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- Ai vãzut, Popescule, ce repor-
teri culþi avem la radio ºi TV? În
spusele lor pe post, e musai sã fie ºi
niscai cuvinte englezeºti.

culturã / 9eveniment / 4
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Conducerea
RAT Craiova
spune cã are nevo-
ie de o linie de
credit pe care sã o
utilizeze ori de câte
ori are nevoie,
deoarece duce
lipsã de lichiditãþi
pentru desfãºura-
rea activitãþii cu-
rente. Cu alte
cuvinte, RAT Cra-
iova nu stã prea
bine cu bani, în
aceastã perioadã
de varã, ºi nu are
altã soluþie la înde-
mânã decât sã se
împrumute în ban-
cã pentru a-ºi
onora furnizorii,
iar, pe mai departe,
autobuzele ºi tram-
vaiele sã poatã sã
vinã în staþii.
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În ultimii 50 de ani, Tur-
cia a avut mai multe puciuri,
mai mult sau mai puþin sân-
geroase, mai mult sau mai
puþin imprevizibile, dar nici
unul nu a avut atâtea ele-
mente insolite,  de ultimã
orã, precum cel de din noap-
tea de vineri spre sâmbãtã.
Fireºte nici un puci nu se
contruieºte pe rigoare juri-
dicã, nici un puci nu respec-
tã, întocmai, proceduri geo-
metrice. Dar bombardarea
sediului Parlamentului…

Dupã decesul a doi pacienþi,

Corpul de controlCorpul de controlCorpul de controlCorpul de controlCorpul de control
al Ministeruluial Ministeruluial Ministeruluial Ministeruluial Ministerului
Sãnãtãþii, verificãriSãnãtãþii, verificãriSãnãtãþii, verificãriSãnãtãþii, verificãriSãnãtãþii, verificãri
la Spitalulla Spitalulla Spitalulla Spitalulla Spitalul
JudeþeanJudeþeanJudeþeanJudeþeanJudeþean
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova dezvoltare ruralã / 6

ReclameleReclameleReclameleReclameleReclamele
ºi costurileºi costurileºi costurileºi costurileºi costurile
de participarede participarede participarede participarede participare
la expoziþiila expoziþiila expoziþiila expoziþiila expoziþii
pot fi decontatepot fi decontatepot fi decontatepot fi decontatepot fi decontate

Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale (AFIR) pri-
meºte pânã în 31 iulie 2016, ce-
reri pentru finanþarea proiecte-
lor de investiþii pentru coopera-
rea orizontalã ºi verticalã între
actorii din lanþul de aprovizio-
nare în sectorul agricol, dar ºi
cel pomicol prin intermediul sub-
mãsurii (sM) 16.4 (pentru sec-
torul agricol)  ºi sM 16.4a (pen-
tru sectorul pomicol) din cadrul
Programul Naþional de Dezvol-
tare Ruralã 2014 – 2020...

100 de artiºti din100 de artiºti din100 de artiºti din100 de artiºti din100 de artiºti din
111111 þãri pun pe jar1 þãri pun pe jar1 þãri pun pe jar1 þãri pun pe jar1 þãri pun pe jar
Craiova! Ediþie deCraiova! Ediþie deCraiova! Ediþie deCraiova! Ediþie deCraiova! Ediþie de
foc a Festivaluluifoc a Festivaluluifoc a Festivaluluifoc a Festivaluluifoc a Festivalului
„Puppets Occupy„Puppets Occupy„Puppets Occupy„Puppets Occupy„Puppets Occupy
Street”Street”Street”Street”Street”!!!!!
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Unsprezece medalii
pentru elevii români
la olimpiadele
internaþionale
de Fizicã
ºi Matematicã

Elevii români au câºtigat
cinci medalii, dintre care douã
de aur, la Olimpiada Internaþio-
nalã de Fizicã,desfãºuratã în
perioada 11-17 iulie, în Elveþia,
ºi alte ºase medalii la cea de-a
57 a ediþie a Olimpiadei Inter-
naþionale de Matematicã,
desfãºuratã la Hong Kong.
“Medaliile de aur au fost
câºtigate de ªtefan Eniceicu ºi
Rãzvan Radu , iar cele de argint
de Robert Rãveanu, Andrei
Rãduc ºi Tudor Creþu. Cei cinci
medaliaþi sunt elevi la Liceul
Internaþional de Informaticã din
Bucureºti. La aceastã competiþie
au participat 450 de elevi din 90
de þãri”, se noteazã în comuni-
cat. Elevii români au obþinut
medalii ºi la cea de-a 57 a ediþie
a Olimpiadei Internaþionale de
Matematicã, desfãºuratã la
Hong Kong. Aici au fost
câºtigate cinci medalii de
argint, obþinute de Teodor
Andrei Andronache, Ovidiu
Neculai Avãdanei, Ciprian
Mircea Bonciocat, Alexandru
Pascadi ºi Ioan Laurenþiu
Ploscaru, ºi una de bronz, prin
Tudor Plopeanu. Aceºtia sunt
elevi de la Liceul Internaþional
de Informaticã Bucureºti ºi de
la Colegiul Naþional “Tudor
Vianu”, delegaþia fiind însoþitã
de Radu Gologan, coordonato-
rul lotului internaþional ºi
preºedinte al Societãþii de
ªtiinte Matematice din Româ-
nia ºi de Cãtãlin Gherghe de la
Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã a Universitãþii din
Bucureºti. La ediþia din acest an
a Olimpiadei Internaþionale de
Matematicã au participat 568 de
elevi din 109 þãri, pe primul loc
clasându-se echipa SUA. Prima
ediþia a acestei competiþii
internaþionale a avut loc în
1959 , în România.

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

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

Secretarul General al Guvernului, So-
rin Chelmu, persoana care þine cheile ad-
ministraþiei centrale a vorbit agenþiei
MEDIAFAX, despre planurile de reor-
ganizare a RAAPPS, despre costurile
unei ºedinþe de Guvern, despre investi-
gaþiile privind modul de închiriere al clã-
dirilor statului, dar ºi despre cum acest
Cabinet este ‘’între ciocan ºi nicovalã’’.
Scopul sãu este eliminarea birocraþiei
prin reducerea volumului de hârtii plim-
bate între instituþii precum ºi cel al reor-
ganizãrii RAAPS, pentru a-l împãrþi în-
tre activitatea de cheltuire a banului pu-
blic: Protocolul ºi cea profitabilã: Regia
autonomã care se ocupã de administra-
rea clãdirilor statului. Executivul a emis
o ordonanþã de urgenþã care vizeazã ºi acti-
vitatea Secretariatului General al Guvernului.
“A fost o ordonanþã ºi sunt ºi hotãrârile de

‘’Se impune la nivelul celor
douã Camere ale Parlamentului,
existenþa unei structuri parlamen-
tare cu rolul de a examina, moni-
toriza ºi controla atât respectarea
normelor constituþionale, potrivit
articolului 1, alineatul 5 din Con-
stituþia României care menþionea-
zã cã <<respectarea Constituþiei
a supremaþiei sale ºi a legilor este
obligatorie>>, cât ºi garantarea
aplicãrii hotãrârilor Curþii Europe-
ne a Drepturilor Omului’’, susþi-
ne deputatul PSD Eugen Nicoli-
cea, în proiectul de hotãrâre pen-
tru modificarea ºi completarea Re-
gulamentului Camerei Deputaþilor
depus la Biroul Permanent în ulti-
ma zi a sesiunii.

El este de pãrere cã o comisie
parlamentarã de control asupra
executãrii de cãtre Guvern a ho-
tãrârilor Curþii Europene ‘’ar spri-
jini eforturile României de a ieºi
din topul statelor membre furni-
zoare de cauze Curþii Europene’’.
Nicolicea mai argumenteazã cã în-
fiinþarea acestei comisii este ne-

Ca sã poatã ocupa funcþia de
viceprimar al comunei Coloneºti,
judeþul Olt, un ales local din par-

Planul ºefului SGG de a sparge RAAPPSPlanul ºefului SGG de a sparge RAAPPSPlanul ºefului SGG de a sparge RAAPPSPlanul ºefului SGG de a sparge RAAPPSPlanul ºefului SGG de a sparge RAAPPS

guvern prin care am reorganizat ‘’centrul’’
Guvernului, care este elementul de noutate al
activitãþii guvernamentale cu impact direct

asupra calitãþii actului de guvernare. Dupã o
perioadã de intensã analizã ºi evaluare a dis-
funcþionalitãþilor persistente la nivelul admi-
nistraþiei centrale, am demarat o serie de
mãsuri de îndepãrtare a piedicilor adminis-
trative directe. E vorba de eliminarea unor
constrângeri legislative ºi procedurale care
îngreunau decizia ºi procesul de coordonare
interinstituþional ºi diluau efectul ºi impactul
pozitiv imediat asupra beneficiarilor direcþi. În
mod direct, efectiv ºi rapid, impactul nu este
spectaculos, pentru cã, la prima vedere, aceste
mãsuri par a fi doar o bunã gospodãrie internã,
un concept necesar ºi obligatoriu la acest nivel,
numai cã în contextul în care am preluat res-
ponsabilitãþile privind buna funcþionare a insti-
tuþiilor guvernamentale, de fapt pachetul legis-
lativ privind reorganizarea ºi simplificarea con-
stituie în sine o revoluþie administrativã, zic eu,
necesarã”, a declarat Chelmu.

Olt: Un bãrbat a divorþat de soþie ca sã poatã fi viceprimar
tea PSD a divorþat de soþie, care
este secretar al aceleiaºi primãrii,
evitându-se astfel situaþia de in-

compatibilitate, transmite cores-
pondentul MEDIAFAX. Este vor-
ba de actualul viceprimar al co-
munei Coloneºti, Constantin Dan
Burducel, care a candidat pentru
un post de consilier local pe lista
Partidului Social Democrat
(PSD). Înainte de alegerile locale
din 5 iunie, lui i se propusese însã
ca, în mãsura în care PSD ar fi
câºtigat majoritatea în noul con-
siliu local al comunei, el sã fie pro-
pus pentru funcþia de viceprimar
al localitãþii. Pentru asta trebuia
însã sã divorþeze de soþia lui, în
condiþiile în care ea ocupã de mai
mulþi ani postul de secretar al co-
munei, astfel cã între soþul vice-

primar ºi soþie ar fi intervenit si-
tuaþia de incompatibilitate. Politi-
cianul a ales calea divorþului. Aces-
ta a fost declarat, la solicitarea
celor doi soþi, de un notar care,
ulterior, a notificat Primãria Co-
loneºti de despãrþire. „Da, este un
divorþ pe bune, pentru cã ce se
întâmplã, secretarul unei localitãþi
nu poate fi rudã de gradul I cu oa-
menii din funcþii precum cele de
primar sau viceprimar. Iar dacã noi
l-am susþinut pe bãiatul ãsta pen-
tru postul de vice nu putea fi alt-
fel”, a declarat, pentru MEDIA-
FAX, Nicolae Stan, primarul co-
munei Coloenºti, care este ºi pre-
ºedinte al organizaþiei locale a PSD.

Comisii parlamentare care sã controleze
executarea de cãtre Guvern a hotãrârilor CEDO
Deputatul PSD Eugen Nicolicea propune înfiin-

þarea unei comisii parlamentare de control asu-
pra executãrii de cãtre Guvern a hotãrârilor

CEDO, care ar urma sã se implice ºi în punerea
în acord a legilor declarate neconstituþionale cu

deciziile Curþii Constituþionale.

cesarã pentru analizarea ºi moni-
torizarea ‘’cu prioritate a proble-
melor structurale majore în ceea
ce priveºte aplicarea eficientã ºi
rapidã a hotãrârilor CEDO’’, pre-
cum ºi pentru monitorizarea pu-
nerii în acord a prevederilor de-
clarate neconstuþionale din actele
normative în vigoare cu dispozi-
þiile Constituþiei României. ‘’Co-
misia se implicã în rezolvarea ce-

lor mai importante probleme de
conformitate cu hotãrârile CEDO,
cât ºi cu cazurile de neconstituþio-
nalitate constatate de Curtea Con-

stituþionalã a României, examinând
cu prioritate prevederile respecti-
ve pentru punerea lor în acord cu
decizia CCR, operând corelãrile
tehnico-legislative necesare’’, se
aratã în proiectul de hotãrâre.

Potrivit sursei citate, noua co-
misie va analiza ºi conformitatea
iniþiativelor legislative, a modificã-
rilor actelor normatie, cu recoman-
dãrile rapoartelor MCV ºi va ela-
bora observaþii ºi propuneri cu pri-
vire la acestea. Eugen Nicolicea
precizeazã cã asemenea structuri
existã ºi în parlamentele unor state
precum Marea Britanie, Italia, Aus-
tria, Cehia, Portugalia, Estonia, Slo-
vacia, Spania, Croaþia, ‘’ca nece-
sitate imperativã a statelor mem-
bre pentru accelerarea executãrii
depline a hotãrârilor CEDO’’.
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TTTTTurciaurciaurciaurciaurcia: o tentativã de puci,: o tentativã de puci,: o tentativã de puci,: o tentativã de puci,: o tentativã de puci,
deloc improvizatã!deloc improvizatã!deloc improvizatã!deloc improvizatã!deloc improvizatã!

MIRCEA CANÞÃR

În ultimii 50 de ani, Turcia a
avut mai multe puciuri, mai mult
sau mai puþin sângeroase, mai mult
sau mai puþin imprevizibile, dar
nici unul nu a avut atâtea elemen-
te insolite, de ultimã orã, precum
cel de din noaptea de vineri spre
sâmbãtã. Fireºte nici un puci nu
se contruieºte pe rigoare juridicã,
nici un puci nu respectã, întoc-
mai, proceduri geometrice. Dar
bombardarea sediului Parlamentu-
lui ºi vecinãtatea palatului prezi-
denþial de la Ankara, trimiterea de
avioane F-16 împotriva unor eli-
coptere ale puciºtilor, spre a fi dis-
truse, succedarea unor înalte gra-
de ale armatei pe ecranele televi-
zoarelor spre a-ºi renega colegii
lor puciºti, incertitudinea privind
soarta ºefului statului major Hu-
lusi Akar, reþinut ostatec pânã
când guvernul a anunþat înlocui-
rea provizorie a comandatului ar-
matei a III-a, afirmaþia lui Recep
Tayyip Erdogan, sosit la 4 dimi-
neaþa pe aeroportul din Istambul,
potrivit cãruia hotelul în care fu-
sese cazat în staþiuna Marmaris,
era bombardat dupã plecarea sa,
toate acestea ºocheazã. ªeful sta-
tului turc a þinut graþie aplicaþiei
FaceTime, pe canalul CNN turc,
un discurs combativ, acuzând au-
torii complotului de  apartenenþã
„la o structurã de stat parale-
lã”, infiltraþi în forþele de securi-

tate, solicitând populaþiei sã iasã
în stradã în numele democraþiei.
Ceea ce s-a ºi întâmplat. Ce para-
dox, în piaþa Taksim din Istam-
bul, s-a protestat contra puciºti-
lor, manifestanþii fiind pro-Erdo-
gan. Chiar dacã Umil Dundar, noul
ºef al statului major al armatei, par
interim, a spus cã „perioada lo-
viturilor ºi juntelor este revolutã”,
detractorii preºedintelui îl acuzã pe
acesta, de exagerare, tentative de
diversiune, eternã victimizare, „lo-
vitura de stat” fiind cea mai sofis-
ticatã din istoria Turciei, cu sau
fãrã consimþãmântul imamului,
septuagenar Fethullah Gulen, exi-
lat în SUA, bãnuit a fi orchestrat
tentativa de puci. Cãruia i s-a ce-
rut extrãdarea la o manierã cate-
goricã de premierul Dinari Yildi-
rim: „þara care este alãturi de Fet-
hullah Gulen nu este prietena
noastrã”. Secretarul american de
stat, John Kerry, a cerut probe în
aceastã privinþã. Recep Tayyip
Erdogan are aparent, ca nicioda-
tã, toatã puterea în mâini, asmu-
þind justiþia împotriva „gulen”-iº-
tilor – confuzia este teribilã – ºi
într-o singurã zi, 16 iulie a.c.,
2.745 judecãtori ºi procurori dintr-
un total de 14.000, au fost dispo-
nibilizaþi de Înaltul consiliu al ju-
decãtorilor ºi procurorilor, care a
sancþionat ºi 5 dintre proprii
membri. Se afirmã cã doar poliþia

s-a dovedit „la înãlþime”, susþinã-
tarea deplinã a puterii, în faþa pu-
ciºtilor. Motiv pentru care 2.839
de ofiþeri ºi soldaþi au fost ares-
taþi, ºi între aceºtia se aflã tineri
cadeþi ai Academiei Militare Canak-
kale, dar ºi ofiþeri de jandarmi, ai
forþelor aeriene, responsabili ai
bazelor militare de la Ankara ºi
Izmir. Inclusiv un judecãtor, din
cei 17, ai Curþii Constituþionale,
Alparslan Altan, se aflã în deten-
þie. Ieri, 17 iulie a.c., ministrul jus-
tiþiei Bekir Bozdag, a precizat
agenþiei Anadolu, cã aproximativ
6.000 de persoane au fost învi-
nuite. S-au înregistrat 190 de
morþi: 41 de poliþiºti, 2 soldaþi,
47 civili ºi 104 persoane descri-
se drept puciºti. Cu toate aces-
tea, ceea ce frapeazã este amato-
rismul complotului, improvizaþia
acestuia, deºi ideea provocãrii lui
organizate de cãtre Erdogan, pen-
tru augmentarea propriilor puteri,
este absurdã. Turcia rãmâne un
teren fertil pentru teoria complo-
tului. Ieri, Ankara a cerut Greciei
extrãdarea a 8 ofiþeri ºi subofi-
þeri, care la bordul unui elicopter
militar au ajuns Alexandroupolis.
ªi totuºi între atâtea elemente in-
solite, constitutive ale puciului
avortat, se poate reþine un deta-
liu: mobilizarea în stradã a po-
pulaþiei, în rolul de apãrãtoare a
democraþiei ºi instituþiilor demo-

cratice, ceea ce ar putea consti-
tui o premizã în pregãtirea refe-
rendumului republicii prezidenþi-
ale, preconizatã de Recep Tayyip
Erdogan. Dupã toate aparenþele,
Recep Tayyip Erdogan este mai
popular ca nicodatã, ceea ce în-
seamnã cã dacã va convoca mâi-
ne un referendum pentru un sis-
tem prezidenþial forte, la care vi-
seazã, ar putea obþine o largã
majoritate de voturi, prin sedu-
cerea populaþiei, chiar dacã de-
tractorii sãi ar fi dispuºi sã re-
curgã la violenþã. „Lovitura de
stat” a fost dejucatã, situaþia a
revenit la normal, a spus sâmbã-
tã Nuh Yilmaz, purtãtorul de cu-
vânt al serviciului secret MIT.

Condus de Hakan Fidan, un fidel
al preºedintelui turc, serviciul a
fost una din þintele puciului eºuat.
Pe reþelele de socializare abundã
imagini dificil de susþinut. „The
Guardian” vorbeºte de o loviturã
de stat a lui Recep Erdogan îm-
potriva lui însuºi. Puciºtii sunt
consideraþi militanþii lui Gulen
(aliat 2002-2011, când Recep Er-
dogan a utilizat magistraþii ºi poli-
ticienii guleniºti pentru a pune ca-
pãt tutelei militare). Oricum spec-
trul unui rãzboi civil a fost evitat,
iar raþiunile puciului rãmân încã
nedecriptate, mai ales cã armata
turcã deþine o bogatã experienþã
în lovituri de stat ºi nu ratat nicio-
data vreo una.

Conducerea RAT Craiova spune
cã s-a mai mers înainte pe aceastã
procedurã. Fosta regie a avut des-
chisã o linie de credit, în valoare de
710.000 lei, care tocmai a fost în-
cheiatã pe 1 iulie, ºi care a ajutat ope-
ratorul sã funcþioneze în bune con-
diþii. De aceastã datã, lucrurile sunt
puþin schimbate, accesarea unui noi

RARARARARAT Craiova îºi deschide linieT Craiova îºi deschide linieT Craiova îºi deschide linieT Craiova îºi deschide linieT Craiova îºi deschide linie
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Conducerea RAT Craiova spune cã are ne-
voie de o linie de credit pe care sã o utilizeze
ori de câte ori are nevoie, deoarece duce lipsã
de lichiditãþi pentru desfãºurarea activitãþii
curente. Cu alte cuvinte, RAT Craiova nu stã

prea bine cu bani, în aceastã perioadã de varã,
ºi nu are altã soluþie la îndemânã decât sã se
împrumute în bancã pentru a-ºi onora furnizo-
rii, iar, pe mai departe, autobuzele ºi tramva-
iele sã poatã sã vinã în staþii.

credit fiind le-
gatã strâns de
votul CLM
Craiova. La în-
ceputul aces-
tui an, fosta re-
gie de trans-
port s-a trans-
format în SC
RAT Craiova

SRL, iar asociatul unic este CLM
Craiova. Îndeplinind aceastã calita-
te, consilierii municipali sunt cei care
trebuie sã-ºi dea mai întâi acordul
pentru aceastã intenþie de credit.

CLM Craiova
trebuie sã aprobe acest credit

Pe ordinea de zi a ºedinþei CLM

Craiova, de joi – prima din acest
mandat – se aflã, aºadar,  un pro-
iect de hotãrâre prin care RAT Cra-
iova îºi exprimã intenþia de deschi-
de o linie de credit de 1,5 milioane
de lei la o unitate bancarã ºi solicitã
acodul consilierilor municipali în
acest sens. În referatul care înso-
þeºte proiectul de hotãrâre se preci-
zeazã cã statutul noii societãþi de
transport prevede ca orice con-
tractare de împrumuturi bancare (ºi
linia de credit se înscrie aici) este
atributul asociatului unic sã hotãras-
cã în acest sens. „Prin adresa nr.
8575/13.06.2016 R.A.T. S.R.L.
Craiova solicitã Consiliului Local al
Municipiului Craiova, în calitate de
asociat unic, ce exercitã drepturile
ºi îndeplineºte obligaþiile care potri-
vit legii revin adunãrii generale, sã
aprobe accesarea de cãtre R.A.T.
S.R.L. Craiova a unei linii de credit
în valoare de 1.500.000 lei”, se spe-
cificã în proiectul de hotãrâre.

RAT Craiova
duce lipsã de lichiditãþi

În adresa pe care a înaintat-o
CLM Craiova, pe data de 13 iu-
nie, conducerea RAT Craiova
motiveazã de ce vine cu o astfel
de solicitare. Reprezentanþii ope-
ratorului de transport susþin cã
este nevoie de aceastã linie de
credit, din care sã fie traºi bani
ori de câte ori este nevoie, de-
oarece nu mai existã lichiditãþi
astfel ca operatorul sã-ºi desfã-
ºoare activitatea în bune condi-
þii. „Motivaþia acestei solicitãri
este datã de faptul cã în derula-
rea activitãþii cotidiene R.A.T.
S.R.L. Craiova duce lipsã de li-
chiditãþi”, se precizeazã în pro-
iectul de hotãrâre. Conducerea
RAT Craiova a precizat, de ase-
menea, cã vechea linie de credit
a fost închisã ºi se poate accesa
una nouã.

Venituri mai scãzute
pe timpul verii

Conducerea RAT Craiova expli-
cã aleºilor locali ºi de ce s-a ajuns
cu veniturile la minimum. În aceas-
tã perioadã de varã, nivelul încasã-
rilor provenit din abonamente (elevi,
pensionari ºi celelalte categorii), cât
ºi din bilete, este mai redus, fiind
mai puþine persoanele care cãlãto-
resc cu autobuzele ºi tramvaiele în
oraº. Ori Rat Craiova, susþin repre-
zentanþii sãu, nu poate sã funcþio-
neze din aceste venituri minime, fi-
ind necesar un flux constant pentru
achitarea furnizorilor. „Societatea
are nevoie de un flux de numerar
constant pentru a-ºi achita obliga-
þiile pentru diverºi furnizori ºi soli-
citã aprobarea pentru accesarea
acestei linii de credit pentru a fi ulti-
lizatã atunci când este nevoie”, se
menþioneazã în proiectul de hotãrâ-
re aflat pe ordinea de zi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Inspecþia Sanitarã a sesizat Co-
legiul Medicilor cu privire la nouã
operaþii efectuate cu sprijinul unor
medici strãini la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova „fãrã
aprobare temporarã sau ocazionalã
de prestare de servicii medicale în
România de la Colegiul Medicilor”,
a anunþat Ministerul Sãnãtãþii.

Inspectorii au mai sesizat ºi
Agenþia Naþionalã a Medicamentu-
lui ºi Dispozitivelor Medicale cu
privire la utilizarea în cadrul aces-

Detaºamentul 1 Pompieri Craio-
va împreunã cu Detaºamentul 2
Pompieri Craiova ºi Secþia Pompieri
Craiova au intervenit, vineri seara,
cu  opt autospeciale  de lucru cu
apã ºi spumã ºi o autoscarã pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
patru case de locuit, în municipiul
Craiova, str. ªtefan cel Mare, res-
pectiv str. Olteniei. Având în vede-
re amploarea evenimentului a fost
activatã grupa operativã a inspec-
toratului sub comanda inspectoru-
lui ºef, colonel Florea Constantin.

Pe timpul intervenþiei a fost gãsit
într-o anexã a locuinþei un bãrbat
în vârstã de 72 de ani carbonizat.
În urma incendiului au ars acoperi-
ºul unei casei de locuit confecþio-

Poliþiºti din cadrul Postului de
Poliþie Secu ºi Postului de Poli-
þie Argetoaia, aflaþi în executa-
rea atribuþiilor de serviciu, l-au
depistat, vineri, în trafic pe J.
Viorel, 47 de ani, domiciliat în
comuna Secu, în timp ce con-
ducea, pe D.J. 606 C – Secu,
un autoturism având termenul
de valabilitate a autorizaþiei de
circulaþie provizorie expirat din
data de 8 iulie a.c, autoturismul
fiind neînmatriculat.

De asemenea, în urma veri-

Poliþiºti din cadrul Biroului Rutier Craiova
l-au depistat pe B. Irinel, 21 de ani, din Craiova
în timp ce conducea un autoturism, pe strada
Râului din Craiova, fãrã a poseda permis de con-
ducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliþiºtii l-au testat pe bãrbat cu aparatul eti-
lotest, astfel cã a rezultat o concentraþie de
1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pen-
tru care a fost condus la Spitalul nr.1 Urgenþã
Craiova unde i s-au recoltat probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei.

Conducãtorului auto i s-a întocmit dosar
penal pentru conducerea unui autoturism
pe drumurile publice sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice.

Dupã decesul a doi pacienþi,
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Corpul de Control al Ministe-
rului Sãnãtãþii efectuezã verifi-
cãri la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova dupã ce doi pa-
cienþi au decedat. Aceºtia sufe-

reau de obezitate morbidã ºi, la
sfârºitul lunii mai a.c, alãturi de
alþi ºapte pacienþi, fuseserã ope-
raþi, de echipe mixte de medici
români ºi francezi.

tor operaþii „a unor dispozitive ºi
consumabile provenite ºi din spon-
sorizãri pentru care nu existã con-
tracte de sponsorizare, respectiv
documente care sã ateste calitatea
acestora”, precizeazã Ministerul
Sãnãtãþii.

Cei doi pacienþi sufereau
de obezitate ºi fuseserã operaþi
la Spitalul Judeþean din Craiova

Într-un raport al Ministerului
Sãnãtãþii se aratã cã în perioada 25-

27 mai a.c, nouã pacienþi cu dia-
gnosticul de obezitate morbidã au
fost operaþi la Spitalul Clinic de
Urgenþã Craiova de echipe mixte
de chirurgi. Au participat doi me-
dici chirurgi de la Centrul Integrat
de Tratament al Obezitãþii Morbi-
de din Franþa.

În data de 25 mai, un pacient în
vârstã de 47 de ani a fost operat.
Diagnosticul sãu a fost obezitate
morbidã, hipertensiune arterialã,
esofagitã pepticã gr. A. Evoluþia a
fost pozitivã, investigaþiile posto-
peratorii nu au arãtat complicaþii.
A fost externat în data de 3 iunie.

Pe 6 iulie, pacientul a fost rein-
ternat de urgenþã, dar nu a putut fi
operat din cauza hemoglobinei
foarte scãzute. Pe 8 iulie, pacien-
tul a decedat. Diagnosticul de de-
ces este stare toxico-septicã, fis-
tula gastricã, peritonitã generaliza-
tã, obezitate morbidã.

Un alt pacient, în vârstã de 43
de ani a fost operat pe 27 mai. Di-
agnosticul de externare a fost dia-
bet zaharat tip II, insuficienþã car-
diacã cl. II, miocardiopatie mixtã,
displidemie, aritmie extrasistolicã

ventricularã, insuficienþã venoasã
membre inferioare, fistula gastri-
cã postoperatorie. Pacientul a fost
externat afebril, stabil hemodina-
mic. A decedat vineri, la 17 zile de
la externare, la domiciliu.

Un pacient de 42 de ani a fost
operat în aceeaºi zi ºi externat pe
13 iunie. Diagnosticul a fost obe-
zitate morbidã, diabet zaharat tip
II, hipertensiune arterialã insufi-
cienþã venoasã cronicã, arteriopa-
tie diabeticã, colitã cu clostridium
difficile ºi gangrenã gambã stân-
gã. A fost reinternat pe 18 iunie ºi
urmeazã tratament pentru plãgi in-
fectate la gambe. Pacientul a fost
declarat cu infecþie nosocomialã cu

Klebsiella ºi cu Costridium Diffi-
cile. Au fost verificate documen-
tele de raportare a infecþiilor ºi
acestea sunt conforme.

O pacientã de 33 de ani a fost
operatã în aceeaºi perioadã cu di-
agnosticul de externare obezitate
morbidã, guºã chisticã lob drept,
pneumonie bazalã stângã, pleure-
zie stângã, abces subfrenic stâng.
Evoluþia postoperatorie nu a fost
pozitivã, pe 7 iunie analizele au
evidenþiat rezultat pozitiv pentru
Stafilococ sp, Bacil Gram negativ,
Stafilococ coagulazo negativ. Pe 9
iunie a fost operatã din nou, ur-
meazã tratament cu antibiotice, iar
evoluþia este lent pozitivã.

Incendiu violent pe strada
ªtefan cel Mare

nat din lemn cu învelitoare din tablã
pe o suprafaþã de aproximativ 120
mp. La o altã locuinþã a ars acope-
riºul confecþionat din lemn cu în-
velitoare din tablã pe o suprafaþã de
aproximativ  5 mp. La cea de-a tre-
ia proprietate, a ars acoperiºul ca-
sei de locuit confecþionat din lemn
cu, placat cu rigips, izolat cu vatã
mineralã ºi învelitoare din tablã pe
o suprafaþã de aproximativ 150 mp.
Tot în urma incendiului, s-a degra-
dat tencuiala casei pe o suprafaþã
de aproximativ 1 mp.

Potrivit reprezentanþilor ISU „Ol-
tenia”, din primele cercetãri rezultã
drept cauzã probabilã a incendiului
jarul sau scânteii, ca urmare a folosiri
focului deschis în spaþii deschise.

La volan deºi avea dreptul de a conduce
suspendat ºi autoturismul neînmatriculat

ficãrilor efectuate de poliþiºtii
doljeni a rezultat faptul cã  J.
Viorel avea suspendat dreptul de
a conduce autovehicule pe dru-
murile publice pânã în luna oc-
tombrie 2016.

Poliþiºtii au întocmit în cau-
zã dosar de cercetare penalã ºi
continuã investigaþiile sub as-
pectul comiterii infracþiunilor de
conducere cu permis suspen-
dat ºi conducerea unui autotu-
rism neînmatriculat pe drumu-
rile publice.

Conducea cu o alcoolemie de 1,22 mg/l
alcool pur în aerul expirat
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Într-o zi de sãrbãtoare, într-un
oraº cosmopolit din Europa, în
Franþa, ºoferul unui camion a
tras întâi cu arma în mulþime,
apoi a condus nu mai puþin de
doi kilometri de-a lungul Prome-
nade des Anglais, principala stra-
dã din Nisa, trecând, efectiv, pes-
te oamenii care urmãreau, focu-
rile de artificii. Cum vi se pare
episodul acesta foarte trist ... ?!
Pare dintr-un film... dar din ne-
fericire, nu este film, ci cruda re-
alitate, pe care o trãim astãzi.

Ce s-a întâmplat la Nisa rste o
tragedie de neînchipuit, numai un
om cu probleme de sãnãtate sau
cineva care are legãturi cu grupãri
teroriste, care nu þin cont de abso-
lut nimuic, poate sã facã aºa ceva.
Îmi pare foarte rãu de toþi cei care
au avut de suferit dupã urma aces-
tui accident, mai ales de cei care ºi-
au pierdut viaþa. Trebuie sã fie o
lecþie pentru toatã lume, chiar dacã
este foarte greu de prevãzut un ast-
fel de eveniment, dar forþele de se-
curitate trebuie sã tragã învãþãmin-
tele necesare. Nu pot sã-mi dau sea-
ma cum a reuºit sã ajungã acel ca-
mion, în aceea zonã. Este pentru
mine ceva curios cum a putut sã
ajungã acolo, într-o asemenea zonã.
Sunt lucruri de cercetat pentru au-
toritãþi, în perioada urmãtoare. Sper
ca familia din România, care era datã
dispãrutã, sã se reîntâlneascã. Deo-
camdatã au fost gãsiþi mama ºi co-
pilul sper sã-l gãseascã ºi pe tata. Mi
se pare ºi în aceastã speþã, ceva com-
plicat...în ziua de astãzi sã nu reu-
ºeºti sã identifici oamenii în spital...mi
se pare un pic ciudat. ªtiu cã amba-
sadorul nostru la Paris a reuºit în cele
din urmã sã-i gãseascã pe cei doi. ªi
îl felicit pe aceastã cale, pentru cã s-
a ocupat de aceastã problemã ºi a
fãcut-o profesionist.

Ce este mai de preþ siguranþa
cetãþeanului sau respectarea drep-
turilor ºi libertãþilor acestuia ?!

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„T„T„T„T„Trãim într-o lume care este supusã unorrãim într-o lume care este supusã unorrãim într-o lume care este supusã unorrãim într-o lume care este supusã unorrãim într-o lume care este supusã unor
ameninþãri din ce în ce mai periculoase”ameninþãri din ce în ce mai periculoase”ameninþãri din ce în ce mai periculoase”ameninþãri din ce în ce mai periculoase”ameninþãri din ce în ce mai periculoase”

Nisa, oraºul aflat pe Coasta de Azur, a fost þinta unui atac terorist joi
noapte, când un camion de mari dimensiuni a intrat direct într-o mulþime
care sãrbãtorea ziua þãrii. Preºedintele Fracois Hollande a numit imediat
atacul ca fiind unul terorist. Doi cetãþeni români au fost rãniþi în urma atacu-
lui, în prezent fiind spitalizaþi în oraºul francez. ªoferul camionului era de
origine tunisianã, având vârsta de 31 de ani. Poliþia a împuscat într-un final
ºoferul, omorându-l, nu înainte ca acesta sã fi rãspândit teroare în oraºul
francez. La nici 24 de ore de la atacul terorist, în Turcia a avut loc o tentati-
vã de loviturã de stat, într-un moment crucial pentru Europa. Despre ce s-a
întâmplat la Nisa, dar ºi în Turcia ne-a vorbit într-un interesant interviu,
europarlamentarul Marin Jean Marinescu, vicepreºedintele grupului EPP.

Preºedintele Francois Hollande a subliniat, într-un discurs imediat
dupã atacul terorist, cã Franþa îºi va intensifica eforturile armate în Siria
ºi Irak ºi cã starea de urgenþã impusã de atacurile teroriste va dura trei
luni, la nivel naþional.

Trãim într-o lume care este su-
pusã unor ameninþãri din ce în ce
mai periculoase, cred cã trebuie
luate mãsuri, pe mãsurã. Nu nea-
pãrat sã îngrãdeascã  drepturile ºi
libertãþile oamenilor, în general, dar
care sã înceapã sã previnã. Asta
înseamnã niºte autoritãþi conºtien-
te de ceea ce se întâmplã, antrena-
te, care sã lucreze în slujba oame-
nilor, astfel încât sã gãseascã acel
echilibru între prevenire ºi respec-
tarea drepturilor ºi libertãþilor. Este
important acest lucru, noi am tre-
cut prin aºa ceva ºi ºtim ce înseam-
nã. Trebuie fãcut ceva neapãrat.
Armele care se gãsesc peste tot în
Franþa, în Bruxelles. Cred cã exis-
tã o soluþie pânã la urmã ºi ea tre-
buie sã fie gãsitã ºi aplicatã.

„Oamenii care se hotãrâsc
sã moarã, omorând pe alþii,

sunt greu de oprit”
Dar în acest moment avem

soluþia ºi nu vrem sã o aplicãm
sau încã o mai cãutãm ?

Soluþia este greu de gãsit, pen-
tru cã oamenii care se hotãrâsc sã
moarã, omorând pe alþii, sunt greu
de oprit. ªi probabil este ºi greu sã-

i identifici, ca poþi preveni un astfel
de atentat. De aceea insist pe acest
echilibru de supraveghere ºi respec-
tarea drepturilor ºi libertãþilor cetã-
þenilor. Este adevãrat cã în state nu
se întâmplã acest lucru, ceea ce
poate sã fie un semn de întrebare,
poate e vorba ºi de un anumit tip de
atitutine, în anumite state, care fa-
vorizeazã dezvoltarea unor astfel de
situaþii. Reamintesc de exemplu, pri-
marul cartierului Molenbeek, din
Bruxelles, o doamnã,  nu a fost de
acord, ca imediat dupã sângeroa-
sele atentate de la Bruxelles, sã fie
controlate toate casele, casã cu
casã, într-o situaþie de stare de ur-
genþã ºi într-o situaþie în care erau
cãutaþi niºte indivizi, Normal cã nu
e bine sã vinã peste tine cineva în
casã. Nu e bine ca tu, cetãþean cin-
stit sã te trezeºti cu poliþia la uºã,
însã, în acelaºi timp, trebuie sã se
facã ceva ca sã fie gãsiþi cei rãi. În
regulã, cu grija de a nu-i deranja
foarte tare pe ceilalþi. Mai ales cã la
Bruxelles, pânã la final, s-a dovedit
cã teroriºtii erau ascunºi tot în acel
cartier, Molenbeek. Era evident cã
trebuiau fãcute niºte descinderi.

Vedem multã armatã ºi pe strã-
zile Parisului ºi pe strãzile Bruxel-
les-ului. Ne pregãtim de rãzboi ?!

 Este o perioadã foarte compli-
catã, Franþa a fost atacatã în doi ani
de trei ori, de douã ori foarte grav.
Este clar cã acolo trebuie sã se facã
ceva. Eu am fost la Paris de curând
ºi era armatã pe stradã, la Bruxelles
este deasemenea armatã pe stradã.
Dar trebuie sã ne înþelegem, armata
este pregãtitã sã facã ceva ºi poliþia

este pregãtitã sã facã altceva... in-
vestigaþii, supravegheri. Degeaba era
armatã la Bruxelles în stradã, pentru
cã am vãzut cum a sãrit în aer aero-
portul ºi staþia de metrou. Degeaba
a fost armatã în stradã, în Franþa...
am vãzut ceea ce s-a întâmplat. Tre-
buie sã iei mãsuri de altã naturã, mai
ales când ai un astfel de eveniment
ºi sunt oameni foarte mulþi pe strãzi.
Mie mi se pare incredibil sã nu-þi iei
toate mãsurile de siguranþã, chiar
unele mai dure. Mie nu mi s-au pã-
rut nu ºtiu ce mãsuri de siguranþã
nici la meciul dintre Franþa ºi Româ-

nia, la deschiderea Campionatului Eu-
ropean. Am fost acolo ºi mi s-au
pãrut destul de superficiale verificã-
rile, þinând cont de cele întâmplate la
Paris anul trecut.

Dupã Nisa...a urmat Turcia
Dar parcã foarte repede au loc

aceste evenimente... Nu apucãm
sã terminãm de analizat un eve-
niment cã are loc urmãtorul.
Imediat dupã Brexit a venit Nisa
ºi acum, cel mai recent, lovitura
eºuatã de stat din Turcia...Ce se
întâmplã cu noi, cu Europa...cu
lumea asta ?

Da, aºa este...Ce se întâmplã în
Turcia este extrem de confuz, foar-
te confuz. Uitându-te la acei mili-
tari, la figurile lor...mi-am adus
aminte imediat de militarii noºtri din
Piaþa Prefecturii, de la 22 decem-
brie 1989. Exact aceeaºi mimicã,

unii erau speriaþi, erau încordaþi,
parcã nu ºtiau ce cautã acolo ºi ce
se întâmplã de fapt. Pe de altã par-
te, nu înþeleg...dacã era loviturã de
stat, ce au cautat la aeroport...la
Istanbul. Nu înþeleg...ªi nici podu-
rile...care este legãtura dintre po-
duri ºi lovitura de stat ?!

Influenþeazã mult aceste miºcãri
din Turcia situaþia din Europa ?

Este foarte rãu ce se întâmplã.
Este o þarã, care în acest moment,
prin poziþia ei geograficã conteazã
foarte mult în situaþia politicã ºi so-
cialã din Europa, dacã ne referim la

refugiaþi, dacã ne referim la Rãzbo-
iul din Siria. Turcia este o þarã care
ar trebui sã fie super stabilã ca sã
poatã sã facã faþã la aceste presiuni.

A ieºit preºedintele Erdogan
mai întãrit din aceastã operaþiuni,
e mai puternic acum ?!

Probabil cã da. Dupã cum se
vede Curtea Constituþionalã a fost
schimbatã, judecãtori, mii de jude-
cãtori schimbaþi...Ok, poþi sã spui
cã poate au luat parte la aceastã lo-
viturã ºi atunci aceasta, asta este
consecinþa. Dar eu ºtiu cã în toatã
istoria au fost mai multe lovituri de
stat ale armatei...dar toate reuºite.
De fapt nu ºtim exact ce s-a întâm-
plat acolo pentru cã informaþiile au
fost confuze. Iar treaba cu aero-
portul a fost o miºcare mai mult de
imagine, sã dea bine la exterior, în
rest lovitura de stat nu avea nicio
legãturã cu aeroportul. ªi de aici
niºte semne de întrebare...
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Alocarea bugetarã disponibi-
lã pentru aceste douã submãsuri
în aceastã sesiune anualã afe-
rentã lui 2016 este de 10,5 mi-
lioane de euro, împãrþitã astfel:
pentru sectorul agricol fondu-
rile disponibile în aceastã sesi-
une sunt de 7 milioane de euro,
iar pentru sectorul pomicol sunt
de 3,5 milioane de euro. Valoa-
rea sprijinului este de maximum
100.000 euro per beneficiar iar
intensitatea sprijinului este de
100% nerambursabil. Pragul
minim de depunere este de 10
puncte. Modalitatea de depune-
re a proiectelor este cea on-line
pe pagina oficialã a Agenþiei,
www.afir.info.

Obiectiv: lanþuri
scurte de

aprovizionare
Obiectivul acestor submãsuri

este acela de a promova coope-
rarea între actorii locali, în sco-
pul comercializãrii produselor
agroalimentare prin intermediul
lanþurilor scurte de aproviziona-
re. Ambele submãsuri susþin atât
cooperarea dintre fermieri, pro-
cesatori, comercianþi alimentari
cu amãnuntul, restaurante, ho-
teluri ºi alte forme de cazare în
mediul rural, cât ºi realizarea de
parteneriate cu organizaþii negu-
vernamentale ºi autoritãþi publi-
ce. Toþi cei interesaþi sã depunã
proiecte prin intermediul celor
douã submãsuri ce vizeazã coo-
perarea pot consulta pe pagina
oficialã de internet a Agenþiei
(www.afir.info) Ghidul Solici-
tantului, disponibil în pagina afe-
rentã sM 16.4 ºi sM 16.4a.

Promovarea
produselor

este decontatã
Sprijinul financiar prin sM

16.4  ºi sM 16.4a  se acordã pen-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia pentru Finanþarea Investiþii-
lor Rurale (AFIR) primeºte pânã în 31
iulie 2016, cereri pentru finanþarea
proiectelor de investiþii pentru coope-
rarea orizontalã ºi verticalã între ac-
torii din lanþul de aprovizionare în sec-
torul agricol, dar ºi cel pomicol prin
intermediul submãsurii (sM) 16.4

(pentru sectorul agricol)  ºi sM 16.4a
(pentru sectorul pomicol) din cadrul
Programul Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã 2014 – 2020 (PNDR 2020). Este
vorba despre cel mult 100.000 de euro
per beneficiar. Vor putea fi decontate re-
clamele ºi costurilor privind partici-
parea la târguri ºi expoziþii.

tru acoperirea costurilor de co-
operare ºi realizare de investiþii
(tangibile ºi/ sau intangibile) în
scopul promovãrii unor proiec-
te comune care implicã cel pu-
þin douã entitãþi care cooperea-
zã pentru crearea sau dezvolta-
rea unui lanþ scurt de aprovizio-

nare sau a unor pieþe locale (cu
produse agro-alimentare). Sunt
eligibile activitãþile de promova-
re referitoare la crearea sau dez-
voltarea unui lanþ scurt (sau a
mai multor lanþuri scurte) de
aprovizionare ºi la piaþa localã
deservitã de acest lanþ/ aceste
lanþuri.

Pentru exemplificare, cheltu-
ielile eligibile în cadrul sM 16.4
ºi sM 16.4a, pot fi urmatoarele:
orice membru din cadrul parte-
neriatului îºi poate promova pro-
dusele prin intermediul unui site,
unei broºuri, a unui pliant sau
banner, dacã este sprijinitã pro-
movarea lanþului scurt ºi a pie-
þei locale, precum ºi construi-
rea unor puncte de prezentare ºi
de comercializare a produselor
realizate de membrii parteneria-
tului sau decontarea costurilor
privind participarea la târguri ºi
expoziþii.

Materialele
promoþionale

sã cuprindã multe
produse

Precizãm cã materialele pro-
moþionale trebuie sã creascã gra-
dul de informare al potenþialilor
clienþi cu privire la existenþa lan-
þului scurt respectiv pieþei locale
ºi la beneficiile pe care le pot
avea dacã achiziþioneazã produ-
se pe aceastã cale. Mai concret,
în cazul unui parteneriat care in-
tenþioneazã dezvoltarea, comer-
cializarea unor produse montane
se poate promova lanþul scurt sau
piaþa localã (în funcþie de pro-
iect) ºi categoria de produse (pro-
duse montane), ºi nu doar un sin-
gur produs montan, cum ar fi si-
ropul de cãtinã. Subliniem faptul
cã nu sunt eligibile cheltuielile cu

promovarea unui numãr restrâns
de produse comercializate prin
intermediul lor.

Beneficiari eligibili  sunt par-
teneriatele constituite în baza unui
Acord de Cooperare  format din

cel puþin un partener din catego-
riile (fermieri, microîntreprinderi
ºi întreprinderi mici, organizaþii
neguvernamentale, consilii loca-
le, unitãþi ºcolare, inclusiv uni-
versitãþile de profil, unitãþile sa-
nitare, de agrement ºi de alimen-
taþie publicã) ºi cel puþin un fer-
mier sau un grup de producãtori/
o cooperativã care îºi desfãºoa-
rã activitatea în sectorul agricol
sau pomicol, în funcþie de sub-
mãsurã.

Liderul de proiect
sã fie cel puþin

PFA, II, IF
Parteneriatul poate avea ca

membri ºi persoane fizice, cu
condiþia ca liderul de proiect sã
fie cel puþin PFA, II, IF (înfiin-
þate în baza OUG nr. 44/ 2008,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare). Parteneriatul trebuie sã
respecte urmãtoarele condiþii: sã
fie format din persoane juridice
române ºi alte entitãþi constituite
conform legislaþiei naþionale în
vigoare, sã acþioneze în nume
propriu ºi sã asigure surse finan-
ciare stabile ºi suficiente pe tot
parcursul implementãrii proiec-
tului. Numãrul de membri trebu-
ie sa fie minim cel din acordul de
cooperare iniþial.

Costuri eligibile
În cadrul submãsurilor „Spri-

jin acordat pentru cooperare ori-
zontalã ºi verticalã între actorii din
lanþul de aprovizionare” aferente
sectoarelor agricol ºi pomicol
sunt eligibile cheltuielile prevãzu-

te în Planul de marketing/ Studiu,
necesare pentru atingerea obiec-
tivelor propuse, din urmãtoarele
categorii: Studii sau planuri: aces-
tea cuprind elaborarea studiilor ºi
planurilor de marketing asociate
proiectului, inclusiv analize de pia-
þã, conceptul de marketing; cos-
turile de funcþionare a cooperã-
rii: acestea pot fi efectuate dupã
semnarea contractului, nu vor de-
pãºi 20% din valoarea totalã eligi-
bilã a proiectului ºi pot cuprinde:
cheltuieli de transport ºi de sub-
zistenþã ale coordonatorului ºi par-
tenerilor (diurnã), legate de acti-
vitãþile parteneriatului, conform
legislatiei naþionale, onorarii ale
personalului, cheltuieli legate de
închirierea spaþiilor de desfãºurare
a întâlnirilor parteneriatului, închi-
riere sediu, achiziþie echipamente
IT ºi alte dotãri necesare desfã-
ºurãrii cooperãrii; costuri directe
ale proiectelor specifice corelate
cu planul proiectului, inclusiv
costuri de promovare ºi pot cu-
prinde: cheltuieli de promovare
inclusiv pagina web, broºuri,
pliante, bannere, promovare pla-
titã prin social media ºi alte reþele
de publicitate, radio ºi televiziu-
ne; cheltuieli de marketing legate
de etichetarea ºi ambalarea pro-
dusului (concept grafic realizarea
de ambalaje, etichete pentru pro-
dusul ce va fi comercializat prin
intermediul lanþului scurt/ pieþei
locale), creare/achiziþionare de
marcã înregistratã (cheltuielile le-
gate de achiziþionarea mãrcii în-
registrate nu pot  depãºi 5% din
valoarea cheltuielilor eligibile),
cheltuieli pentru protejarea mãr-
cii înregistrate (nu mai mult de 5%
din valoarea cheltuielilor eligibile);
investiþii în construcþii aferente
activitatii de producþie (moderni-
zare, constructie), echipamente,
utilaje necesare implementãrii pro-
iectului aºa cum rezultã din pla-
nul proiectului, inclusiv mijloace
de transport adecvate activitãþii
descrise în proiect; aplicaþii soft-
ware adecvate activitãþii descrise
în proiect; cheltuieli privind cos-
turile generale ale proiectului.

Pentru a fi eligibile aceste chel-
tuieli trebuie sã se încadreze în ma-
ximum 10% din totalul cheltuieli-
lor eligibile pentru proiectele care
prevãd  construcþii - montaj ºi în
limita a 5% pentru proiectele care
prevãd investiþii în achiziþii simple.
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Parlamentarul doljean a subliniat
faptul cã deºi terenul pare a fi gã-
sit, totuºi, mai trebuiesc obþinute
niºte avize de la Autoritatea Aero-
nauticã, care se pare cã vin foarte
greu. De asemenea, trebuie sã se
elibereze ºi certificatul de urbanism
de la Primãria Craiova. „De câte
luni este nevoie pentru astfel de
avize? Ministerul Sãnãtãþii aruncã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În viziunea liberalilor doljeni:

Preºedintele PNL Craiova, deputa-
tul Ionuþ Stroe a prezentat ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, organi-
zatã în stradã, în faþa sediului parti-

dului, situaþia privind una dintre cele
mai importante investiþii ce ar trebui
demarate în Craiova, respectiv con-
strucþia Spitalului Regional Craiova.

responsabilitatea în cârca Compa-
niei Naþionale de Invesiþii ºi a au-
toritãþilor locale, iar CNI se laudã
cu nu are în atribuþii decât acor-
darea de asistenþã tehnicã în redac-
tarea documentaþiilor. Adicã, ni-
meni nu face nimic, toþi îºi pasea-
zã problema în cerc ºi lucrurile tre-
neazã nejustificat. În aceste con-
diþii, am decis, în virtutea atribu-

þiilor pe care le avem ca parlamen-
tari, sã declanºãm toate demersu-
rile posibile astfel încât sã dãm un
impuls autoritãþilor ºi sã îi trezim
la realitate. Vom merge în audienþe
la decidenþi, vom cere verificarea
activitatii fiecaruia pana acum,
vom face demersuri si presiuni le-
gale astfel încât pânã în toamnã sã
vedem clar evoluþii concrete în
construcþia acestui spital!”, susþi-
ne preºedintele PNL Craiova.

„Vrem acþiune !”
Liberalii încearcã sã afle care

este stadiul studiilor de fezabilitate
pe noul amplasament ºi dacã s-au
fãcut estimãrile de costuri. În urmã
cu 2 ani, se vorbea despre 100
milioane de euro – 50 milioane exis-
tenþi de la UE, 40 milioane de euro
de la Ministerul Sãnãtãþii ºi 10 mi-
lioane din fonduri locale. În rãs-
punsul primit de la Ministerul Sã-
nãtãþii se aruncã un tabel cu date
din 2007 ºi cu o estimare de buget
actualizatã în 2014 de 313 milioa-
ne de euro. „Când avem spitale în
care aglomeratia ºi condiþiile proas-
te sunt evidente , dar existã  fon-

duri alocate pentru altele noi ºi ni-
meni nu întreprinde nimic decât
plimbã niºte hârtii de la unii la alþii,
e evident cã e nevoie de o inter-
venþie categoricã. Nu mai putem
accepta tergiversãri, hârtii ºi rãs-
punsuri aiurea. Vrem acþiune. Prin
urmare, sãptãmâna viitoare vom
merge la uºile tuturor ºi vom cere
rãspunsuri. Venim astfel în spriji-
nul acestor insitituþii punându-le la
dispoziþie experienþa noastrã în ad-
ministraþie ºi suportul parlamentar,
dacã e nevoie chiar în crearea unui
grup de lucru care sã monitorize-
ze implementarea acestui proiect.
Spitalul Regional din Craiova este

esenþial pentru noi, pentru orasul
nostru ºi pentru regiune. Nu doar
social, el fiind menit sã asigure
cetãþenilor din aceastã regiune ser-
vicii medicale de calitate, compa-
rabile cu cele oferite de cãtre fur-
nizorii de servicii medicale din sta-
tele membre ale Uniunii Europene,
dar ºi din punct de vedere econo-
mic, fiind o investiþie publicã mare,
al locurilor de muncã care se cre-
eazã ºi nu în ultimul rând al bene-
ficiilor în educaþie, fiind vorba de-
spre un spital regional universitar,
în oraºul nostru cu o bunã tradiþie
în medicinã”, a mai spus Ionuþ
Stroe.

Senatorul PNL, Mãrinicã Dincã a preci-
zat cã sunt 4 ani de când se tot cautã motive
sau se pierd finanþãri, timp în care, cei care
îºi desfãºoarã activitatea acolo îºi pun viaþa
în pericol. “La finalul acestui an ºcolar am
putut cu toþii vedea cã douã dintre colegiile
de elitã ale þãrii sunt din Craiova. Unul este

Senatorul Dincã îi cere primarului Craiovei sã demareze
lucrãrile  de reabilitare a Colegiului Carol I

Organizaþia PNL Craiova îi cere primarului Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu sã nu
mai tergiverseze demararea lucrãrilor de reabilitate a Colegiului Carol 1, existând

riscuri atât pentru elevi, cât ºi pentru profesori.
Colegiu Naþional Fraþii Buzeºti ºi celãlalt este
 Colegiul Naþional Carol I. Colegiul Naþional
„Carol I” va aniversa anul acesta 190 de ani
de existenþã ºi din pãcate îºi  trãieºte cea mai
neagrã perioadã din cauza stadiului de de-
gradare al clãdirii. Cu toate acestea, copiii,
profesorii ºi pãrinþii se zbat sã facã perfor-

manþã în mizerie asumându-ºi riscul de a muri
în fiecare zi. Vreau sã îi felicit pe toþi pentru
eforturile depuse.  Deºi a avut o ratã de pro-
movare la bacalaureat aproape de 100% mai
exact 3 absolvenþi au picat din 274, Colegiu
Naþional Carol 1 nu este deloc printre priori-
tãþile autoritãþilor locale, respectiv pe agen-
da primarului Olguþa Vasilescu.”, a subliniat
parlamentarul doljean.

„Olguþa Vasilescu va avea pe conºtiinþã
o nouã tragedie de tip Colectiv”

Reprezentnaþii PNL Dolj au mai spus cã
în luna februarie anul acesta a fost demisã
conducerea colegiului ºi numitã o alta, pã-
rinþii copiilor s-au revoltat pe bunã dreptate
cu privire la condiþiile inumane în care se
desfãºoarã actul educaþional. În acest mo-
ment, corpul central care trebuia de mult
reabilitat stã sã cadã, iar dacã Primãria nu ia
mãsuri imediate, peste o lunã ºi jumãtate
când incepe un nou an ºcolar va fi ºi mai
grav. Pereþii cad, pericolul este iminent, dezin-
teresul însã este maxim. “Primãria tace sau
minte sau ameþeºte pe toatã lumea. Fondu-
rile europene pentru reabilitare s-au pierdut
din cauza incompetenþei autoritãþilor. Primarul
nu îºi asumã nimic.Doar minte. În februarie
vorbea de nu ºtiu ce licitaþie, în mai venea în
ºedinþa de Consiliu Local cu un cãrucior de
hârtii pe care l-a plimbat prin fata consilieri-

lor locali, ca sã ne demonstreze cã munceº-
te, iar astãzi dupã 6 luni de minciuni con-
stantam ca nu se face nimic. Atragem aten-
þia cã reabilitarea clãdirii este de maxima ur-
genþã iar riscul la care sunt supuºi elevii ºi
profesorii care vor începe in luna septem-
brie ºcoala este maxim. Primarul Olguþa Va-
silescu va avea pe conºtiinþã o nouã tragedie
de tip Colectiv. Îi cerem acesteia sã aducã
în Consiliul Local documentaþiile necesare
aprobãrii lucrãrilor la acest Colegiu, pentru
a se evita tragedii ºi a se corecta rapid pro-
blemele existente.”, a mai spus senatorul
Mãrinicã Dincã.
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La specializarea Teologie Ortodoxã Pastoralã sunt 50 de
locuri la buget ºi 50 la taxã. Concursul se va desfãºura în
douã etape:

 Etapa I - Probe eliminatorii (admis/respins):
 Interviu motivaþional;
 Verificarea aptitudinilor muzicale (nu vor participa la

aceastã probã absolvenþii seminariilor ºi liceelor teologice).
 Etapa a II-a - Examen scris la Teologie Dogmaticã 75%;
 Media la Bacalaureat: 25%.

Facultatea de Teologie a Universitãþii din Craiova organizeazã admitere pentru anul universitar
2016/2017. Înscrierile se pot face pânã pe 19 iulie 2016.

La specializãrile Artã Sacrã ºi Arte Plastice sunt 12 locuri
la buget ºi 20 la taxã. Admiterea se va face tot prin concurs
ce va consta în douã etape.

Etapa I - Probe eliminatorii (admis/respins):
 Interviu motivaþional;
 Interviu Catehism
Etapa a II-a
 Probã practicã de desen: 75%. Proba constã

în realizarea unei naturi statice stabilite de comisie

ºi executate în tehnica creion sau cãrbune, pe su-
port de hârtie albã cu dimensiunea 50/70 cm ºi Pre-
zentarea unei mape cuprinzând creaþii personale (mi-
nim 10 lucrãri).
 Media Examenului de Bacalaureat: 25%
În perioada 1-13 septembrie 2016, Facultatea organizea-

zã concurs pentru masterul Teologie ºi culturã.
Toate detaliile sunt de gãsit pe site-ul facultãþii.

Admitere la Facultatea de TAdmitere la Facultatea de TAdmitere la Facultatea de TAdmitere la Facultatea de TAdmitere la Facultatea de Teologieeologieeologieeologieeologie

Admitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sportde Educaþie Fizicã ºi Sportde Educaþie Fizicã ºi Sportde Educaþie Fizicã ºi Sportde Educaþie Fizicã ºi Sport

Facultatea de Educþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii din
Craiova organizeazã, pânã pe 19 iulie, admitere pentru
anul universitar 2016/2017. La specializarea Educaþie
Fizicã ºi Sportivã sunt scoase la concurs 43 de locuri la
buget ºi 108, la taxã. La Kinetoterapie ºi Motricitate
Specialã sunt 30 de locuri la buget ºi  70 la taxã.  În
toamnã, se va organiza concurs de admitere pentru locu-
rile rãmase, în perioada 12-17 septembrie 2016, la ambe-
le specializãri.

La Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin,
sunt scoase la concurs ºi 15 locuri la buget ºi 46, taxã la
Educaþie Fizicã ºi Sportivã ºi 8 la buget ºi 52 la taxã la
Kinetoterapie ºi Motricitate Specialã. Pentru locuri-
le scoase la concurs la Severin înscrierile se vor face în
perioada 18-23 iulie 2016, iar în toamnã, între 15 ºi 21
septembrie 2016, pentru locurile rãmase neocupate în
varã.

În toamnã, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, organi-
zeazã concurs de admitere la masterele: Activitate motricã
extracurricularã ºi curricularã, Kinetoterapie în reeducarea
neuromotorie, Performanþã în sport, Managementul organi-
zaþiilor ºi evenimentelor sportive. Sunt 63 de locuri la buget
ºi 87 de locuri la taxã pe care candidaþii se vor putea înscrie
în perioada 8 - 13.09.2016.

Toate detaliile se gãsesc pe site-ul Facultãþii.

Admitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la Facultatea
de Mecanicãde Mecanicãde Mecanicãde Mecanicãde Mecanicã

Facultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii din
Craiova organizeazã admitere pentru anul universitar 2016/
2017 la urmãtoarele specializãri:

- Autovehicule rutiere – 72 locuri buget, 38 la taxã
- Ingineria transporturilor ºi a traficului – 38 de locuri la

buget, 22 la taxã
- Tehnologia construcþiilor de maºini – 50 de locuri la

buget, 40 la taxã
- Ingineria sudãrii Dr. Tr. Severin 20 de locuri la buget,

20 la taxã
- Inginerie economicã în domeniul mecanic – 24 locuri la

buget, 26 la taxã
- Inginerie economicã industrialã Dr. Tr. Severin – 29

locuri la buget, 21 la taxã
- Construcþii civile, industriale ºi agricole – 28 de locuri la

buget, 32 la taxã
- ªtiinþa materialelor Dr. Tr. Severin  – 30 de locuri la taxã
- Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial Dr. Tr. Severin

– 24 de locuri la buget, 6 la taxã
- Ingineria ºi protecþia mediului în industrie Dr. Tr. Seve-

rin – 24 de locuri la buget, 26 la taxã
Înscrierile se fac pânã pe 26 iulie, iar admiterea este pe

baza mediei de la bacalaureat.
Facultatea de Mecanicã are o bazã materialã ultramodernã. În

perioada 2013-2015, s-au investit 10 milioane euro, fiind construi-

te ºi dotate spaþii moderne destinate laboratoarelor ºi proiectãrii.
Detalii, pe site-ul Facultãþii.

Admitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la FacultateaAdmitere la Facultatea
de ªtiinþede ªtiinþede ªtiinþede ªtiinþede ªtiinþe

Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organi-
zeazã admiterea pentru anul universitar 2016/2017 la urmã-
toarele domenii de licenþã
 Matematicã  (specializãrile Matematicã, Matematicã

- Informaticã) – 41 de locuri la buget, 5 locuri la taxã
 Fizicã (specializãrile Fizicã, Fizicã Informaticã, Fizi-

cã Medicalã) – 60 de locuri la buget, 5 la taxã
 Chimie (Chimie, Biochimie tehnologicã, Chimia me-

diului) – 55 de locuri la buget,  10 la taxã
 Geografie (Geografie, Geografia turismului ) – 56

de locuri la buget,  150 la taxã
Înscrierile sunt în perioada 18-26 iulie, iar admiterea este

pe baza mediei de la bacalaureat.
Facultatea de ªtiinþe beneficiazã de o bazã materialã

la standarde europene, iar pe parcursul studiilor, stu-
denþii au posibilitatea de a studia într-una dintre univer-
sitãþile partenere din Marea Britanie, Italia, Franþa, Bel-
gia, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca, Austria,
Spania, Grecia, Croaþia, Turcia, Ungaria, Slovenia, Po-
lonia, Bulgaria etc.

Detalii despre oferta educaþionalã (inclusiv master) a Fa-
cultãþii de ªtiinþe pot fi gãsite pe www.ucv.ro/admitere



cuvântul libertãþii / 9luni, 18 iulie 2016 culturãculturãculturãculturãculturã

Ajuns la cea de-a III-a ediþie,
„Puppets Occupy Street” – primul
festival de arta animaþiei din Ro-
mânia care se desfãºoarã exclusiv
în spaþii neconvenþionale – aduce
la Craiova artiºti independenþi, com-
panii de teatru private ºi teatre de
stat, ale cãror reprezentaþii vor in-
cendia atmosfera! 12 trupe ºi ar-
tiºti din 11 þãri vor participa la eve-
nimentul care va avea loc în pe-
rioada 25 august – 1 sep-
tembrie, potrivit manage-
rului Teatrului „Colibri”,
Adriana Teodorescu.

Este vorba despre Te-
atro de Titeres y Mario-
netas Colibri (Venezue-
la); Tomas Taboada (Ar-
gentina); Bruno Leone,
Compania Faber Teater
(Italia); Bigolis Theater,
Trant Companya D’Es-
pectacoles S.C.P., Papito
(Spania); Ort-iki Puppet
and Street Theatre (Unga-
ria); Ucaneller Kuklaevi
(Turcia); Valentino Geor-
gievski (Macedonia);
Amaro Del (Serbia); Fire
Theatre Mime Company
(Bulgaria). Invitaþi din
Polonia vor prezenta la
Craiova filme de scurt-
metraj de animaþie, în parteneriat
cu Centrul de Culturã ºi Limbã
Polonezã din cadrul Universitãþii
din Craiova, iar România va fi
reprezentatã de artiºti din Bucu-
reºti („Muschetarii”, MAG, Ani-
mArts, Atelier D, D’Artamy),
Arad (Marionet Studio, Tãrâmul
Poveºtilor Dollo, Soso ºi Nuþi),
Cluj-Napoca („Konthrast”) ºi, bi-
neînþeles, Craiova.

Carul alegoric ºi pãpuºile-
gigant din „Puppet’s Parade” –
creaþii ale unor tineri scenografi

bucureºteni
Aºa cum publicul s-a obiºnuit

deja, festivalul se va deschide în
seara de 25 august cu „Puppet’s

12 trupe ºi artiºti din 11 þãri – Italia, Spania,
Venezuela, Argentina, Turcia, Macedonia, Unga-
ria, Polonia, Bulgaria, Serbia ºi România – vor
participa, luna viitoare, la ediþia de foc a Festivalu-
lui „Puppets Occupy Street”, organizatã la Craiova
de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu
susþinerea Primãriei ºi Consiliului Local Craiova.

Aproximativ 150 de evenimente se vor desfã-
ºura, pe parcursul a opt zile, în centrul oraºului
ºi în principalele cartiere, ca ºi în Parcul „Nicolae
Romanescu” ºi Grãdina Botanicã. Craiovenii se
vor bucura aici nu numai de reprezentaþii teatra-
le ºi animaþie stradalã, ci ºi de expoziþii de sceno-
grafie, ateliere de creaþie, proiecþii de filme de

animaþie, concerte rock ºi de muzicã balcanicã,
majoritatea în aer liber. Plus o mulþime de sur-
prize, precum show-uri cu foc ori artiºti jucând
„la pãlãrie”, la colþ de stradã!

Spectaculoase, ca de obicei, se anunþã a fi cele
douã parade, de deschidere ºi de închidere a fes-
tivalului, pe 25 august ºi 1 septembrie, pe traseul
Mc Donald’s – Piaþa „Mihai Viteazul”, în care vor
defila un car alegoric ºi expresive pãpuºi-gigant,
între care una cu înãlþimea de 4,5 metri!

Dupã Water Edition în 2015 ºi Fire Edition anul
acesta, organizatorii „Puppets Occupy Street” pre-
gãtesc pentru craioveni o ediþie a festivalului de-
dicatã aerului, în 2017, ºi alta, pãmântului, în 2018.

Adriana Teodorescu, managerul Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”: «Toþi invitaþii sunt artiºti sau companii care au participat
la festivaluri de teatru foarte ample ºi de prestigiu. ªi fiecare aduce ceva…
altceva! Turcii vin cu genul lor de spectacole de tradiþie. Bruno Leone –
care tocmai a fost distins cu o importantã medalie la una dintre conferin-
þele UNIMA – vine cu commedia dell’arte cu pãpuºi, Pulcinella. Bulgarii,
de la Sofia, vor prezenta un show cu foc. Artiºtii din Venezuela – ca ºi
Tomas Taboada din Argentina, Papito din Spania ori Valentino Georgiev-
ski din Macedonia – sunt independenþi ºi o sã-i vedem ºi la colþul strãzii,
jucând „la pãlãrie”, dar o sã aibã ºi spectacole. Sunt oameni care aduc
din spiritul ºi parfumul Occidentului, pentru cã mai peste tot pe unde ne
ducem dincolo de graniþele României vedem în oraºe artiºti – pãpuºari,
muzicieni, plasticieni, acrobaþi – care stau ºi joacã „la pãlãrie”. I-ar sta
bine ºi Craiovei sã intre în rândul acestor oraºe».

Parade”, pe traseul Mc Donald’s
– Piaþa „Mihai Viteazul”. Alãturi
de un car alegoric vor defila în
paradã expresive pãpuºi supradi-
mensionate – toate creaþii ale ti-
nerilor scenografi Oana Micu ºi
Tiberiu Toitan, din Bucureºti.
«Sunt artiºti foarte buni, cu care
noi colaborãm din 2014. Fiind un
proiect pe termen lung, ºtiu ºi ei,
de la an la an, ce vor face. Aºa-

dar, pãpuºile sunt responsabilita-
tea lor, inclusiv adaptarea celor
din anii precedenþi pentru ediþia
curentã. Anul acesta, una dintre
pãpuºi va avea o înãlþime de-a
dreptul impresionantã – patru
metri ºi jumãtate, cãci atât ne per-
mite traseul, cu cablurile care tra-
verseazã strãzile. Va fi acþionatã
ºi de la sol, dar va avea ºi un sis-
tem mecanic de mânuire, printr-
o persoanã care va fi „suspenda-
tã” la doi-trei metri înãlþime. Tre-
buie subliniat cã sunt pãpuºi uni-
cat, nu au fost copiate dupã alte-
le ºi nu au fost vãzute niciunde,
la alte festivaluri prin þarã sau prin
lume. De-asta au ºi savoare ºi
sunt foarte atractive pentru pu-
blic, dar ºi pentru artiºti», spune
managerul Adriana Teodorescu.

Artiºtii vor jongla cu flãcãri
ºi vor arunca scântei…

în limita impusã de siguranþa
participanþilor

Pe traseul para-
dei, craiovenii vor
putea admira ºi
jonglerii cu foc ºi
flãcãri ori alte mo-

mente spectacu-
loase – toate însã în
limita impusã de
siguranþa partici-
panþilor! „Sã nu se
aºtepte cineva sã izbucneascã niºte
flãcãri de ici, de acolo, pentru cã si-
guranþa oamenilor este mult mai im-
portantã! ªi dacã la ediþiile precedente
nu am avut nici cel mai mic incident,
cu atât mai mult nu ne dorim acum,
când e vorba de foc ºi e mult mai
periculos. N-o sã le ieºim din cuvânt
partenerilor de la ISU, Jandarmerie
ºi Poliþia Localã: atât cât ne vor per-
mite ei ne vom întinde cu flãcãrile!
Pentru cã, repet, siguranþa oameni-
lor este cea mai importantã”, a þinut
sã precizeze Adriana Teodorescu.

Odatã ajunºi în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”, participanþii la paradã vor

avea parte de alte surprize, dintre
care managerul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” nu a vrut
sã dezvãluie decât o ineditã video-
proiecþie pe clãdirea Palace. «Anul

trecut, oamenii nu s-au aºteptat sã
îi întâmpinãm cu un tun cu spumã
ºi sã îi provocãm la o baie! E ade-
vãrat cã, anul acesta, fiind ediþia de
foc, nu o sã-i provocãm sã vinã cu
costume ignifugate, dar sigur o sã
fie încântaþi de ce se va întâmpla
acolo!», a adãugat aceasta.

Concerte rock ºi de muzicã
þigãneascã balcanicã,

expoziþii de scenografie
ºi machete de trenuri

Zona centralã, principalele
cartiere, Centrul Multifuncþional,

Parcul „Nicolae Romanescu” ºi
Grãdina Botanicã sunt câteva
dintre locurile în care publicul se
va întâlni cu artiºtii invitaþi. Pe
parcursul celor opt zile de festi-

val, aproximativ 150 de eve-
nimente vor avea loc în în-
treg oraºul, transformându-
l într-o imensã scenã. Cele
mai multe sunt spectacole de
teatru de pãpuºi ºi arta ani-
maþiei, însã craiovenii vor fi
invitaþi ºi la altele. Aºa sunt
expoziþiile – fie de scenogra-
fie, fie de… machete de tre-
nuri – ºi proiecþiile de filme
de animaþie de scurtmetraj,
prezentate de artiºti din Po-
lonia, în parteneriat cu Cen-
trul de Culturã ºi Limbã Po-
lonezã din cadrul Universi-
tãþii din Craiova.

De asemenea, programul
cuprinde mai multe ateliere
de creaþie, majoritatea pen-
tru copii ºi tineri, organiza-
te în prima parte a zilei, în
aer liber. Altele, pentru pro-
fesioniºti, vor fi coordona-
te de artistul italian Bruno
Leone ºi de coregraful Io-
nuþ Sergiu Anghel, de  la
Opera Naþionalã Românã
Timiºoara, cu care Teatrul
„Colibri” a colaborat ºi la
realizarea spectacolelor
„Vrãjitorul din Oz” (2015)
ºi „Zorro” (2016), ambele

cu regia ºi scenariul de Cristian
Mitescu.

Nu vor lipsi din program nici
concertele. Unul, de muzicã
rock, va fi susþinut – chiar în
deschiderea festivalului – de tru-
pa „Konthrast” din Cluj-Napo-
ca. Altul va aduce pentru prima
datã la Craiova formaþia „Ama-
ro Del” din Serbia, cu un reper-
toriu de muzicã þigãneascã bal-
canicã. Organizatorii mai anun-
þã încã douã concerte-surprizã,
unul avându-l protagonist pe
actorul Marin Fagu.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a transmis, printr-o Notã Te-
lefonicã, avizatã de cãtre ºef ser-
viciu - ec . Aurelia Ilie -  ºi ºef
Birou - ec.  Daniela Ilie  ºi având
ºi autorizarea prof.  Lavinia Ele-
na Craioveanu, insp. General al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, unitãþilor de învãþãmânt din
Dolj conþinutul dispoziþiilor Minis-
terului Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice. „Vã transmitem
anexat, în copie, urmãtoarele: Or-
dinul M.E.N.C.ª. nr. 4319/
24.06.2016, privind aprobarea
Normelor de platã a comisiilor de
examen pentru concursul naþio-
nal de ocupare a posturilor/cate-
drelor vacante/rezervate din învã-
þãmântul preuniversitar, sesiunea
2016; Ordinul M.E.N.C.ª. nr.
4320/24.06.2016, privind modul de
platã a personalului didactic care
face parte din comisiile pentru
evaluarea naþionalã a absolvenþi-
lor clasei a VIII-a, pentru exame-
nul naþional de bacalaureat ºi pen-
tru examenele de absolvire/certi-
ficare a calificãrii profesionale
pentru învãþãmântul profesional,
liceal ºi post liceal, sesiunile anu-
lui 2016; Ordinul M.E.N.C.ª.
nr.4321/24.06. 2016 privind mo-
dul de platã a personalului didac-
tic , care face parte din comisiile
pentru organizarea ºi desfãºura-
rea admiterii în învãþãmântul pro-
fesional de stat cu durata de trei
ani, pentru anul ºcolar 2016/2017;
Ordinul M.E.N.C.ª. nr. 4333/
24.06.2016 peivind aprobarea
Normelor de platã a comisiilor
desemnate pentru examenul na-
þional de definitivare în învãþã-
mânt, sesiunea 2016; În vederea

S-au susþinut examenele, s-au corectat lucrãrile,S-au susþinut examenele, s-au corectat lucrãrile,S-au susþinut examenele, s-au corectat lucrãrile,S-au susþinut examenele, s-au corectat lucrãrile,S-au susþinut examenele, s-au corectat lucrãrile,
acum vine plata pentru cadrele didacticeacum vine plata pentru cadrele didacticeacum vine plata pentru cadrele didacticeacum vine plata pentru cadrele didacticeacum vine plata pentru cadrele didactice

S-au încheiat examenele de Evaluare naþionalã
ºi de Bacalaureat, la care se adaugã ºi concursu-
rile pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante
/ rezervate, din învãþãmântul preuniversitar, sesiu-
nea 2016, ºi admiterea în învãþãmântul profesio-
nal de stat, precum ºi ceea ce constituie „definiti-
vatul”. S-au finalizat toate perioadele de examina-
re, cu rezultatele aferente, dar cadrele didactice
care au participat la concursuri, indiferent de
postul pe care au fost cuprinºi, trebuie ºi remune-
raþi, aºa cum prevede metodologia. Pânã pe 22
iulie, toate unitãþile de învãþãmânt, cu personalita-
te juridicã, trebuie sã întocmeascã necesarul de
credite, astfel încât toþi profesorii sã intre în pose-
sia drepturilor bãneºti aferente.

determinãrii fondurilor necesare
pentru plata examenelor naþiona-
le desfãºurater pânã la data de
22 iulie 2016, unitãþile de învãþã-
mânt cu personalitate juridicã vor
întocmi ºi transmite necesarul de
credite ...; Solicitarea de credite
însoþitã trebuie transmisã la ISJ
Dolj pânã la data de 25 iulie
2016”.

Se verificã, darSe verificã, darSe verificã, darSe verificã, darSe verificã, dar
totul remunerattotul remunerattotul remunerattotul remunerattotul remunerat
Ordinele ca ordinele, dar tre-

buie ca acestea sã aibã ºi Norme
de aplicare. Astfel, pentru orga-
nizarea concursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/re-
zervate, persoana responsabilã cu
activitatea de comunicaþii virtua-
le la nivelul inspectoratelor ºco-
lare/persoana de contact din uni-
tatea de îmvãþãmânt/centrul de
comunicare este remuneratã cu
424 de lei. Componenþii comisii-
lor din centrele de concurs (ma-
ximum 500 de candidaþi) unde s-
a desfãºurat proba scrisã au ºi ei
dreptul la indemnizaþii: secretar –
144 de lei; profesori asistenþi – 36
de lei zilnic, iar infirmaticienii ºi
analiºtii programatori trebuie sã
primeascã 120 de lei de fiecare.
La inspecþiile speciale la clasã,
fiecare membru, cu o limitã su-
perioarã de 40 de candidaþi, va fi
recompensat cu 5,2 lei/candidat.
Cei care au fãcut parte din Co-
misiile de evaluare a lucrãrilor
scrise primesc ºi ei bani: fiecare
profesor (gr.I sau II) va fi bene-
ficiarul sumei de 9 lei/lucrare, iar
secretarul comisiei trebuie sã ia
180 de lei, pentru orice informati-

cian fiind alocatã suma de 1,75
de lei/ lucrare scrisã operatã.
Aceleaºi sume sunt rezervate ºi
pentru cei care au participat la
soluþionarea contestaþiilor.

BaniBaniBaniBaniBani
ºi pentru BACºi pentru BACºi pentru BACºi pentru BACºi pentru BAC

Sunt norme prevãzute ºi pen-
tru cei care au participat la cele-
lalte forme de verificare ºi con-
trol, în cadrul unor concursuri ,
cele conform cãrora se merge
mai departe în sistemul educaþio-
nal actual al României. Astfel, per-
sonalul didactic,  care face parte
din comisiile organizate în unitãþi-
le de învãþãmânt pentru evalua-

rea naþionalã a absolvenþilor cla-
sei a VIII-a, se încdreazã în ur-
mãtoarele paliere: preºedinte –
291 de lei; membru – 248 de lei;
asistent – 34 de lei/zi; personalul
didactic , care a fost în centrele
zonale de ecaluare/contestaþii, are
altã grilã de remunerare: preºe-
dintele (pânã la maximum 1.000
de candidaþi ) – 670 de lei, iar cel
care a verificat mai mult de 1.000
de lucrãri este beneficiarul a 714
lei; secretar – 336 de lei; profe-
sor evaluator – 5,2 lei/ lucrare
corectatã; pentru activitatea des-
fãºuratã în evaluarea naþionalã,
persoana responsabilã cu activi-
tatea de comunicaþii virtuale la
nivelul inspectoratelor ºcolare/
persoana de contact din unitatea

de învãþãmânt/centrul de comu-
nicare este plãtitã cu 460 de lei;
cel care a fost responsabil cu
monitorizarea audio-video va primi
209 lei. La BAC, sumele alocate
sunt tot conform unor dispoziþii
legale: în centrele de examen, un
preºedinte, cu un maximum de
450 de candidaþi, va primi 670 de
lei, iar cel care a avut mai multe

lucrãri de verificat va primi ace-
eaºi sumã ca omologul sãu de la
evaluare, cel care a depãºit 1.000
de candidaþi; pentru vicepreºedin-
te, secretar, membru s-a prevã-
zut suma de câte 460 de lei, iar
asistentul va primi 40,3 lei/zi. În
centrele zonale de evaluare, su-
mele sunt mai mari: pânã la cel
mult 1.000 de candidaþi, „ºeful”
va lua 1.019 lei, peste, va încasa
1.056 de lei; „vicele” – 582 de lei;
secretarul – 503 lei; un membru
al comisiei – 460 de lei; profesor
evaluator – 6,67 de lei/lucrare co-
rectatã. Cei care fac parte din
comisiile de contestaþii au ºi ei
dreptul la recompense materiale:
582 de lei pentru vicepreºedinte;

460 de lei pentru secretar; ace-
eaºi sumã pentru informatician;
6,67 de lei/probã corectatã, pen-
tru profesorul evaluator. Pentru
filiera „vocaþionalã”, fiecare se-
cretar al comisiilor de examinare
va primi 125 de lei, iar fiecãrui
membru evaluator îi va fi alocatã
suma de 2,6 lei/ candidat exami-
nat.
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Preºedintele turc, Recep Ta-
yyip Erdogan, a cerut Statelor
Unite, sâmbãtã searã, sã îl ex-
trãdeze pe clericul musulman
Fethullah Gulen, acuzat cã s-ar
afla la originea tentativei de lo-
viturã de stat din Turcia. Erdo-
gan a declarat cã Statele Unite,
partener strategic al Turciei, tre-
buie sã dea rãspuns afirmativ
solicitãrii Ankarei de extrãdare
a lui Fethullah Gulen. Liderul de
la Ankara a argumentat cã Tur-
cia nu a respins niciodatã vreo
solicitare americanã de extrãda-
re a „teroriºtilor”. Un oficial
turc a declarat, sub protecþia anonimatului,
cã Ankara „pregãteºte o solicitare formalã
de extrãdare a lui Fehtullah Gulen, oferind
informaþii detaliate despre activitãþile ilega-
le ale acestuia”. Premierul turc, Binali Yildi-
rim, a ameninþat sâmbãtã dimineaþã cã ori-
ce þarã care îi oferã protecþie lui Fethullah
Gulen, principalul adversar al preºedintelui

 ªTIRI

 ªTIRI

Clericul musulman Gulen
sugereazã cã lovitura
de stat din Turcia
ar fi putut fi înscenatã

Clericul musulman Fethullah
Gulen, ai cãrui adepþi sunt acuzaþi
pentru puciul militar eºuat din
Turcia, sugereazã cã tentativa de
rãsturnare a preºedintelui Erdogan ar
fi putut fi înscenatã. „Existã o micã
ºansã, existã posibilitatea sã fi fost o
loviturã de stat înscenatã”, a declarat
Gulen, care a adãugat cã „ar putea fi
un motiv pentru acuzaþii ºi asocieri”.
Clericul musulman a mai afirmat cã
democraþia nu poate fi realizatã
printr-o acþiune militarã, dar a
criticat ºi administraþia preºedintelui
Tayyip Erdogan. „Se pare cã nu au
nicio toleranþã pentru orice miºcare,
grup sau organizaþie care nu se aflã
sub controlul lor total”, a mai preci-
zat Gulen.

Douã persoane, arestate
în legãturã cu atentatul
de la Nisa

Douã persoane au fost reþinute ieri
dimineaþã la Nisa, în legãturã cu
atentatul de Ziua Naþionalã a Fran-
þei, soldat cu 84 de morþi ºi peste 200
de rãniþi, afirmã surse judiciare.
Poliþia francezã a arestat ºi o femeie
în oraºul francez Nisa, în cadrul
anchetei. Atentatul de la Nisa a fost
comis de Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel, un francez de origine
tunisianã în vârstã de 31 de ani
împuºcat mortal de poliþie dupã ce a
lovit intenþionat cu un camion sute de
persoane. Autoritãþile încearcã sã afle
dacã Bouhlel a avut complici ºi pânã
acum au reþinut ºapte persoane care
sunt supectate cã ar fi implicate în
acest caz. Fosta soþie a autorului
atacului de la Nisa a fost arestatã
încã de vineri, iar rudele teroristului
au fost audiate. Atacul a fost revendi-
cat de gruparea Stat Islamic, care a
transmis sâmbãtã un mesaj prin care
salutã atentatul de la Nisa, precizând
cã a fost comis de „un soldat” al
organizaþiei fundamentaliste sunnite,
cel mai probabil un simpatizant al
acesteia.

Cutremur în Japonia,
resimþit ºi la Tokyo

Un cutremur cu magnitudinea de
5 grade a avut loc ieri dimineaþã în
estul Japoniei, fiind resimþit ºi la
Tokyo, însã nu a existat pericolul
producerii unui tsunami ºi nici nu
au fost înregistrate pagube materia-
le. Institutul american de geofizicã
(USGS) a plasat epicentrul cutremu-
rului la 44 de kilometri nord-est de
Tokyo, la o adâncime de aproximativ
44 kilometri. Postul public de televi-
ziune ºi radio NHK a relatat cã
autoritãþile au verificat centrala
nuclearã Tokai 2, care a fost închis
din 2011, însã nu au gãsit avarii
produse în urma acestui cutremur.
Cutremurele sunt frecvente în
Japonia, aceasta fiind una dintre
cele mai active zone seismice din
lume. Cel mai puternic seism din
Japonia a fost cel din 11 martie
2011, în urma cãruia au murit
aproape 20.000 de oameni ºi care a
provocat un grav accident la centrala
nuclearã Fukushima.

O datã cu patrularea tancurilor milita-
re pe strãzile Turciei ºi survolarea avioa-
nelor peste Ankara, se deschide un alt ca-
pitol în istoria rãzboiului civil sângeros
din acest stat. Naþiunea a suferit patru
lovituri de stat în ultimii 56 de ani, cu
sute de mii de persoane executate ca ur-
mare a tulburãrilor politice. Turcia a su-
ferit patru lovituri de stat în ultimii 56 de
ani, cu sute de mii de persoane executa-
te ca urmare a tulburãrilor politice. Pânã
în acest moment, în Turcia s-au înregis-
trat patru incidente majore în care ºefii
armatei au decis sã intervinã pentru a-ºi
asigura continuitatea idealurilor lor . Pri-
ma loviturã de stat a avut loc în 1960,
atunci când armata a rãsturnat cu suc-
ces Guvernul, pe fondul tensiunilor din
þarã. În aceastã perioadã, guvernul turc
era acuzat cã încearcã sã islamizeze þara.
Administraþia a început sã redeschidã
moschei ºi noi ºcoli religioase, cerând
oamenilor sã se roage în limba arabã, ºi
nu în turcã. De asemenea, au fost impu-
se legi noi privind media ºi s-au interzis
articolele critice la adresa guvernului.
Dupã o perioadã de neliniºte, premierul
Menderes a fost forþat sã foloseascã le-

Secretarul aemerican de Stat, John
Kerry, a vorbit sâmbãtã cu omologul
sãu turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a
oferi sprijinul Statelor Unite, dar ºi pen-
tru a protesta faþã de aluziile privind
o implicare a Washingtonului în lovi-
tura de stat eºuatã. „Insinuãrile pu-
blice sau afirmaþiile cu privire la ori-
ce presupus rol al Statelor Unite în
tentativa eºuatã de loviturã de stat sunt
categoric false ºi dãunãtoare pentru
relaþiile bilaterale”, a transmis secre-
tarul de Stat, John Kerry, potrivit unui
comunicat al Departamentului de Stat.
Kerry a mai oferit sprijinul Statelor
Unite în desfãºurarea anchetei privind
lovitura de stat eºuatã. Washingtonul
a denunþat rapid tentativa de loviturã

Recep Erdogan cere Statelor UniteRecep Erdogan cere Statelor UniteRecep Erdogan cere Statelor UniteRecep Erdogan cere Statelor UniteRecep Erdogan cere Statelor Unite
sã îl extrãdeze pe Fehtullah Gulensã îl extrãdeze pe Fehtullah Gulensã îl extrãdeze pe Fehtullah Gulensã îl extrãdeze pe Fehtullah Gulensã îl extrãdeze pe Fehtullah Gulen

Recep Tayyip Erdogan, va fi „în rãzboi”
cu Turcia, o referire la Statele Unite, unde
locuieºte clericul musulman turc. „Fethul-
lah Gulen este liderul unei organizaþii tero-
riste. Orice þarã care îl susþine nu este prie-
ten al Turciei ºi va fi în rãzboi cu Turcia”,
a adãugat Yildirim. În aprilie, preºedintele
SUA, Barack Obama, a criticat presupuse

încãlcãri ale libertãþii presei în
Turcia, atrãgând reacþia durã
a omologului turc, Recep Ta-
yyip Erdogan, care a denun-
þat declaraþii fãcute „prin spa-
tele” sãu care s-ar înscrie în
eforturi de „divizare” a Tur-
ciei. „Criticile la adresa Tur-
ciei au scopul de a diviza, de
a dezmembra ºi, dacã ar fi po-
sibil, de a înghiþi Turcia. Ci-
neva de sus îºi face jocurile
pe seama Turciei”, afirma
atunci Erdogan. Liderul turc
fãcea aluzie la situaþia princi-
palului sãu adversar politic -

clericul musulman Fethullah Gülen -, un
fost aliat, lider al Miºcãrii Gülen (Hizmet),
stabilit în statul american Pennsylvania
dupã ce a cãzut în dizgraþie. Gulen este
acuzat cã se aflã în spatele opoziþiei din
Turcia, iar Erdogan probabil considera cã
rivalul sãu politic s-ar bucura de susþine-
rea Washingtonului.

John Kerry respinge categoric aluziile Turciei privind
o implicare americanã în lovitura de stat eºuatã

de stat din Turcia ºi de la început ºi-
a exprimat spijinul pentru preºedinte-
le ales în mod democratic, Recep
Tayyip Erdogan. Totusi, unii oficiali
turci ar fi sugerat cã Statele Unite
sprijinã pe ascuns liderii revoltei mili-
tare, aluzii respinse categoric de Ker-
ry. Suleyman Soylu, ministrul Mun-
cii din Turcia, chiar a sugerat cã Wa-
shingtonul ar fi fost direct implicat în
lovitura de stat. Clericul musulman
Fethullah Gülen este acuzat cã s-ar
afla la originea tentativei de loviturã
de stat din Turcia. Acesta este un fost
aliat al lui Erdogan, lider al Miºcãrii
Gülen (Hizmet) ºi s-a stabilit în statul
american Pennsylvania dupã ce a cã-
zut în dizgraþie.

Turcia: Patru lovituri de stat în 56 de ani
gea marþialã. Guvernul a fost în cele din
urmã rãsturnat , iar preºedintele, prim-
ministrul ºi mai mulþi membri ai cabine-
tului au fost arestaþi. Menderes a fost
executat . Cu toate cã nu a fost o lovitu-
rã de stat, evenimentele din 1970 au con-
tribuit la intervenþia militarã din anii ur-
mãtori. Turcia s-a confruntat cu o rece-
siune, ceea ce a provocat proteste în stra-
dã cu demonstraþii de multe ori violente
ºi atacuri din partea organizaþiilor de
dreapta. Dupã intervenþia armetei, pre-
mierul Suleyman Demirel a demisionat ºi
a fost instiituit un guvern de dreapta in-
terimar. Anii 1970 au reprezentat o pe-
rioadã de tulburãri politice ºi sociale imen-
se în Turcia, cu mii de oameni uciºi ºi 11
prim-miniºtri schimbaþi. O loviturã de stat
militarã a fost anunþatã la televizor, în sep-
tembrie 1980, atunci când armata a resta-
bilit legea marþialã. Actualul guvern a fost
dizolvat ºi ofiþerul de marinã Bulend Ulu-
su a devenit prim-ministru pentru trei ani,
înainte de a fi urmat de Turgut Ozal. Deºi
a existat o oarecare stabilitate oferitã de
legile militare, mii de oameni au fost exe-
cutaþi, torturaþi sau au dispãrut în timpul
acestei perioade. Dupã ce Partidul Isla-

mist al Bunãstãrii a preluat puterea în anul
1996, forþele armate au impus o serie de
politici pe care guvernul a trebuit sã le
aprobe. În urmãtorul an au fost puse în
aplicare modificãri importante în Turcia,
precum interzicerea vãlului în universi-
tãþi ºi un program de educaþie de opt ani
- cu scopul de a se asigura faptul cã ti-
nerii nu se înscriu la scolile religioase.
Premierul Necmettin Erbakan a demisio-
nat ºi a primit o interdicþie de cinci ani
de la politicã. În 2016, administraþia pre-
ºedintelui Recep Tayyip Erdogan a de-
nunþat o tentativã de loviturã de stat mi-
litarã, promiþând cã va opune rezistenþã
ºi cã autorii revoltei vor fi pedepsiþi. Ar-
mata turcã a anunþat vineri searã cã a
preluat controlul asupra þãrii pentru a
„reda libertatea ºi democraþia”, promiþând
cã toate acordurile internaþionale vor fi
respectate.  La momentul actual, situaþia
din Turcia este „sub control în totalita-
te”, a anunþat sâmbãtã dupã-amiazã pre-
mierul Benali Yildirim, dupã confruntãrile
militare soldate cu 265 de morþi, între o
facþiune a armatei care a încercat înlãtu-
rarea Administraþiei Recep Erdogan ºi alte
structuri ale serviciilor de securitate.
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Fantastic 4

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:00

Cei Patru Fantastici, o relansare
contemporanã a uneia dintre
cele mai longevive echipe Mar-
vel, are în centru patru renegaþi
care se teleporteazã într-un
univers alternativ ºi plin de peri-
cole, unde suferã modificãri fizice
dramatice. Vieþile lor se schimbã
ireversibil, iar echipa trebuie sã
înveþe sã-ºi stãpâneascã noile ºi
uimitoarele abilitãþi ºi sã colabo-
reze pentru a salva Terra de o
teribilã ameninþare.

Invazia roºie

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 14:50

Remake al filmului de rãz-
boi cu acelaºi nume, din
1984, în care niºte tineri
soldaþi americani luptã
pentru a-ºi apãra þara de
invazia sovieticilor, la înce-
putul celui de-al Treilea
Rãzboi Mondial.
Cu:
Chris Hemsworth, Adrian-

ne Palicki, Josh Hutcher-
son, Josh Peck, Isabel
Lucas

Hudson Hawk

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Eddie Hawkins, zis Hudson
Hawks, cel mai faimos hot din
lume, tocmai a iesit din inchi-
soare dupa ispasirea unei
pedepse de zece ani si e decis
sa nu recidiveze. Iata insa ca
Hudson Hawk nu poate rezista
santajului pus la cale de un
cuplu de ultra bogati, Minerva
si Darwin Mayflower, care ame-
ninta ca ii vor omora prietenul
daca nu accepta sa fure...

LUNI - 18 iulie

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Garantat 100%
17:55 Gãri de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Într-o searã de octombrie
2009, Dramã
00:55 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:50 Vorbeºte corect!
01:55 Telejurnal
02:45 Gãri de poveste

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Mic dejun cu un campion
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Salonul 6
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori
23:40 Replay
01:10 Europa 360°
01:40 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:40 Un etaj mai jos
09:15 Pe platourile de filmare
09:45 Dl Turner
12:15 Whiplash
14:00 Max
15:50 Anturaj
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Dezastrul din San

Andreas
20:00 În acea noapte
21:00 Jucãtorii
21:30 Directori adjuncþi
22:00 Fantastic 4
23:40 Domniºoara Meadows
01:10 Autobuzul 657

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 Invazia roºie
2012, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Invazia roºie (R)
2012, SUA, Acþiune
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 Vise de smarald (R)
09:15 Regina inimilor (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

08:00 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Conspiraþia tãcerii (R)
13:45 Danseazã cu mine (R)
16:15 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Hudson Hawk
22:45 Thomas cel ciudat
00:45 Mai iute ca moartea (R)
02:45 Cine A.M.
06:45 Cowboy (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 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Tentaculele Bermudelor
2014, Acþiune, Horror, SF
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Saltimbancii (R)

1981, România, Dramã

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

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 Camera de râs

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Apel de urgenþã

21:30 Cred în mine

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Apel de urgenþã (R)

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

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

2016: Astra - CFR Cluj
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 Fotbal UEFA Champions

League
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

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratluni, 18 iulie - max: 28°C - min: 18°C

$
1 EURO ........................... 4,4858 ............. 44858
1 lirã sterlinã................................5,3790....................53790

1 dolar SUA.......................4,0271........40271
1 g AUR (preþ în lei)........172,4626.....1724626

Cursul pieþei valutare din 18 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Anunt public privind depu-

nerea solicitarii de emitere a  acor-
dului de mediu. S.C. VALMIROM
PREST COM S.R.L. anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
“Amenajare spaþiu commercial
tip profi – extindere, modificãri
interioare ºi exterioare, amplasare
reclamã luminoasã ºi folii auto-
colante“, propus a fi amplasat în
comuna, Moþãþei, str. Calea Uni-
rii, nr. 139, jud. Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, ºi la sediul
Primãriei, comuna Moþãþei, jud.
Dolj, in zilele de L -V, intre orele 9
-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul  APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

SC Pieþe ºi Târguri Craiova
SRL organizeazã concurs, proba
scrisã ºi interviu, în data de
08.08.2016, ora 11.00, la sediul
societãþii din Mun.Craiova, str.Ca-
lea Bucureºti, nr.51, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi: 1 post
de ºef birou Resurse Umane, Sa-
larizare ºi Imagine, studii superi-
oare, perioadã nedeterminatã, 1
post inspector specialitate II, stu-
dii superioare, perioadã nedeter-
minatã. Dosarele se vor depune
pânã la data de 02.08.2016, ora
11.00, la sediul SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL- Biroul Resurse, Sa-
larizare ºi Imagine. Condiþiile de
participare vor fi afiºate la sediul
societãþii. Relaþii suplimentare la
numãrul de telefon: 0251/410.696.

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. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia
– Regiune Essex.
Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de
telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplu-
rile alese vor primi
pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul
drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

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

Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþiri le.
Telefon: 0745/
995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3
camere, 2 bal-
coane, îmbunãtã-
þit. Telefon: 0765/
715.591.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 18 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:

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament
în vilã 120 mp, te-
ren 150 mp, zonã
centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb.
Telefon: 0742/
382.449.

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

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar - de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO
- 2010. Telefon:
0764/529.339.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere cen-
tralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon:
0764/779.702;
0767/453.030.

Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând colecþie for-
mula AS de 15 ani.
Telefon: 0729/
494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.

Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament cartu-
ºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte
piele militare, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, calculator
instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.

Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonie-
rã Doljana. Telefon:
0770/413.319.

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

Selecþionata României a cucerit, vineri, medaliile
de bronz la Campionatul Mondial Under-20 de la Mos-
cova, dupã ce a învins Germania cu scorul de 26-25,
în finala micã. Tricolorele s-au impus cu emoþii, deºi
au condus pe întreaga duratã a partidei, iar la pauzã
au avut chiar un avantaj de ºapte goluri, 17-10. Fina-
lul a fost dramatic, nemþoiacele având ultimul atac,
cu 22 de secunde rãmase de joc, însã echipa antrena-
tã de Ion Crãciun s-a apãrat excelent ºi a rezistat,

România a pierdut, scor
1-4, disputa cu Spania, din
turul doi al Cupei Davis,
Grupa I valoricã a zonei
euro-africane, ratând astfel
calificarea în barajul Gru-
pei Mondiale.

Vineri, în Sala Polivalen-
tã din Cluj-Napoca, Marius
Copil (25 de ani, locul 163
ATP) a fost învins de cã-
tre de Feliciano Lopez (34
de ani, poziþia 21 ATP),
scor 6-7 (4-7), 7-5, 4-6, 6-3, 3-
6, dupã 3 ore ºi 41 de minute,
apoi Adrian Ungur (31 de ani, lo-
cul 185 ATP)  de cãtre Roberto
Bautista Agut (28 de ani, 15 ATP),
scor 3-6, 2-6, 1-6.

Sâmbãtã, perechea Florin Mer-
gea/Horia Tecãu a trecut de cam-
pionii de la Roland Garros, Feli-
ciano Lopez/Marc Lopez cu 3-6,
6-1, 1-6, 7-5, 6-3, însã ibericii ºi-

Ceea ce pãrea destul de clar a
devenit oficial.Simona Halep, nu-
mãrul 5 WTA, a anunþat, vineri
searã, printr-un mesaj postat pe
pagina personalã de facebook, cã
nu va participa la Jocurile Olimpi-
ce de la Rio de Janeiro, care vor
avea loc în perioada 5-21 august.

Jucãtoarea susþine cã decizia a
fost luatã pentru a-ºi proteja ca-
riera ºi sãnãtatea în faþa unei posi-
bile infectãri cu virusul Zika.

“Regret sã vã anunþ cã am de-
cis cã nu voi participa la Jocurile
Olimpice de la Rio. Motivul deci-
ziei mele este îngrijorarea vis-a-vis
de pericolul pe care îl poate impli-
ca virusul Zika. Dupã numeroase
discuþii cu medici ºi familia, am
ajuns la concluzia cã riscurile sunt
mult prea mari pentru cariera mea

Gimnasta Cãtãlina Ponor (28 de ani) va fi port-
drapelul delegaþiei României la Jocurile Olimpice de la
Rio, iar tripla campioanã olimpicã de la Atena a
declarat cã este o onoare pentru ea aceastã distincþie
si va face în aºa fel încât drapelul naþional sã fie
vãzut de toatã lumea.

“Abia aºtept sã ajung acolo, sã savurez momentele
acelea în primul rând pentru cã, din pãcate, chiar
dacã am avut douã ediþii de Jocuri Olimpice, nu am
avut timp sã ajung la deschidere ºi acum va fi ceva
unic pentru mine. Sper sã-l ridic cât mai sus, ca sã-l
vadã toatã lumea, ºi din avion sã se vadã”, a declarat
Cãtãlina Ponor pentru Digi Sport.

“Cred cã o sã fiu foarte bine primitã, mai ales cã
Brazilia chiar mã iubeºte, am vãzut data trecutã. La
vârsta asta, sã ai un rezultat bun ºi sã vii cu o
medalie, oricare ar fi ea, ar fi excelent”, a mai spus
Ponor, unica gimnastã din lume care a cucerit medalii
la Jocurile Olimpice la o distanþã de opt ani.

DOLCE SPORT 2
3:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Washington, în
Statele Unite.

EUROSPORT 1
13:00 – FOTBAL – Cam-

pionatul European UEFA U-
19, în Germania, faza gru-
pelor, etapa a 3-a: Olanda –
Franþa / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Fran-
þei, etapa a 16-a: Moi-
rans en Montagne –
Berna.

EUROSPORT 2
13:00 – FOTBAL –

Campionatul European UEFA
U-19, în Germania, faza grupelor,
etapa a 3-a: Anglia – Croaþia.

HANDBAL

România,  bronz la Mondialul  U-20România,  bronz la Mondialul  U-20România,  bronz la Mondialul  U-20România,  bronz la Mondialul  U-20România,  bronz la Mondialul  U-20
Printre medaliate, ºi noua achiziþie a SCM Craiova, goalkeeperul Yuliya Dumanska

reuºind clasarea pe podium. Portarul Yuli-
ya Dumanska, venitã în aceastã varã la
SCM Craiova de la HCM Baia Mare, a avut
din nou o prestaþie foarte bunã, ajutând
echipa sã atingã aceastã performanþã.

Cristina Laslo a fost cea mai bunã jucã-
toare a echipei noastre, cu 12 goluri mar-
cate. Pentru România au mai înscris Alina
Ilie, Elena Dache (câte 3), Florentina Cra-
iu, Elena Stoicãnescu, Lorena Ostase (câte
2), Alexandra Dindiligan ºi Andreea Taivan
(câte 1). Din lot au mai fãcut parte portarii
Yuliya Dumanska, Bianca Curment, Mãdã-
lina Ion ºi jucãtoarele de câmp Sonia Vasi-
liu, Alexandra Severin, Florenþa Ilie, Da-
niela Corban ºi Anca Polocoºer.

Cele douã echipe se înfruntaserã ºi în
faza grupelor, terminând la egalitate, 29-

29, dupã ce tricolorele au condus multã vreme, chiar
ºi la ºase goluri.

Aceasta este a cincea medalie cuceritã de România
la Mondialul Under-20, dupã titlurile adjudecate în
1995 ºi 1999, precum ºi medaliile de bronz luate în
1977 ºi 1997. Lotul actual a cucerit ºi titlul mondial
Under-18 în 2015, la Skopje (Macedonia), dupã o fi-
nalã cu acceaºi reprezentativã a Germaniei (32-21),
antrenor fiind atunci Aurelian Roºca.

CUPA DAVIS

I-am bãtut doar în meciul de dublu

TTTTTricolorii cedeazãricolorii cedeazãricolorii cedeazãricolorii cedeazãricolorii cedeazã
în faþa Spanieiîn faþa Spanieiîn faþa Spanieiîn faþa Spanieiîn faþa Spaniei

au asigurat victoria finalã în pri-
mul joc al zilei de ieri, când Florin
Mergea s-a înclinat cu 4-6, 3-6,
2-6 în faþa lui Bautista Agut. Ma-
rius Copil ar fi trebuit sã evolueze
în aceastã partidã, numai cã arã-
deanul a a acuzat o acidentare
dupã meciul de vineri. În ultimul
joc, unul fãrã vreo mizã, Adrian
Ungur a fost întrecut cu 3-6, 6-7
de Pablo Carreno-Busta.

Oficial! Simona Halep nu va participa la Olimpiadã
Reacþia ITF

“Noi înþelegem ºi respectãm
neliniºtile legate de virusul Zika, dar
CIO a dat asigurãri cã toate pre-
cauþiile au fost luate pentru a limi-
ta riscurile sportivilor, oficialilor ºi
suporterilor. Noi urmãm, de ase-
menea, recomandãrile Organizaþiei
mondiale a sãnãþii, care asigurã cã
nu existã niciun motiv, la ora ac-
tualã, de a anula sau muta Jocurile
de la Rio”.

David Haggerty, preºedintele
Federaþiei Internaþionale de Tenis

sportivã ºi pentru sãnãtatea mea,
mai ales ca femeie. Familia este
mult prea importantã pentru mine,
nu pot risca sã nu îmi pot clãdi
una proprie, dupã încheirea carie-
rei în tenis.ªtiu cã Jocurile Olim-
pice reprezintã un eveniment foarte
important ºi regret cu adevãrat cir-
cumstanþele. Sper ca ºi Comitetul
Olimpic ºi Sportiv Român ºi ro-
mânii sã respecte decizia mea. Urez
nultã baftã delegaþiei noastre.Voi
continua sã joc ºi sã reprezint cu
mândrie România la cât mai multe
turnee”, a foste mesajulul postat
de Simona.

Pe tabloul masculin,
situaþia este mult mai dificilã

Simona Halep nu este singu-
rul nume mare al tenisului care

nu va participa la Jocurile Olim-
pice. Tot pe tabloul feminin ºi-a
anunþat forfait-ul ºi Victoria Aza-
renka, însã pe motiv cã este în-
sãrcinatã. În schimb, în rândul

bãieþilor, situaþia este mult mai
dificilã: nu mai puþin de 10 din-
tre primii 30 de jucãtori din to-
pul ATP nu vor fi la Rio în aceas-
tã varã.

Ultimii care au anunþat cã nu
merg în Brazilia de teama “Zika”
au fost, de asemenea în aceste
zile, finalistul de la Wimbledon,
canadianul Milos Raonic (7 ATP)

ºi cehul Tomas Berdych (8). Pe
listã se mai aflã Dominic Thiem
(9), John Isner (16), Nick Kyr-
gios (18), Bernard Tomic (19),
Feliciano Lopez (20), Lucas Po-
uille (21), Benoit Paire (23) ºi
Sam Querrey (29). Dintre aceº-
tia, Pouille ºi Paire nu pot fi pre-
zenþi pentru cã nu se aflã între
primele 4 variante ale Franþei.

La închiderea ediþiei: Simona Halep (5 WTA), a câºtigat turneul de la Bucureºti dupã ce a
zdrobit-o în finalã, cu un dublu 6-0, pe Anastasija Sevastova (Letonia, 66 WTA).
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Cãtãlina Ponor, port-drapelul României la JO:
“Sper sã-l ridic cât mai sus, ca sã-l vadã toatã lumea”

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT



16 / cuvântul libertãþii luni, 18 iulie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Astra Giurgiu a învins, sâmbãtã searã, scor
1-0, pe CFR Cluj, în Supercupa României,
într-un meci disputat pe Cluj Arena. Cam-
pioana a marcat unicul gol prin brazilianul
William de Amorim, în minutul 86. A plouat
permanent pe parcursul jocului, iar terenul a
fost inundat practic de apã, afectând calita-
tea partidei, dar nu ºi angajamentul jucãtori-
lor, unul remarcabil. Astra Giurgiu ºi-a tre-
cut în palmares a doua Supercupã a Româ-
niei, dupã cea de acum doi ani, adjudecatã
în faþa Stelei. Tot douã trofee are ºi formaþia

Noul selecþioner al echipei naþionale a
României, germanul Christoph Daum, s-a
informat deja asupra potenþialului unor ti-
neri jucãtori români ºi l-a remarcat în mod
special pe atacantul Universitãþii Craiova,
Andrei Ivan. Neamþul spune despre jucã-
torul de 19 ani cã are “un talent fantas-
tic”. “Dacã mã veþi întreba dacã avem un
atacant de top care îþi garanteazã goluri,
toatã lumea din România, nu doar eu, va
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Gigi Mulþescu a anunþat un
amical pentru ultimul week-end
înaintea startului campionatului,
dar n-a avut parte de el, aºa cã
ºi-a împãrþit lotul în douã ºi a în-
cins un joc-ºcoalã pe terenul de
la Aeroport. De o „încãlzire” pen-
tru noul sezon au beneficiat ºi cei
doi arbitri craioveni care vor flu-
iera în primul eºalon, Sebastian
Colþescu ºi Cãtãlin Gãman, fie-
care arbitrând câte o reprizã.

Echipa „Albilor” a fost în mare
parte ºi cea care va începe parti-
da de vineri, cu Pandurii, cu ex-
cepþia portarului Calancea, care
a fost trimis la „Albaºtri” pentru
a avea mai mult de lucru. Pentru
„Albi” au evoluat: Vlad - Briceag,
Popov, Acka, Vãtãjelu - Mateiu,
Zlatinski - Bancu, Bãluþã, Ivan –
Mãzãrache. La „Albaºtri” au ju-
cat: Calancea - Vlãdoiu, Dumi-
traº, Kay, Petre - Madson, Cio-
cotealã - Manea, Nuno Rocha,
Surugiu - Rambe.

Dupã pauzã echipele s-au
amestecat, iar ultima achiziþie,

atacantul din Capul Verde, Ram-
be, a fãcut rocada cu Mãzãrache.
Dacã prima reprizã a fost fãrã
goluri, dupã pauzã s-a înregistrat
un „7 plus”, „Albii” câºtigând cu
5-2, goluri Ivan (2), Rocha, Ban-
cu ºi Rambe, respectiv Manea ºi
Surugiu. De astãzi, juveþii intrã pe
ultima sutã de metri cu pregãti-
rea noului sezon pentru partida de
vineri, ora 21, de la Severin, cu
Pandurii Târgu Jiu.

Pandurii a
câºtigat amicalul

disputat
la Vâlcea

Pandurii au fost cei care le-
au “furat” amicalul precompeti-
þional jucãtorilor Craiovei. Astfel,
conducerea echipei din Bãnie
avea douã variante pentru ulti-
mul joc de verificare: Pandurii,
în cazul în care cele douã echipe
nu s-ar fi întâlnit în primele eta-
pe ale campionatului, ºi CSM
Rm. Vâlcea, echipa antrenatã de

Jerry Gane. Numai cã oficialii
celor de la Pandurii au fost mai
abili decât cei ai Craiovei ºi au
aranjat sã întâlneascã Vâlcea
într-o partidã amicalã disputatã
sâmbãtã în Zãvoi. Gorjenii s-au
impus cu 2-0, prin  golurile înscrise
de Pârcãlabu ºi Hora, în primele
minute de joc. Petre Grigoraº a
folosit formula: Stanca (min. 68
Lazar) – Unguruºan (min.68

Pleaºcã) – Vasiljevic, Bunoza,
Acsinte (min. 68 Grecu) - Rãu-
þã, Voiculeþ (min. 46 Piþian) -
Pârcãlabu (min.68 Val. Muntea-
nu), Nistor (min. 68 Armiche),
Herea (min. 46 Trifu) -  Hora(-
min. 68 Traore). Mijlocaºul de 20
de ani Adelin Pârcãlabu este sur-
priza lui Grigoraº din perioada de
pregãtire, dupã cele douã goluri
marcate în amicalul cu Steaua

Roºie Belgrad el punctând ºi în
jocul de la Vâlcea. Ambele go-
luri marcate de gorjeni au fost
încasate de portarul Laurenþiu
Popescu, împrumutat de Univer-
sitatea la formaþia lui Gane, la fel
ca ºi mijlocaºul Stephan Drã-
ghici, care a evoluat în partea
secundã. Titular la Vâlcea a fost
ºi fostul golgheter al Craiovei,
Florin Costea.

Andrei Ivan i-a atras
atenþia lui Daum

spune cã avem câþiva jucãtori. Mã uit la
Andrei Ivan de la Craiova. Aveþi un jucã-
tor cu un talent fantastic în spate” a de-
clarat Daum. Germanul îl apreciazã ºi pe
decarul Stelei, Nicolae Stanciu, despre
care a spus: “Are talent enorm. Este tema
ºi rãspunderea noastrã, a tuturor celor im-
plicaþi în ºlefuirea, în cizelarea lui, ca el sã
devinã ceea ce trebuie, ca el sã-ºi atingã
maximum de potenþal”.

Astra Giurgiu a câºtigatAstra Giurgiu a câºtigatAstra Giurgiu a câºtigatAstra Giurgiu a câºtigatAstra Giurgiu a câºtigat
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din Gruia. Campioana, care l-a avut pe mar-
gine pe Cristian Petre, în condiþiile în care
Marius ªumudicã este suspendat, a evoluat
în formula:  Lung jr. (Gavrilaº 46) - Van-
gjeli, Geraldo, Fabricio, Junior Morais - Bol-
drin, Lovin (Oros 84) - Boudjemaa (D. Flo-
rea 61), Al. Ioniþã II, De Amorim - Teixei-
ra. Pentru câºtigãtoarea Cupei, antrenorul
Vasile Miriuþã i-a introdus pe:  T. Marc - Tia-
go Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora - Ja-
kolis, Petrucci, Ruiz, Al. Pãun - Negruþ (Cris-
tian Lopez 46), Bud (Guima 70).
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