþional”,Pentru învãþãmântul „vocaþional”,Pentru învãþãmântul „vocaþional”,Pentru învãþãmântul „vocaþional”,Pentru învãþãmântul „vocaþional”,
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fiind 8,52, faþã de 7,46 în 2015,
iar la „instructor sportiv – scrimã”
vorbim de 8,27, comparativ cu
8,36. La Liceul Tehnologic Auto,
pentru „instructor sportiv – fotbal”,
s-a intrat cu 8,12, faþã de 7,87 în
anul 2015. Colegiul Tehnic Ener-
getic din Craiova a afiºat, la „in-
structor sportiv – fotbal, handbal,
baschet” o medie de 8,23, faþã de
8,22 în anul precedent.

La Liceul Tehnologic Transpor-
turi Cãi Ferate Craiova au fost ocu-
pate numai 17 locuri, cu media

minimã 7,92, faþã de 8,74 în sesi-
unea din 2015. La Colegiul Naþio-
nal „Nicolae Titulescu”, ultima
notã de admitere a fost 7,03, iar în
2015 aceasta a atins 7,64.

Ca de fiecare datã, Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van” este în primele rânduri, cu o
notã minimã de 8,8, în uºoarã scã-
dere comparativ cu 2015 (8,94),
iar la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” s-a intrat cu 5,19, faþã de 7,78,
la „muzicã”, ºi cu 7,36 (8,09, în
2015) la „Arte vizuale”. La Liceul

Teoretic Adventist nu au fost ocu-
pate decât 22 de locuri, din cele
28 programate, media fiind 6,36,

cu mult peste cea a anului prece-
dent (3,73).

CRISTI PÃTRU

Copiii sunt elevi la ºcoli din patru sate
ºi vin la clasã chiar ºi în vacanþã. Un pro-
iect minunat, „Pâine ºi Mâine”, care a fost
lansat de World Vision România, le-a ofe-
rit copiilor ºi o masã caldã, pachete ali-

mentare pentru familiile lor, dar ºi acti-
vitãþi extraºcolare timp de douã ore pe
zi. Finanþarea etapei-pilot a fost susþinu-
tã de Lidl România, care a donat 100.000
euro pentru acest scop.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

didactice, care desfãºoarã activitã-
þile educaþionale dupã terminarea
orelor, vorbesc despre o creºtere a
implicãrii ºi a entuziasmului cu care
copiii vin la ºcoalã ºi rezolvã temele
împreunã», a declarat Daniela Buz-
ducea, director executiv World Vi-
sion România.

Lidl oferã câte un pachet
cu alimente familiilor copiilor
Proiectul continuã ºi pe durata

verii, masa caldã fiind înlocuitã de
un pachet cu alimente oferit de Lidl
România familiilor copiilor din pro-
iect. Pachetul de alimente conþine
produse fãinoase, conserve ºi ali-
mente de bazã. În total, vor fi li-
vrate 559 de pachete, estimate la
108 lei fiecare.

«Primele rezultate obþinute în
urma etapei-pilot ne bucurã foarte
tare, pentru cã ne demonstreazã,
încã o datã, cã proiectul „Pâine ºi
Mâine” are o viziune sustenabilã, pe
termen lung, care îºi gãseºte apli-
cabilitate practicã în viaþa acestor
copii. Ei au nevoie de toatã susþine-
rea noastrã pentru o dezvoltare nor-
malã ºi pentru a avea acces la lu-
crurile pe care mulþi dintre noi le
considerãm normale. Credem cã

împreunã cu fundaþia World Vision
România putem contribui la un vii-
tor mai bun ºi sperãm ca acesta sã
fie doar primul pas fãcut în aceastã
direcþie», a spun Maria Pârvuleasa,
PR & CSR Manager Lidl România.

În vacanþã, copiii participã
la ºcoala de varã

Pe perioada vacanþei, copiii vor
participa ºi la ºcoala de varã, unde
vor fi implicaþi în ºase ateliere edu-
cative, care vor fi derulate pentru
a deprinde noþiuni legate de sãnã-
tate ºi abilitãþi interpersonale de
comunicare eficientã, empatie, to-
leranþã, viaþã socialã ºi participa-
rea copiilor la ea, grupul de prie-
teni ºi relaþiile sociale. ªi pãrinþii vor
fi chemaþi la ºcoala de varã pentru
a învãþa noþiuni de bazã despre nu-
triþia copiilor, participând la cursul
„Alimentaþia sãnãtoasã ºi igiena” ºi
beneficiind astfel ºi de pachetele cu
alimente oferite de Lidl România la
finalul cursului.

„Pâine ºi Mâine” adreseazã pro-
blema sãrãciei ºi a lipsei de educa-

þie din România ruralã ºi oferã o
soluþie concretã, cu impact ime-
diat, pentru copiii care suferã de
foame ºi care sunt cei mai expuºi
riscului de abandon ºcolar.

În România trãiesc cei mai sã-
raci copii din UE, iar jumãtate din
aceºtia trãiesc la sate, unde peste
225.000 merg la culcare flãmânzi
în fiecare searã. Pe lângã efectele
negative evidente asupra stãrii de
sãnãtate, un copil hrãnit insuficient
nu poate da randament bun la ºcoa-
lã, astfel cã rata abandonului ºco-
lar în România a atins un nivel în-
grijorãtor de 18%, cu mult peste
media de 11% a UE.

Orice donaþie este binevenitã
Prin programul „Pâine ºi Mâine”,

copiii beneficiazã de o masã caldã
în fiecare zi ºi iau parte la activitãþi
extraºcolare, timp de douã ore, sub
directa îndrumare a unui cadru di-
dactic. Copiii îºi fac ºi temele, pe
perioada ºcolii, urmãrindu-se sã îm-
bunãtãþeascã rezultatele ºcolare. Pe
termen lung, aceºti copii vor avea

mai multe ºanse pentru a nu aban-
dona ºcoala din cauza lipsurilor
materiale de acasã. Iar World Visi-
on România îºi propune ca 2.500
de copii din judeþele Dolj, Vâlcea ºi
Vaslui sã fie incluºi în program în
urmãtoarele etape.

Pentru susþinerea unui copil în
proiect este nevoie de 270 lei pe
lunã, sumã ce acoperã costul unui
prânz complet, precum ºi costuri-
le aferente activitãþilor extraºcola-
re pentru cele 20 de zile lucrãtoare
ale lunii. Astfel, pentru a atinge ob-
iectivul setat – de 2.500 de copii
ajutaþi prin intermediul acestui pro-
iect, World Vision România face un
apel ºi pentru donaþiile individuale.
Toþi cei care doresc sã contribuie
la susþinerea educaþiei copiilor de-
favorizaþi din mediul rural o pot
face prin intermediul site-ului
www.painesimaine.ro sau prin
transmiterea unui SMS la numãrul
8844, cu textul PAINE, prin care
pot dona 2 euro lunar pentru sus-
þinerea programului.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cel puþin 20 persoane au dece-
dat, ieri, dupã coliziunea a douã
garnituri feroviare, în sudul Italiei,
informeazã publicaþia La Stampa.
35 de cãlãtori au fost transportaþi
la spitalele din Andria ºi Barletta,
dintre care cel puþin zece în stare
criticã, au anunþat autoritãþile me-
dicale locale. Accidentul a avut loc
în jurul orei 11.30 (12.30, ora Ro-

Ieri maoist, astãzi la Goldman SachsIeri maoist, astãzi la Goldman SachsIeri maoist, astãzi la Goldman SachsIeri maoist, astãzi la Goldman SachsIeri maoist, astãzi la Goldman Sachs
Jose Manuel Durao Barroso, fost preºedinte

al Comisiei Europene timp de 10 ani, din 2004
în 2014, se recicleazã acum la una dintre cele
mai controversate bãnci de afaceri din epoca
sa. Decizia de a-ºi oferi serviciile bãncii ame-
ricane Goldman Sachs a fost vehement criti-
catã în nu puþine þãri UE: Goldman Sachs a
participat la acrobaþiile financiare care au con-
dus la criza din 2008, a ajutat Grecia sã-ºi
cosmetizeze conturile bugetare pentru a se
califica la moneda unicã, implicatã fiind ºi în
alte scandaluri financiare. Cum poate un înalt
oficial european sã ia o asemenea decizie, chiar
dacã la Bruxelles era numit „cameleonul” pen-
tru capacitatea de adaptare, versatilitatea sa,
mobilitatea coloanei vertebrale? Barroso nu
este doar un simplu ex-maoist, dupã revoluþia
lalelelor, din Portugalia, membru al Federaþiei
marxist-leniniste, braþul tânãr al partidului
maoist local (partidul comunist al muncitori-
lor portughezi), era un arivist. Când a pãrãsit
extrema stângã sã-l susþinã pe Mario Suarez,
înainte de a se regãsi în 1979 în partidul so-
cial-democrat (PSD), de dreapta, simþea deja
mirajul postului de prim-ministru. Existã in-

formaþii, conform cãrora, atât Barroso cât ºi
Juncker, foºti maoiºti ºi troskiºti, membrii ai
organizaþiilor de „extremã stângã” cu legãturi
directe cu CIA ºi serviciile speciale din SUA,
ar fi beneficiat de propulsia necesarã. Pânã în
2003, Franþa, susþinutã de Germania, s-a bã-
tut pentru evitarea rãzboiului din Irak. Barro-
so ca prim-ministru al Portugaliei ºi atlantist
pur ºi dur a decis sã susþinã implicit demersu-
rile lui George W. Bush ºi Tony Blair. La 16
martie 2003, în insulele Azore, la un summit
cvasipartid (Barroso-Bush-Blair-Aznar), soar-
ta rãzboiului era decisã: invazia va începe câ-
teva zile mai târziu. ªi Barroso nu a exprimat
niciodatã vreun regret la consecinþele ei ca-
tastrofale. Mai mult, în noiembrie 2003, a tri-
mis 128 de poliþiºti la Nasiryac în sudul Ira-
kului. ªi fiindcã Tony Blair nu dorea la preºe-
dinþia Comisiei Europene pe belgianul Guy
Verhofstadt, considerat drept un federalist,
dublat de un opozant al rãzboiului din Irak,
Jose Manuel Barroso a primit binecuvântarea
lui Jacques Chirac ºi Gerhard Schroeder, epui-
zaþi de bãtãliile diplomatice. Considerat poli-
glot, apãrãtor al directivei Bolkstein, el va pro-

mova o politicã ultraliberalã, rãspunzând la
toate comenzile primite. Abia numit însã în
fruntea Comisiei Europene în 2004, Jose Ma-
nuel Barroso îºi va petrece vacanþele pe iahtul
lui Spiro Latsis, un miliardar grec pe care îl
conoscuse la London School of Economics.
Câteva luni mai târziu, ºantierul naval Lamda,
aparþinând grupului Latsis, primea undã ver-
de de la CE de a primi o subvenþie. Barroso a
negat toate intervenþiile din partea sa, dar s-a
ales cu o moþiune de cenzurã din partea euro-
deputaþilor, care au denunþat un conflict de
interese. Nu au repurtat decât 79 de voturi. În
2010 Eurobank EFG, a treia bancã grecã, de-
þinutã 40% de Spiro Latsis, a fost principalul
beneficiar de planul de ajutor din partea UE.
„Le Monde” într-un editorial îl considerã pe
Jose Manuel Barroso „anti-european”, opinând
cã ar trebui ca relaþia incestuoasã între pute-
rea politicã ºi cea financiarã privatã sã fie blo-
catã. Comisia Europeanã ar trebui sã condamne
numirea lui Barroso ºi sã schimbe regulile sale
interzicând pentru totdeauna ca un fost mem-
bru al boardului sãu sã meargã într-un dome-
niu pe care l-a reglementat.

Pierre Moscovici

îi cere Theresei

May sã urgenteze

iniþierea procesului

de Brexit
Comisarul european

pentru Afaceri economice ºi
financiare, Pierre Moscovici,
îi cere Theresei May, premie-
rul desemnat al Marii Brita-
nii, sã accelereze procesul de
ieºire a Regatului Unit din
Uniunea Europeanã, pentru
a evita prelungirea efectelor
economice negative din
cauza incertitudinii. Mosco-
vici a declarat ieri cã amâna-
rea iniþierii procesului de
ieºire din UE ar prelungi
efectele economice negative
cauzate de incertitudine.
“Partidul Conservator s-a
miºcat repede. (Prim-minis-
trul) David Cameron se
presupunea cã o sã fie
înlocuit în Septembrie, ºi
suntem abia în iulie, aºa cã
de ce sã mai pierdem douã
luni?”, a declarat comisarul
european. Cu doar câteva ore
înainte, cancelarul Angela
Merkel a cerut premierului
desemnat Theresa May sã
clarifice “rapid” ce fel de
relaþie îºi doreºte cu Uniunea
Europenã. Anterior, Mosco-
vici a avertizat cã efectele
negative al procesului de
ieºire a Marii Britanii va
micºora semnificativ rata de
creºtere economicã în Rega-
tul Unit, cât ºi în UE ºi zona
euro.

Statele Unite

suplimenteazã

numãrul militarilor

din Irak
Statele Unite vor trimite

560 de militari suplimentari
în Irak, pentru a intensifica
asistenþa oferitã în elimina-
rea organizaþiei teroriste
Stat Islamic, anunþã secreta-
rul american al Apãrãrii,
Ashton Carter, aflat în vizitã
la Bagdad. Prin aceastã
suplimentare, numãrul
militarilor americani staþio-
naþi în Irak va atinge nivelul
de 4.600. Militarii ameri-
cani din Irak nu au, teore-
tic, misiuni combatante,
având sarcini în protejarea
misiunilor diplomatice SUA
ºi în oferirea de consiliere
serviciilor de securitate
irakiene implicate în con-
fruntãri cu organizaþia
teroristã Stat Islamic.
Secretarul american al
Apãrãrii, Ashton Carter, a
sosit luni la Bagdad, pentru
a discuta cu liderii irakieni
despre planurile de eliberare
a oraºului Mosul, aflat din
iunie 2014 sub controlul
reþelei teroriste Stat Islamic.

Doi executori judecãtoreºti au fost uciºi,
iar un ºerif adjunct a fost rãnit, în statul ame-
rican Michigan, în cadrul unui atac comis de
un deþinut care a luat arma unui ofiþer în faþa
unei celule dintr-un tribunal, a anunþat ºeriful
comitatului Berrien, Paul Bailey. Deþinutul a
fost luat dintr-o celulã ºi era mutat într-o salã
de judecatã la etajul al treilea pentru o audiere
în vederea acuzãrii, când a început sã folo-
seascã forþa asupra lui Atterbury, a declarat
Bailey. “În timpul confruntãrii, deþinutul a luat
arma ºerifului ºi l-a împuºcat pe acesta, apoi
a pãrãsit zona ºi i-a ucis pe cei doi executori
judecãtoreºti”, a adãugat acesta. Dupã ce i-a
împuºcat pe cei doi, deþinutul Larry Darnell
Gordon, în vârstã de 45 de ani, a încercat sã
ia ostatici în zona sãlii de judecatã, a împuº-
cat o femeie în braþ ºi apoi a fost neutralizat
de alþi executori judecãtoreºti atunci când a
încercat sã fugã, a mai spus Bailey. Cele doi

Cel puþin 20 morþi în urma unui accident feroviar în sudul Italiei
mâniei), în zona Ruvo-Coroato, în
apropierea oraºului Bari. Serviciile
de intervenþie s-au deplasat imediat
la scena accidentului pentru a în-
cerca sã scoatã oamenii prinºi în
vagoanele avariate în urma coliziu-
nii. Membrii echipajelor de salvare
afirmã cã ar putea fi mai multe per-
soane decedate. “Cred cã sunt mult
mai mulþi morþi” a declarat Riccar-

do Zingaro, comandatul pompieri-
lor din oraºul Andria. Un copil rãnit
în accident a fost transportat la spital
de urgenþã cu elicopterul. Echipa-
jele de salvare au organizat un spi-
tal de campanie la scena incidentu-
lui pentru a putea trata mai rapid
rãniþii. Premierul Matteo Renzi ºi-a
întrerupt vizita la Milano ºi a reve-
nit de urgenþã la Roma pentru a

monitoriza situaþia. Linia feroviarã
este administratã de Ferrotramvia-
ria ºi este folositã de mii de persoa-
ne, pe aici circulând aproximativ
200 de trenuri în fiecare zi. Consu-
latul României la Catania verificã
dacã sunt români printre victimele
accidentului feroviar din apropierea
oraºului Bari, informeazã Ministe-
rul Afacerilor Externe (MAE).
“Consulatul României la Catania s-
a autosesizat cu privire la acciden-
tul feroviar produs în cursul aces-
tei zile în sudul Italiei. Oficiul con-
sular român a întreprins, în regim
de urgenþã, multiple demersuri spe-
cifice pe lângã autoritãþile locale
competente, în vederea obþinerii
unor informaþii suplimentare cu pri-
vire la circumstanþele producerii ac-
cidentului, precum ºi de a stabili
dacã printre victime se aflã ºi cetã-
þeni români. Oficiul consular român
este în permanentã legãturã cu au-
toritãþile competente, fiind pregãtit
sã acorde asistenþã consularã de
specialitate, în limita competenþe-
lor legale”, a informat ministerul ieri.

Doi executori judecãtoreºti, uciºi într-un atac armat
al unui deþinut într-un tribunal din Michigan

funcþionari împuºcaþi mortal sunt Joseph Zan-
garo, în vârstã de 61 de ani ºi Ron Kienzle,
în vârstã de 60 de ani. Aceºtia lucrau de mai
bine de zece ani ca executori judecãtoreºti,
potrivit sursei citate an-
terior. ªeriful rãnit este
James Atterbury, în vâr-
stã de 41 de ani. Potri-
vit lui Bailey, acesta a
fost operat ºi ar trebui
sã îºi revinã. El a adãu-
gat, de asemenea, cã
viaþa femeii care a fost
împuºcatã în braþ nu
este în pericol. Bailey a
spus cã se pare cã Gor-
don nu purta cãtuºe.
Întrebat dacã au fost în-
cãlcate reguli în ceea ce
priveºe modul în care

sunt supravegheaþi deþinuþii, Bailey a rãspuns
cã nu existau informaþii cã Gordon urma sã
fie violent ºi cã nu toatã lumea care intrã în
sala de judecatã poartã cãtuºe.
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METEO

În general
seninmiercuri, 13 iulie - max: 35°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,4900 ............. 44900
1 lirã sterlinã................................5,3272....................53272

1 dolar SUA.......................4,0414........40414
1 g AUR (preþ în lei)........175,6837.....1756837

Cursul pieþei valutare din 13 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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MIERCURI - 13 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Europa mea
10:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
17:55 Superconsumatorul
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Întrebãri ºi rãspunderi
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Maºini, teste ºi verdicte
23:40 Necruþãtorii
01:15 Mad Men (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

2016
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Olimpicii României
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Shanghai Express
1932, SUA, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Marele alibi
2008, SUA, Mister
00:20 Interzis, arestat, cenzurat

TVR 2

07:55 Domniºoara Julia
10:05 In visele mele
11:40 A fost odatã ca niciodatã
13:15 Sexul, batã-l vina!
14:55 Circul
16:35 Coºarii
18:20 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
20:00 Bunul Dinozaur
21:35 The Night Of
23:00 Aventuri în Mexic
00:35 Atlas Shrugged: Part I

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Conan 3D
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Conan 3D (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

07:30 La Mãruþã (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Minþi diabolice (R)
13:30 Înfrângerea (R)
16:00 La bloc
18:15 Abracadabra
20:30 Tornada din Texas
22:15 Miss Martie
00:15 Gothika (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Abracadabra (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Insula iubirii

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Revizie tehnicã (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Cred în mine (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

09:30 Teleshopping

10:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

10:15 ªcoala.tv

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Ameninþare din deºert

1999, SUA, Acþiune

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Ameninþare din deºert (R)

1999, SUA, Acþiune

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Supercupa României

2010: CFR Cluj - Unirea Urziceni
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Bhopal: O rugãciune
pentru ploaie

Se difuzeazã la HBO, ora 18:20

Plasat în decembrie 1984, filmul
este bazat pe niºte evenimente
adevãrate: o scurgere de pestici-
de din Madhya Pradesh, din
centrul Indiei, care a omorât mii
de oameni. Filmatã în India, pro-
ducþia urmãreºte vieþile celor care
trãiau în Bhopal înainte de ceea
ce este considerat în continuare a
fi cel mai mare dezastru chimic
din istorie ºi dupã acest eveni-
ment care continuã sã aibã un
mare impact...

Conan 3D

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Conan, legendarul luptãtor care timp
de opt decade a fascinat întreaga
lume, revine pe marile ecrane într-o
ecranizare nouã ºi extrem de specta-
culoasã, în format 3D. Martor la
asasinarea tatãlui sãu ºi la distruge-
rea pânã în temelii a satului în care a
copilãrit, Conan este mai hotãrât ca
niciodatã sã se rãzbune ºi porneºte
în cãutarea asasinilor. Crescut în
lumea fãrã scrupule a nelegiuþilor,
luptãtorul a deprins toate tertipurile
necesare pentru a-i înfrunta pe cei
mai cumpliþi inamici: cãpcãuni,
monºtri terifianþi ºi vrãjitori cu puteri
inimaginabile.

Tornada din Texas

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

În timpul sãrbãtorilor de iarnã, într-
un oraº mic din Texas, meteorolo-
gul Ethan Wlaker (Casper Van
Dien) se trezeºte brusc în mijlocul
nopþii ºi îºi dã seama cã o tornadã
tocmai s-a abãtut peste oraº. Soþia
sa, Addison (Victoria Pratt), repor-
ter tv, este chematã la serviciu
pentru un material ce urmeazã sã
fie difuzat la ºtirile matinale. Ethan
constatã cã este un incident izolat
ºi considerã cã nu este cazul ca
populaþia sã fie în alertã...

sursa: cinemagia.ro



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Legenda lui Tarzan

Ora: 14:00(3D); 18:45(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri

Cu: Samuel L. Jackson, Margot Robbie,
Christoph Waltz, Alexander Skarsgård

Partenere pentru Mike ºi Dave

Ora: 16:30

Gen film: Comedie

Cu: Zac Efron, Aubrey Plaza, Anna
Kendrick, Adam Devine

Noaptea judecãþii. Alegerile

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Thriller

Cu: Raymond J. Barry, Frank Grillo, Elizabeth Mitchell
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sursa: cinemagia.ro

JOI - 14 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Amintiri din infern
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Povestea unui poliþist
1975, Franþa, Thriller
01:10 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Documentar
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Sunt timid, dar mã tratez
1978, Franþa, Comedie
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viaþa în ritm de swing
2010, Italia, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:45 Coºarii
09:30 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
11:15 Bunul Dinozaur
12:50 Acasã de Crãciun
14:50 Bãiatul din oglindã
16:10 Terminator: Genisys
18:20 Cum sã iubeºti ca un

englez
20:00 Tren spre maturitate
21:20 Steaguri pline de glorie
23:30 Un plan perfect
01:00 Aceeaºi Alice

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Lecþii de viaþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Fãrã scãpare
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Fãrã scãpare (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:30 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Înfrângerea
1958, SUA, Dramã
14:45 Tornada din Texas (R)
16:30 La bloc
2002, România, Comedie
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 Lacrima diavolului
2010, Crimã, Dramã, Mister
22:30 Generaþia X
1999, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Thriller
01:00 Sex ºi minciuni (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 La plimbare cu racheta (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Toamna bobocilor
1975, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Supercupa României

2014: Steaua - Astra
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Terminator: Genisys

Se difuzeazã la HBO,
ora  16:10

John Connor (Jason Clarke),
liderul rezistenþei oamenilor, îl
trimite pe sergentul Kyle Reese
(Jai Courtney) înapoi în 1984 ca sã
o protejeze pe Sarah Connor (Emi-
lia Clarke) ºi sã se asigure cã ome-
nirea va avea un viitor paºnic. Însã
lucrurile iau o întorsãturã neaºtep-
tatã ºi se creeazã o fracturã în linia
temporalã. Astfel, Reese se trezeº-
te într-o versiune nouã a trecutului
care îi este necunoscutã...

Fãrã scãpare

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  21:30

Jean Claude Van Damme îºi cro-
ieºte drum cu pumnii ºi picioare-
le cãtre inima unei vaduve, inter-
pretatã de frumoasa Rossanna
Arquette, aflatã în primejdie în
acest film plin de acþiune. El
interpreteazã rolul unui deþinut
evadat care renunþã la planurile
proprii de a-ºi continua fuga cu
avionul pentru a impiedica un
latifundiar avar sã-i fure ferma
tinerei femei...

Povestea unui poliþist

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  23:10

Franþa anilor 1947.
Periculosul criminal Emile Buisson
evadeazã dintr-un spital de psihia-
trie. Pe urmele lui se aflã inspecto-
rul Roger Borniche. Inspirat dintr-
un fapt real, filmul este prima adap-
tare pentru ecran a memoriilor lui
Roger Borniche.
Pelicula impresioneazã ºi azi prin
excelenta atmosferã specificã
filmelor de serie noir...
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
LICEUL Tehnologic Dimitrie Fi-

liºanu, cu sediul în localitatea Filiaºi,
str. Bld. Racoþeanu, nr. 178, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale va-
cante, de: -Agent de pazã: 1 post; -
Îngrijitor curãþenie: 1 post, conform
HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 04.08.2016, ora 09.00; -Pro-
ba interviu în data de 04.08.2016, ora
13.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: - stu-
dii: minim liceul; - vechime minim 1
an în muncã; -recomandare de la
ultimul loc de muncã; -disponibili-
tate pentru program flexibil; -abili-
tãþi pentru munca în echipã; -domi-
ciul în localitatea Filiaºi. Candidaþii
vor depune dosarele de participa-
re la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la, sediul Liceului Tehnologic Di-
mitrie Filiºanu. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Liceului Tehnologic Di-
mitrie Filiºanu, persoanã de con-
tact: Serv. Secretariat, tel/fax:
0251.442.170, e-mail: liceu.filiasi@-
gmail.com.

În urma licitaþiilor organizate
în data de 04.07.2016- 05.07.2016
ºi 06.07.2016, R.A.A.D.P.F.L. Craio-
va vã face cunoscuþi câºtigãtorii
pentru urmãtoarele spaþii: Cartier
Corniþoiu, bl. 46, parter – câºtigã-
tor S.C. Hair Style Concept SRL;
str. Fraþi Buzeºti, nr. 2 - câºtigãtor
S.C. Coralex SRL; str. Lipscani, nr.
5 (fost nr. 17) - câºtigãtor S.C. Osa-
nu Corporation Neliton SRL, str.
Lipscani, nr. 29 – câºtigãtor S.C.
Coralex Srl, str. C.S. Nicolaescu
Plopºor, bl. 49 apartamente, câºti-
gãtor, S.C. Tracia Impex SRL.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. NICFAB BRIPEL SRL anun-
þã publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: ,,Construire
halã parter cu destinaþia - FABRICÃ
DE BRICHETE MATERIE PRIMÃ VE-
GETALÃ ÎN COMUNA ROBÃNEªTI,
JUDEÞUL DOLJ ªI ÎMPREJMUIRE TE-
REN,, propus a fi amplasat în satul
Robãneºtii de Sus, comuna Robã-
neºti, T3, P 3. Informaþiile privind pro-
iectul propus ºi observaþiile publicu-
lui pot fi consultate ºi se primesc zil-
nic la APM Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Fotografier, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament Braz-
dã 1/4 semidecoman-
dat, 3 camere, 2 bal-
coane, îmbunãtãþit. Te-
lefon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând 2 apartamente
în vilã intrãri separa-
te, pretabil firmã sau
locuinþã. Parter 120
mp, demisol 70 mp,
teren 400 mp, zonã
centralã. Telefon:
0736/139.179.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Vând apartament în
vilã 120 mp, teren 150
mp, zonã centralã. Te-
lefon: 0736/ 139.179.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 13 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs, pentru ocuparea unei (1)
funcþii contractuale de conducere, pe perioadã determinatã, vacantã respectiv:

a)-denumire funcþia contractualã – Administrator public
b)- condiþii de desfãºurare a concursului;
 - probã scrisã la sediul instituþiei - str. T. Vladimirescu nr. 24, în data de

28.07.2016, ora 10,30.
- în data de 29.07.2016 – interviul. Interviul va consta în prezentarea proiec-

tului  de management.
c)- termen de depunere a dosarelor - 5 zile de la publicare la sediul primãriei,

str.T.Vladimirescu nr.24- Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii specifice de participare la concurs
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superi-

oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã a Facul-
tãþii de  Drept.

- condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor trei (3) ani
- experienþã într-o funcþie de conducere de minim 2 ani
e) condiþii de participare la concurs
- sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 3 din HG 286/2011.
f)-dosarul de nscriere la concurs trebuie sã conminã documente prevazute

de art 6 din HG 286/2011:
g)- selectia dosarelor –conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va

cuprinde documentele doveditoare cã îndeplinelºte condiþiile generale ºi spe-
cifice funcþiei contractuale de conducere pentru care se organizeazã concursul
ºi documentele prevãzute de art. 3 din HG 286/2011

Relaþii la  Serv. Resurse Umane, tel 0251231424 inter 107.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb. Te-
lefon: 0742/382.449.
Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru programul
Rabla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii 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 hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colecþie formula
AS de 15 ani. Telefon:
0729/ 494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre

aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-
5 ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti convenabil,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5
lei / buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice
pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, în-
cãlþãminte piele milita-
re, combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.

Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi
tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând 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. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern,
mobilat ºi utilat, zona
Liceului Energetic. Te-
lefon: 0740/991.323.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

PIERDERI
Pierdut certificat de în-
registrare al S.C. MOR-
NING PRESS SRL, îm-
preunã cu anexele,
având nr. de înregistra-
re la ORC J16/ 335/
2004 ºi CUI: 16174224.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre noi
dupã o lungã ºi grea
suferinþã TRAIAN
CROITORU, medic pri-
mar anestezist la Spi-
talul Nr. 2 Craiova, co-
leg ºi prieten de-o via-
þã. Face parte din ge-
neraþia Timiºoara 1969,
o generaþie cu foarte
mulþi medici în Oltenia,
specialist desãvârºit,
inimos ºi amabil, tot-
deauna bun familist. A
creat o atmosferã per-
manentã de “Bine ºi
Entuziasm” în jurul
sãu. Familiei îndoliate
sincere condoleanþe ºi
regretul nostru cã TRA-
IAN nu s-a mai putut bu-
cura de calitatea de
bunic pe care o obþinu-
se recent. În numele tu-
turor colegilor ºi prie-
tenilor, profesor doctor
Corneliu Sabetay.
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Franþa a pierdut finala Cam-
pionatului European pe care l-a
gãzduit, 0-1 în faþa Portugaliei,
însã se poate mândri cu trofeele
individuale cucerite de Antoine
Griezmann. Atacantul francez de
la Atletico Madrid a încheiat pe
primul loc în clasamentul gol-
gheterilor, cu ºase reuºite în cele
ºapte partide jucate, iar mai apoi
a fost numit ºi cel mai bun jucã-
tor al competiþiei.

Griezmann, desemnat cel mai bun jucãtorGriezmann, desemnat cel mai bun jucãtorGriezmann, desemnat cel mai bun jucãtorGriezmann, desemnat cel mai bun jucãtorGriezmann, desemnat cel mai bun jucãtor
de la Euro 2016de la Euro 2016de la Euro 2016de la Euro 2016de la Euro 2016

Lupescu: “A fost o decizie în unanimitate”

Decizia a fost luatã, luni, de
Comisia Tehnicã a UEFA, con-
dusã de românul Ionuþ Lupes-
cu, din care au mai fãcut parte
nume importante din lumea fot-
balului, precum Sir Alex Fergu-
son, Savo Milosevic sau Gareth
Southgate.

“Antoine Griezmann a fost un
pericol pentru porþile adverse în
fiecare meci jucat. A muncit pen-
tru echipã ºi are o tehnicã ex-

traordinarã, dar ºi viziune ºi fi-
nalizãri de calitate. Observatorii
tehnici au decis în unanimitate
cã el a fost cel mai bun jucãtor
al turneului”, a declarat Ionuþ
Lupescu, citat de site-ul UEFA.

Echipa de observatori tehnici
de la Euro 2016 a fost compusã
din 13 membri ºi a avut urmã-
toarea componenþã: Ionuþ Lu-
pescu, Sir Alex Ferguson, Alain
Giresse, David Moyes, Packie
Bonner, Mixu Paatelainen, Savo
Miloševiæ, Peter Rudbaek, Ga-
reth Southgate, Thomas Scha-
af, Jean-Francois Domergue,
Ginés Melendez ºi Jean-Paul
Brigger.

Bale, marele absent
din echipa idealã
Comisia Tehnicã a UEFA a

stabilit, luni, ºi echipa turneu-
lui, alcãtuitã doar cu jucãtori
din rândul semifinalistelor. Cea
mai bine reprezentantã naþionalã
este campioana Portugalia (4),
urmatã de Germania (3), Fran-

þa ºi Þara Galilor (cu câte 2 ju-
cãtori). Lipseºte, surprinzãtor,
Garteh Bale, care a contribuit
cu trei goluri la parcursul fe-
nomenal al selecþionatei galeze.

“11”-le turneului aratã astfel:
Rui Patricio (Portugalia) – Jos-
hua Kimmich (Germania), Pepe

(Portugalia), Jerome Boateng
(Germania), Raphael Guerreiro
(Portugalia) – Toni Kroos (Ger-
mania), Joe Allen (Þara Galilor)
– Dimitri Payet (Franþa), Aaron
Ramsey (Þara Galilor), Antoi-
ne Griezmann (Franþa) – Cris-
tiano Ronaldo (Portugalia)..

Portugalia a surprins lumea fotbalului ºi
s-a impus în finala Euro 2016, în faþa Fran-
þei, scor 1-0, dupã golul marcat în prelun-
giri de Eder, iar Cristiano Ronaldo ºi-a tre-
cut astfel în cont ºi primul trofeu major la
nivel internaþional.

Ieºit accidentat în minutul 25, Ronaldo

Campionatul European de fotbal s-a
încheiat duminicã, iar statisticile nu au
întârziat sã apãrã. Iatã cinci cifre
inedite de la turneul final:
1). 31,87% a fost posesia medie a

Islandei, una dintre marile surprize de la
Euro 2016. Asta nu i-a împiedicat însã
pe nordici sã ajungã pânã în
sferturile de finalã, acolo
unde au fost învinºi clar de
Franþa, 2-5. Cu o posesie de
65,07%, Spania s-a oprit în
optimi, iar Anglia, cu
62,19%, a fost eliminatã tot
în aceastã fazã a competiþiei.
2). Portugalia a devenit

prima echipã din istoria Euro
care a jucat 3 meciuri cu
prelungiri la o singurã ediþie.
În optimi, portughezii au
învins Croaþia, scor 1-0, apoi

Cadoul special al lui Ronaldo pentru Nani
ºi-a încurajat coechipierii de pe margine, în
multe momente comportându-se ca un ve-
ritabil antrenor al echipei.

La final, Ronaldo a impresionat cu un
gest de care nu mulþi îl credeau capabil.
Desemnat “Gheata de Argint”  a competi-
þiei, dupã ce a marcat trei goluri ºi a oferit

tot atâtea pase decisive, CR7
i-a fãcut cadou trofeul colegului
sãu din atacul Portugaliei, Nani.
ªi fotbalistul proaspãt tranfe-
rat la Valencia a înscris trei
goluri, dar a reuºit o singurã
pasã decisivã, ceea ce l-a po-
ziþionat abia pe locul ºase în
clasamentul golgheterilor.

Informaþia a fost dezvãluitã
chiar de Nani, pe un site de so-
cializare. Acesta a postat mesa-
jul: “Mai mult decât un cãpitan,
tu eºti un campion! Mulþumesc
pentru cadou! Hai Portugalia!
Noi suntem campionii!”

Echipa femininã de handbal SCM Craio-
va s-a reunit luni, sub conducerea noului
antrenor, Bogdan Burcea, ºi a efectuat un
prim antrenament în cadrul bazei de la Ae-
roport. Au lipsit extrema Valentina Ardean,
aflatã în pregãtire cu naþionala României
pentru Jocurile Olimpice, portarul Iulia Du-
manska, prezentã cu naþionala de tineret a
României la Mondiale, ºi Laurise Landre,
pivotul naþionalei Franþei, ºi ea în pregãtiri
pentru Olimpiada de la Rio. Lotul pe care a
mizat Burcea le-a cuprins pe: Mirela Paº-
ca, Codruþa Manolache (portari), Andreea
Ianaºi, Carmen ªelaru, Ana Maria Apipie,
Alexandra Andrei, Dana Bãbeanu, Cristina
Zamfir, Jelena Markovic, Jelena Trifuno-

DIGI SPORT 2

14:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Bucureºti: ziua a 3-a.

DOLCE SPORT 2

14:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Hamburg, în Germania: ziua a 3-a.

EUROSPORT 1

15:30 – CICLISM – Turul Franþei:

etapa a 11-a (Carcassonne – Montpellier).

Câteva statistici inedite
dupã turneul final

au trecut de Polonia în urma loviturilor
de departajare (5-3), pentru ca în finalã
sã învingã Franþa, 1-0.
3). 21 de goluri a primit Petr Cech la

Campionatele Europene, 5 dintre ele la
ediþia din acest an. Portarul Cehiei, în
vârstã de 34 de ani, a bãtut astfel un

“record” nedorit, care era
deþinut de cãtre danezul Peter
Schmeichel (20 de goluri
încasate).
4). 108 goluri au fost

reuºite la Campionatul
European, din 1365 de ºuturi.
5). În topul paselor reuºite,

Germania a dat 3 jucãtori din
primii 4. Lider a fost Toni
Kroos (593), urmat de
Jerome Boateng (406), Paul
Pogba (393) ºi Mesut Ozil
(371).

Handbalistele de la SCM Craiova s-au reunit fãrã „internaþionale”
vic, Zeljka Nikolic. Vineri,
handbalistele vor efectua vi-
zita medicalã la Policlinica
Sportivã din Craiova ºi pânã
pe 23 iulie se vor pregãti în
Bãnie, urmând ca apoi sã ple-
ce într-un cantonament la
Cheile Grãdiºtei. ”Sunt feri-
cit cã m-am întors la Craio-
va. Începem un proiect nou
care vizeazã performanþa.
Sper din suflet sã facem lu-
cruri bune în ceea ce priveºte
performanþa ºi sunt încrezãtor” a declarat
antrenorul SCM Craiova, Bogdan Burcea.
Cel mai probabil, obiectivul echipei pentru

sezonul urmãtor al Ligii Naþionale va fi ca-
lificarea în cupele europene, prezenþa unul
dintre locurile 2-4 fiind impusã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Ieri, la Liga Profesionistã de
Fotbal, a avut loc tragerea la sorþi
a programului Ligii I, ediþia 2016-
2017. La fel ca acum doi ani, pri-
ma etapã a campionatului progra-
meazã derby-ul Olteniei, Pandurii
– Universitatea Craiova, de aceas-
tã datã pe arena „Municipal” din
Severin. Primul meci pe teren pro-
priu al alb-albaºtrilor va fi în run-
da a doua, contra celor de la ASA
Tg. Mureº. Luna octombrie va fi
cea a derby-urilor pentru ªtiinþa,
pe 1 octombrie fiind programat
meciul cu Steaua, în deplasare,

La primul antrenament acasã al
Universitãþii Craiova dupã reveni-
rea din cantonamentul din Austria,
antrenorul Gigi Mulþescu a avut
parte de douã noutãþi, atacantul din

Programul Universitãþii CraiovaProgramul Universitãþii CraiovaProgramul Universitãþii CraiovaProgramul Universitãþii CraiovaProgramul Universitãþii Craiova
în sezonul regulat al Ligii I:în sezonul regulat al Ligii I:în sezonul regulat al Ligii I:în sezonul regulat al Ligii I:în sezonul regulat al Ligii I:

Etapa 1 - 23 iulie – Pandurii – U Craiova
Etapa 2 - 30 iulie - U Craiova -  ASA Tg. Mureº
Etapa 3 - 6 august - Astra -  U Craiova
Etapa 4 - 13 august – U Craiova -  CSMS Iaºi 
Etapa 5 - 20 august - ACS Poli Timiºoara/Rapid - U Craiova
Etapa 6 - 27 august - U Craiova -  Viitorul
Etapa 7 - 10 septembrie - CFR Cluj -  U Craiova
Etapa 8 - 17 septembrie - U Craiova -  Chiajna 
Etapa 9 - 21 septembrie - FC Voluntari -  U Craiova
Etapa 10 - 24 septembrie - U Craiova -  FC Botoºani
Etapa 11 - 1 octombrie - Steaua -  U Craiova 
Etapa 12 - 15 octombrie - U Craiova -  Dinamo
Etapa 13 - 22 octombrie - Gaz Metan Mediaº -  U Craiova
Etapa 14 - 29 octombrie – U Craiova - Pandurii
Etapa 15 - 5 noiembrie – ASA Tg. Mureº - U Craiova
Etapa 16 - 19 noiembrie - U Craiova - Astra
Etapa 17 - 26 noiembrie – CSMS Iaºi - U Craiova
Etapa 18 - 30 noiembrie - U Craiova – ACS Poli Timiºoara
Etapa 19 - 3 decembrie – Viitorul - U Craiova
Etapa 20 - 10 decembrie - U Craiova – CFR Cluj
Etapa 21 - 17 decembrie – Chiajna - U Craiova
Etapa 22 - 4 februarie 2017 - U Craiova – FC Voluntari
Etapa 23 - 11 februarie 2017 – FC Botoºani - U Craiova
Etapa 24 - 18 februarie 2017 - U Craiova - Steaua
Etapa 25 - 25 februarie 2017 – Dinamo - U Craiova
Etapa 26 - 4 martie 2017 - U Craiova – Gaz Metan Mediaº

Drãghia ºi Rambe, noutãþile la revenirea în BãnieDrãghia ºi Rambe, noutãþile la revenirea în BãnieDrãghia ºi Rambe, noutãþile la revenirea în BãnieDrãghia ºi Rambe, noutãþile la revenirea în BãnieDrãghia ºi Rambe, noutãþile la revenirea în Bãnie
Capul Verde, Rambe, ºi portarul de
la Rapid, Virgil Drãghia, ambii în
vârstã de 26 de ani. Cei doi mã-
resc lista achiziþiilor clubului cra-
iovean, pe care se afla doar un alt

portar, moldoveanul Calancea.
 Drãghia a apãrat în sezonul trecut
poarta Rapidului, el fiind un pro-
dus sutã la sutã al clubului din Giu-
leºti. Calancea ºi Drãghia vor fi

portarii pe care se va baza Mulþes-
cu în sezonul urmãtor, Laurenþiu
Popescu urmând a fi împrumutat
la CSM Rm. Vâlcea.

În ciuda rezultatelor bune din
stagiul tirolez, Gigi Mulþescu rãmâ-
ne precaut ºi spune cã acestea au
fost doar utile pentru moralul ele-
vilor sãi. Tehnicianul afirmã cã la
echipã mai sunt foarte multe lucruri
de pus la punct ºi se declarã ne-
mulþumit atât de lista achiziþiilor, cât
ºi de faptul cã unii jucãtori nu sunt
pregãtiþi fizic, din cauzã cã au so-
sit mai târziu la pregãtire. „Nu tre-
buie sã tragem concluziile dupã
rezultatele din amicale, acestea
sunt utile doar pentru moralul ju-
cãtorilor. Mai avem mult de lucru,
nu suntem unde trebuie la capito-
lul fizic, jucãtorii au venit pe rând
la pregãtire. De unii jucãtori sunt
mulþumit, de alþii nu prea, mai ales
de cei care au venit mai târziu la
echipã. Nu au venit nici cei 5-6
jucãtori pe care i-am cerut, au ve-
nit doar 2, aºa cã a trebuit sã lu-
crez cu ce am avut la dispoziþie.
Am încercat sã reprofilãm jucãto-

rii pe care-i avem în lot, dacã vor
veni ºi alþii, de valoare, atunci ei
vor fi cireaºa de pe tort. Nouã ne
convine sã fie obligatorie folosirea
unui jucãtor sub 21 de ani, fiindcã
avem mulþi tineri care pot juca” a
spus Mulþescu.

Fundaºul Bogdan Vãtãjelu a pur-
tat banderola de cãpitan în amicalele
din Austria, dar spune cã tot bulga-
rul Zlatinski va rãmâne liderul oficial
al echipei. „E important cã am reve-
nit sãnãtoºi acasã dupã cantonament.
Ne bucurãm cã am avut parte de
amicale tari, cu echipe foarte bune,
fiindcã astfel am putut sã vedem la
ce nivel de aflãm. Nu e relevant re-
zultatul din amicalul cu Zenit, fiind-
cã au jucat mai mult jucãtorii tineri
în echipa domnului Lucescu. Am
uitat cã am ratat obiectivele anul tre-
cut ºi ne gândim la viitor, vrem sã
începem bine campionatul. Cãpita-
nul echipei a fost Zlatinski ºi eu con-
sider cã el va rãmâne în aceastã
posturã” a spus fundaºul oltean.
 Universitatea îºi va continua antre-
namentele în Bãnie, iar sâmbãtã va
disputa un meci amical.

Universitatea Craiova va întâlni Pandurii, la Severin, în
prima etapã a Ligii I, iar meciurile ªtiinþei cu Steaua ºi
Dinamo sunt programate în octombrie

apoi, peste douã sãptãmâni, cel cu
Dinamo, pe „Extensiv”, între cele
douã jocuri campionatul fiind în-
trerupt pentru acþiunea echipei
naþionale. „Este un început greu
pentru noi. Acum mã felicit cã am
avut adversari atât de puternici în
turneul din Austria, ne-au ajutat sã
creºtem în valoare. Întâlnim Pan-
durii ºi Astra, campioana en-titre,
în primele trei etape. Trebuie sã
ridicãm nivelul pregãtirii, astfel
încât sã ajungem în vârf de formã
cât mai repede. Ar fi fost probabil
mai bine dacã am fi întâlnit în pri-

mele etape adversari mai facili, ast-
fel încât sã putem creºte de la meci
la meci. Nu mã voi baza pe noroc
în aceastã campanie, ci pe munca
noastrã“ a declarat Gigi Mulþescu
despre programul ªtiinþei.

„Întâlnim în primele trei etape
douã formaþii care au încheiat se-
zonul precedent pe podium, Pan-
durii ºi Astra, campioana României.
Din punctul acesta de vedere nu
pare o tragere la sorþi cu noroc,
dar oricum tot va trebui sã înfrun-
tãm toate echipele. Ne-am pregãtit
bine în aceastã varã ºi de aceea
consider cã avem forþa sã începem
cu dreptul în noul campionat“ a
spus Bogdan Vãtãjelu.

Celelalte meciuri ale primei
etape: Astra -  Dinamo, Rapid/
ACS Poli Timiºoara -  FC Boto-
ºani, CFR Cluj -  Chiajna, FC
Voluntari -  Viitorul, Steaua - 

CSMS Iaºi, Gaz Metan -  ASA
Tg. Mureº.  

Rapidul a rãmas în faliment,
dar situaþia e neclarã

Curtea de Apel Bucureºti a de-
cis sã amâne pentru 20 iulie pro-
cesul în care Rapid cere suspen-
darea sentinþei de faliment pronun-
þate de Tribunalul Bucureºti. Amâ-
narea ar putea însemna pierderea
locului în Liga I pentru gruparea
din Giuleºti. LPF dãduse ultima-
tum clubului giuleºtean ca pânã ieri,
când a avut loc Adunarea Genera-
lã a Ligii, sã facã dovada cã a obþi-
nut mãcar suspendarea sentinþei de
faliment. Acest lucru nu a fost po-
sibil. Locul rãmas vacant ar trebui
sã fie ocupat de clubul retrogradat
cel mai bine clasat, adicã ACS Poli
Timiºoara. Totuºi, nu existã bazã

legalã pentru a fi adusã altã echipã
în campionat. Regulamentul nu
permite nici Ligii, nici Adunãrii
Generale, nici altcuiva sã excludã
Rapid din Liga 1, deºi clubul e în
imposibilitatea evidentã de a onora
competiþia, fiindcã nu poate legiti-
ma fotbaliºti seniori, fiind în fali-
ment. Dacã nu se va prezenta la
douã meciuri, Rapid va fi exclusã
automat din competiþie ºi Liga 1 va
continua cu 13 echipe. Dacã va
reuºi, totuºi, pânã la 22 iulie, sã le-
gitimeze cumva 23 de juniori ºi un
staff tehnic ºi medical, echipa va fi
oricum exclusã pentru desconside-
rarea competiþiei. Singura soluþie
rezonabilã ºi raþionalã e ca ºefii Ra-
pidului sã accepte evidenþa ºi sã
anunþe, din proprie iniþiativã sau la
solicitarea LPF, cã nu dispun de
posibilitatea de a onora competiþia.
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