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Evaluarea Naþionalã
Naþionalã

Astãzi, absolvenþii clasei a VIII-a încep examenele
pentru Evaluarea Naþionalã. Prima probã este la Limba ºi literatura românã, iar cea de-a doua, în ziua de
13 iunie, va fi la Matematicã, primele rezultate fiind
fãcute în data de 19 iunie, când pot fi depuse ºi contestaþiile, cele care vor fi soluþionate în intervalul 20 –
22 iunie, afiºarea finalã având loc pe 23 iunie. Con-

form datelor oferite de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, în clasa terminalã a învãþãmântului gimnazial au
fost înscriºi 5.319 elevi, dar pentru susþinerea „Capacitãþii” au depus cerere 4.473, diferenþa fiind din varii motive (corigenþã, repetenþie, refuz de partcipare
la examen, etc.). Pentru prima datã, examenul nu se
mai susþine la unitãþile de învãþãmânt, fiind constitui-

te Centre de Examen, în judeþul Dolj – 90 – la care au
fost arondate 156 de instituþii de învãþãmânt gimnazial. Condiþiile sunt similare cu cele din anii precedenþi
– supraveghere audio – video, ieri având loc ºedinþele publice de repartizare ºi de instruire a membrilor
Comisiilor de Examen.
CRISTI PÃTRU

2 / cuvântul libertãþii

luni, 11 iunie 2018

actualitate

Un miting de amploare vãzut diferit!
Social-democraþii au gândit îndelung asupra oportunitãþii organizãrii
mitingului de sâmbãtã-seara, din Piaþa Victoriei, unul care sã exprime, pe
de o parte, capacitatea lor de mobilizare ºi organizare, iar pe de altã parte, sã dea un semnal, cu reverberaþie, inclusiv externã, privind abuzurile, încãlcarea drepturilor omului,
cum s-au exprimat în alocuþiunilor lor
cei care au urcat pe scenã, în faþa microfoanelor. Mobilizarea a fost de luat
în seamã, deºi cifele avansate, inclusiv de organizatori, variazã între
400.000 ºi 600.000 de persoane. Sunt
cam mari, în evaluarea adversarilor
politici, dar Piaþa Victoriei a fost
„full”, ca ºi arterele învecinate, pe o
adâncime notabilã. Dacã a fost sau nu
o acþiune inspiratã a social-democraþilor rãmâne de vãzut, dar nu se poate eluda contextul în care a fost programat evenimentul insolit, ºi unul
din ingrediente este tocmai recenta
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Adam a furat un mãr ºi
a fost izgonit din Rai. Popescu furã sute de kilograme ºi
nu-l izgoneºte nimeni.

MIRCEA CANÞÃR
abordare a Deciziei Curþii Constituclanºeze vibraþia aºteptatã. Fiecare
þionale. Apoi, principalul partid polivorbitor a spus cam ceea ce a crezut
tic aflat la guvernare, nu ferit de inede cuviinþã, unii pe un ton molcom,
rente erori, mai mici sau mai robusuneori printr-o decuplare de tematite, tot „încaseazã” în spaþiul public,
ca abuzurilor avute în vedere, fãrã a
de la adversarii sãi politici, încã de la
reuºi înflãcãrarea asistenþei. A încercâºtigarea alegerilor. „Încaseazã”, cu
cat, în opinia noastrã, un viraj retocontinuitate, ºi când e cazul ºi când
ric, ministrul Muncii, Lia Olguþa Vanu este. Mitingul de sâmbãtã seara,
silescu, unul din liderii partidului, prola care au luat parte ºi circa 15.000
vocând o erupþie a asistenþei numede militanþi doljeni, toþi purtând triroase care a rezonat, dar ruperile de
couri albe, s-a vrut apoi o reacþie la
tonalitate, evadarea din expunerea
etichetarea, prea frecventã, de „morternã, au fost rare. În aceastã zonã a
calibrãrii mesajelor, organizatorii au
mãitori în batistã” cu care este etiavut indiscutabil sincope, fiindcã nu
chetat PSD-ul. Este greu de spus, cu
existã miting, lipsit de o regie bine
certitudine, dacã ºi-a atins întru tostabilitã. Un reproº: mitingul s-a luntul scopul avut în vedere, dar, oricum,
git, ºi canicula din timpul zilei nu avea
„elefantul” s-a arãtat agitat. Baia de
cum sã nu „moleºeascã” asistenþa.
mulþime a membrilor Guvernului s-a
Reacþia opoziþiei este disproporþionadorit „o încãrcare” cu energii pozititã. Fiindcã mitingul PSD+ALDE, în
ve ºi poate a reuºit. Avea ºi nevoie.
mesajul sãu esenþial, nu a avut-o în
Din pãcate, mesajele vorbitorilor nvedere. Chiar dacã Ludovic Orban a
au avut, în egalã mãsurã, încãrcãtuconsiderat acþiunea „profund nedera emoþionalã necesarã, menitã sã de-

mocraticã, de intimidare a oamenilor
liberi” º.a.m.d. Dar, fireºte, e dreptul sãu sã afirme ceea ce gãseºte de
cuviinþã, tocmai fiindcã e un om liber. Cum orice miting, indiferent de
amploarea lui, e apreciat de suporteri
ºi criticat de opozanþi, ºi cel de sâmbãtã nu face excepþie, ºi acest detaliu
s-a fãcut resimþit la toate televiziunile, care au acordat spaþii generoase
desfãºurãrii lui. PSD-ul a vrut sã arate cã are muºchi ºi a demonstrat.
Restul sunt discuþii. Unele agresive,
ceea ce îngrijoreazã. Câteva cuvinte
despre discursul lui Liviu Dragnea,
îndelung aºteptat: din alocuþiunea
acestuia s-a putut reþine anunþul
„unei bãtãlii cu Klaus Iohannis”.
Ceea ce înseamnã cã PSD trece la o
ofensivã ºi va ataca pe toate fronturile. Oricum, falia dintre putere ºi
opoziþie s-a cãscat mai mult, ceea ce
nu ne singularizeazã la nivelul Uniunii Europene.

O furtunã rapidã a pus punct „Zilelor Craiovei”
Ploaia torenþialã de sâmbãtã seara a cãzut precum o cortinã
cu efecte de duº rece peste craiovenii care îºi propuseserã sã
se bucure de ultimele ore ale „Zilelor” oraºului. Sute de
degustãtori au fost prinºi pe la corturile cu mici ºi bere, unde
au fost luaþi pe sus de apã, iar melomanii care aºteptau, pentru
a doua oarã, spectacolul „Tosca”, au fost invitaþi sã renunþe la
decorul special din Parcul Romanescu ºi sã urmãreascã reprezentaþia în sala de spectacole a Filarmonicii Oltenia.
procuraserã biletele cã reprezenO ploaie torenþialã s-a abãtut,
taþia din parc se anuleazã, fiind
sâmbãtã seara, peste Craiova, pagãzduitã pe scena Filarmonicii
ralizând activitãþile, aflate pe final,
Oltenia. Spectacolul a fost la înãlale Zilelor oraºului. Un nor întuþime, datoritã calitãþii interpretãnecat ºi gros a acoperit tot cerul,
rii, nume sonore ale genului liric
potopul dezlãnþuindu-se pe neaºevoluând în faþa publicului craioteptate, cu stropi mari ºi grei, în
vean, dar a lipsit elementul specjurul orei 20.00. În nici un sfert
taculos care ar fi trebuit sã fie aside orã, oraºul a fost inundat. Acogurat de decorurile speciale.
lo unde a existat reþea de canalizare, aceasta a fost ca ºi inexisCorturile cu mici, luate
tentã, apa deversându-se pe strãzi
pe sus de apã
ºi chiar pe trotuare, iar acolo unde
nu existã reþea de preluare a apeNici craiovenii care au ales sã
lor, în unele zone de la periferie,
petreacã Zilele oraºului pe la coroamenii nu au sperat la nimic mai
turile cu mici ºi bere nu au fost
mult decât ca potopul sã se
feriþi de efectele ploii. Prinºi de
opreascã mai repede ca sã nu le
furtunã pe la mese, degustãtorii,
inunde ºi mai grav gospodãriile.
printre care ºi mulþi copii, au rãmas blocaþi în aceste adãposturi
Spectacolul „Tosca”,
uºoare. Pânza cu care erau acoreprogramat de douã ori
perite s-a umflat repede de apã ºi,
în cele din urmã, au capitulat ºi
Cea mai grea loviturã a fost pentru craiovenii care, dupã o primã
reprogramare – tot din cauza ploii – aºteptau sã vizioneze cele douã
ore de spectacol cu piesa „Tosca”, care trebuia sã fie pus în scenã pe lacul din Parcul „Nicolae
Romanescu”. Cu decoruri deosebite ºi efecte de lumini speciale,
pe care organizatorii au ºi apucat
sã le monteze, ar fi trebuit sã fie
unul dintre cele mai ingenioase
spectacole oferite de Opera Românã Craiova, care are la activ reprezentaþii senzaþionale precum
„Carmina Burana” (2014) sau
„Carmen Rock” (2016). Cu o orã
înainte de începerea spectacolului, anticipând cã starea vremii nu
va permite în nici un fel ca acest
spectacol sã se desfãºoare în decorul pregãtit, organizatorii au
anunþat totuºi spectatorii care îºi

ele, plouând prin toate încheieturile. Canalizarea de pe strada „A.I.
Cuza” a clacat ºi ea, ºuvoiul de
apã trecând peste picioarele celor
care se aflau la mese. Oamenii sau urcat pe bãnci ºi chiar pe mese.
Comercianþii din zona grãtarelor
au alergat cu mãturile sã goleascã
mai acoperiºurile corturile de apã
ºi i-au ajutat pe pãrinþi sã-ºi pro-

tejeze copii cu saci din plastic. O
panã scurtã de luminã a lãsat oamenii în întuneric, iar taxiurile au
suspendat comenzile din cauza lipsei de vizibilitate.

Cu barca pneumaticã,
pe sub podul din Bariera Vâlcii

În tot acest timp, în cartiere,
ploaia a venit însoþitã de vânt ºi a
rupt doi copaci, în Craioviþa Nouã.
Din fericire, nici o persoanã nu se
afla prin zonele respective. Întrunul dintre aceste cazuri, o creangã s-a desprins din trunchiul copacului ºi a cãzut chiar pe un loc
liber, la micã distanþã de o maºinã
care era parcatã acolo. În celãlalt
caz, vântul a frânt o creangã mare
dintr-o salcie aflatã la parterul unui
bloc, doborând-o peste trotuar. În
cãdere, a prins ºi o maºinã care
era parcatã acolo. O imagine neobiºnuitã a fost postatã pe reþelele
de socializare ºi de craiovenii din
zona podului din Bariera Vâlcii. Apa
s-a acumulat într-un timp foarte
scurt ºi a creat un mic lac sub pod,
lac pe care oamenii, fãcând haz de
necaz, au ieºit la plimbare cu o
barcã pneumaticã.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Niciodatã nu ne vom pierde identitatea naþionalã”
Întâlnirea elevilor de la Colegiului
Naþional „Tudor Vladimirescu” cu europarlamentarul Marian Jean Marinescu a fost una interesantã. Deputatul european i-a îndemnat pe tineri sã
cãlãtoreascã în Europa cu trenul ºi nu
oricum, ci prin intermediul aplicaþiei #DiscoverEU 2018, iniþiativã lansatã în urmã cu o sãptãmânã care oferã tinerilor oportunitatea de a descoperi diversitatea Europei. Pânã la fi-

nele acestei luni, Comisia Europeanã
va selecta pânã la 15.000 de tineri,
care vor beneficia de un permis de cãlãtorie. Marinescu le-a explicat elevilor de la aceastã unitate de învãþãmânt cu ce se ocupã fiecare instituþie
europeanã. Pe lângã discuþia aplicatã
despre programele educaþionale, elevii au vrut sã ºtie ºi dacã prin apartenenþa noastrã la UE ne pierdem identitatea naþionalã.
þari. Eu am cãlãtorit cu trenul în
Europa dupã 1990 ºi a fost o experienþã unicã. Înscrierile se vor
face online în perioada 12 – 26
iunie 2018. Tinerii care se înscriu
trebuie sã fie motivaþi sã viziteze
cel puþin un sit de patrimoniu cultural din Europa ºi sã rãspundã la
un test. Selecþia participanþilor va
fi efectuatã de un juriu al Comisiei Europene, va începe în 27
iunie 2018, iar câºtigãtorii vor
fi anunþaþi la începutul lunii iulie. Câteva sute de tineri vor fi
din România ºi sper sã fiþi ºi voi
unii dintre aceºtia”, le-a explicat
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

Despre calitatea actului educaþional de la Colegiul Naþional „Tudor Vladimirescu” din Craiova am
mai scris ºi nu de puþine ori. Acolo se învaþã ºi carte ºi este ºi foarte multã disciplinã. Tinerii sunt
merituoºi ºi ambiþioºi. Ei l-au
primt sâmbãtã cu mare interes pe
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu în mijlocul lor. Deputatul european le-a vorbit despre
Anul European al Patrimoniului,
un motiv în plus ca tinerii sã exploreze bogãþia culturalã a Europei, sã viziteze situri europene, dar
ºi sã se bucure de diversitatea

culinarã europeanã. O parte din
elevi vor cãlãtori în Europa împreunã cu pãrinþii, altora, li se dã
posibilitatea sã cãlãtoreascã în
grup ºi cu o cheltuialã minimã.
“Trebuie sã ai 18 ani la 1 iulie
2018; sã ai naþionalitatea unei þãri
din UE ºi poþi sã încerci aceastã
experienþã unicã circulând individual sau într-un grup de maximum 5 persoane. Cãlãtoria va
începe într-unul dintre cele 28 de
state membre ale UE; se poate desfãºura între iulie ºi septembrie
2018; dureazã între 1 ºi 30 de zile
ºi cuprinde vizitarea a cel mult 4

de Europa, ea ne va asigura securitatea. Nicio þarã nu se poate apãra singurã. Mai ales în faþa Rusiei.
Nici cel puþin Germania. Nu ne
vom pierde niciodatã identitatea
naþionalã. Eu am fãcut tot posibilul sã promovez limba, obiceiurile
ºi tradiþiile româneºti. Chiar ºi la
Bruxelles, chiar ºi la Strasbourg.
Am dus în Parlamentul European,
Cãluºarii de la Olt, am fãcut expo-

ziþie de costume populare, tradiþionale a românilor din Oltenia, din
Serbia – Valea Timocului ºi a fraþilor de peste Prut. Am fãcut expoziþie de fotografie cu bisericile ºi
mânãstirile româneºti din România,
Valea Timocului ºi Republica Moldova, adicã, de peste tot unde se
vorbeºte româneºte”, a explicat deputatul Marian Jean Marinescu.
MARGA BULUGEAN

„Ar trebui sã þinem
de Europa, ea ne va
asigura securitatea”
Tinerii de la liceul militar s-au
interesat ºi de pãstrarea identitãþii
noastre naþionale, de conservarea
obiceiurilor ºi tradiþiilor, de promovarea limbii române. Întrebãri extrem de interesante, care au arãtat
cã elevii de la Colegiul Naþional
„Tudor Vladimirescu” sunt pentru
a deveni adevãrate cadre militare,
gata sã reprezinte România în cea
mai puternicã alianþã militarã NATO
ºi în primulul rând au demonstrat
cã sunt patrioþi adevãraþi. „Foarte
interesante întrebãri. Eu cred cã în
primul rând, cã ar trebui sã þinem

Colaborare româno-spaniolã, la Colegiul Tehnic
Energetic din Craiova
În ultimele zile, la Craiova s-a derulat
Proiectul Erasmus + - „Mobilitate jobshadowin ” - la Colegiul Tehnic Energetic din Craiova. Cursurile au fost susþi-

Proiectul este amplu, iar obiectivele principale ale acestuia
se referã la reducerea abando-

nului ºcolar ºi a pãrãsirii de timpurii a cursurilor, respectiv realizarea diversitãþii în mediul ºco-

lar. „Este onorant, pentru învãþãmântul doljean, faptul cã un
profesor din Spania a venit din
România, pentru a învãþa de la
colegii olteni ºi pentru un
schimb de experienþã util ºi de
impact în ambele comunitãþi.
Agenda de lucru a evenimentelor a fost foarte bogatã, în cadrul acesteia fiind întîlniri cu elevii, cadrele didactice ºi reprezentanþi ai Asociaþiei de Pãrinþi
din liceu”, a precizat prof. Mariana Lulache, coordonator de
proiect. Au fost foarte multe
activitãþi, cele mai importante fi-

nute de o profesoarã din Spania, iar cele
expuse sunt speranþe pentru educaþia copiilor din România, în general, ºi a celor
din Craiova ºi judeþul Dolj, în special.

ind cele referitoare la „Puterea
educaþiei nonformale, pentru realizarea diversitãþii, ºi pentru reducerea abandonului ºcolar”;
„Reducerea abandonului ºcolar,
prin participarea la proiecte europene Erasmus , Mobilitãþi de
formare pentru elevi, prin programul derulat în Pafos (Cipru)”; etc. „Am gãsit o foarte
mare deschidere, aici, la Craiova, iar partenerii noºtri ne-au asigurat un program amplu de cunoaºtere a Craiovei, cu sprijinul
autoritãþilor locale ºi judeþene,
între obiective fiind Primãria

Craiova, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, Centrul de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj,
Muzeul de Artã, Muzeul Olteniei,
Parcul „Nicolae Romanescu”,
Biblioteca „Alexandru ºi Aristia
Aman”. Nu pot decât sã le mulþumesc celor de aici, din inima
Olteniei, pentru felul în care am
foat primiþi ºi pentru colaborarea noastrã”, a menþionat prof.
Susana Cebrian Remi, de la
Instituto de Education Secundaria, din Huelva (Spania).
CRISTI PÃTRU
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Circula cu 143 km/h
ºi a refuzat sã opreascã
la semnalul poliþiºtilor
Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiºti din
cadrul Serviciului Rutier
Dolj, Biroului Rutier Craiova ºi formaþiunilor rutiere din cadrul poliþiilor municipale ºi orãºeneºti au
organizat, vineri, o acþiune pe principalele drumurile naþionale ºi europene
din judeþ, pentru prevenirea ºi combaterea încãlcãrii regimului legal de vitezã. Poliþiºtii au aplicat 129
de sancþiuni contravenþionale, din care 94 pentru vitezã, valoarea amenzilor fiind de aproximativ 50.000 lei. De asemenea, au fost reþinute 14 permise de
conducere, din care 10 pentru vitezã excesivã. În cadrul acestor activitãþi, un bãrbat de 27 de ani, din comuna Bãlteni, a fost
depistat conducând un autoturism, în localitatea Beharca, cu
viteza de 143 km/h. Acesta nu a oprit la semnalul poliþiºtilor,
reuºindu-se blocarea în trafic în Filiaºi, cu sprijinul echipajului
rutier de la Poliþia Filiaºi. Bãrbatul a fost sancþionat contravenþional ºi i-a fost reþinut permisul de conducere.

ªoferiþã fãrã permis
urmãritã de poliþiºti
prin Craiova
În noaptea vineri spre
sâmbãtã, în jurul orei
01.00, poliþiºti din cadrul
Secþiei 3 Craiova au observat, pe bulevardul Decebal, din Craiova, un autoturism al cãrui ºofer a
mãrit brusc viteza de deplasare atunci când a vãzut autospeciala Poliþiei.
Conform IPJ Dolj, oamenii legii au pornit în urmãrirea autoturismului respectiv, având în funcþiune semnalele acustice ºi luminoase, pe o
distanþã de aproximativ 1 km, acesta fiind blocat în trafic pe
strada Caracal. Poliþiºtii au constatat cã, la volanul autoturismului respectiv se afla o tânãrã, de 27 de ani, din Craiova care avea
permisul reþinut. Din verificãrile efectuate a rezultat cã maºina
i-a fost încredinþatã spre a fi condusã pe drumurile publice de o
altã femeie, din Craiova, care ºtia cã cea în cauzã are permisul
de conducere reþinut. Ambele femei s-au ales cu dosare penale,
una pentru conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere,
iar cea de-a doua pentru încredinþarea autoturismului unei persoane despre care se ºtia cã nu deþine permis de conducere.

Depistat la volan
cu o alcoolemie record
Poliþiºti din cadrul Biroului Rutier Craiova,
aflaþi în serviciul de supraveghere a traficului rutier,
au depistat, sâmbãtã
dupã-amiazã, la volanul
unui autoturism care se
deplasa pe strada Potelu,
din Craiova, un bãrbat de
39 de ani, din localitate,
care se afla sub influenþa
bãuturilor alcoolice. În
urma testãrii cu aparatul
alcooltest a rezultat cã
acesta avea o concentraþie de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Cel în cauzã a fost condus la Spitalul Clinic de Urgenþã
Craiova unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, iar pe numele sãu a fost întocmit dosar
penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducerea unui
vehicul sub influenþa alcoolului”, a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Cosmin Grãdinaru.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni ºi tehnicianul silvic
cu care s-au „combinat” la ºpagã,
scoºi de sub control judiciar
Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât, la sfârºitul sãptãmânii trecute, sã
revoce mãsura controlului judiciar faþã
de ºeful Postului de Poliþie Daneþi, agentul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi ºi tehnicianul silvic cu care „lucrau”, în dosarul în care aceºtia sunt judecaþi, alãturi de cumnatul tehnicianului silvic, pentru luare de mitã. Este vor-

ba despre cei doi poliþiºti „sãltaþi” la
sfârºitul lunii februarie anul trecut,
dupã ce s-au „combinat” cu un tehnician
silvic la o ºpagã mascatã de 7.500 lei,
pentru a „mãtrãºi” un dosar penal deschis pe numele unui doljean pentru tãiere ilegalã ºi furt de material lemnos.
Urmãtorul termen de judecatã a fost stabilit pentru 5 iulie a.c.

Reamintim cã, în urma unei anchete complexe a ofiþerilor de poliþie judiciarã din cadrul Serviciului Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, desfãºuratã sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, pe 27 februarie anul trecut,
doi poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã,agent de poliþie în cadrul Secþiei
de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi ºi
Aris Constantin Dincã, ºeful
Postului de Poliþie Daneþi, dar ºi
un tehnician silvic, Iulian Cîrjaliu,au ajuns dupã gratii pentru cã ceruserã 10.000 lei de la un doljean
care i-a denunþat.

ªpagã mascatã
în … cotizaþie

Potrivit anchetatorilor,
în cursul lunii ianuarie
2017, agentul de poliþie Viorel Minuþã, din cadrul
Secþiei de Poliþie Ruralã
Nr. 12 Daneþi, împreunã
cu ºeful Postului de Poliþie Daneþi, agentul Aris
Constantin Dincã, l-au depistat pe M.C. în timp ce
transporta material lemnos
fãrã a deþine documente de
provenienþã, ocazie cu
care i-au întocmit procesverbal de constatare a infracþiunii flagrante, în baza
cãruia s-a întocmit dosar
penal înregistrat la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Ulterior,
la domiciliul doljeanului s-au efectuat percheziþii, fiind descoperite
cantitãþi importante de material
lemnos. Pentru inventariere, poliþiºtii au apelat la Iulian Cîrjaliu, tehnician silvic, care a constatat cã,
din cauza cantitãþii mari de material lemnos sustras ºi deþinut de M.C., acesta urmeazã sã fie cercetat penal pentru infracþiuni la
regimul silvic. Însã imediat dupã
finalizarea inventarierii ºi deschiderea dosarului penal, Iulian Cîrjaliu l-a abordat pe M.C. (denunþãtor în cauzã) ºi i-a propus ca,
pentru a nu fi tras la rãspundere
penalã, sã achite o „cotizaþie”, de
fapt o ºpagã mascatã, în contul
Asociaþiei Proprietarilor de Pãduri
din Daneþi, în cuantum de 10.000
lei, ºi amenzi contravenþionale de
6.000 lei. Doljeanului i s-a pãrut
destul de mare suma, astfel cã,
dupã mai multe discuþii, au cãzut
de acord pe un total de 10.000 lei,
din care 2.500 lei sã fie amenzi.

Iulian Cîrjaliu a negociat apoi ºi cu
cei doi poliþiºti modificarea prejudiciului creat de doljean, care este
ºi recidivist, astfel încât sã fie coborât sub limita infracþiunii ºi acesta sã scape de rãspunderea penalã, iar M.C. sã fie sancþionat contravenþional cu suma de 2.500 lei,
dar numai dupã ce acesta va achita 7.500 lei cãtre asociaþia indicatã. Numai cã nu existã nici o bazã
legalã pentru ca Asociaþia sã încaseze bani de la persoane care nu
sunt înscrise ºi nu au pãduri în
proprietate. „Combinaþia” era fãcutã pentru ºpagã mascatã sub
forma unor cotizaþii.
Pe 27 februarie 2017, casierul
asociaþiei a lipsit, iar denunþãtorul
M.C. s-a întâlnit cu agentul Viorel
Minuþã ºi cu Iulian Cîrjaliu la Postul
de Poliþie, fiind îndrumat cãtre casieria Primãriei Daneþi, unde i s-au
eliberat chitanþe de încasare a
amenzilor contravenþionale care
totalizau 2.500 lei ºi o chitanþã de
încasare pentru suma de 7.500 lei,
reprezentând „cotizaþie” pentru
asociaþie, casierul primãriei neºti-

ind decât cã trebuie sã taie
chitanþã pe suma respectivã. Cei doi poliþiºti ºi tehnicianul silvic au fost reþinuþi
pe 24 de ore, apoi plasaþi în
arest la domiciliu, ulterior
ajungând sub control judiciar. Între timp, anchetatorii au stabilit cã ºi Tudor Dobrescu, cumnatul lui Iulian
Cîrjaliu a intervenit pentru
restituirea cãruþei unui localnic, dând ºpagã în schimb,
astfel cã cei doi poliþiºti ºi
cei doi cumnaþi au fost trimiºi în judecatã.
Dosarul s-a înregistrat pe
31 mai 2017 la Tribunalul
Dolj, iar pe 28 iulie 2017 a
ieºit din camera preliminarã, judecãtorii dispunând începerea procesului.
La mai bine de un an de la trimiterea în judecatã, joi, 7 iunie a.c.,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj au
decis sã revoce mãsura controlului judiciar faþã de cei patru inculpaþi, procesul fiind amânat, pe
fond, pentru 5 iulie a.c.: „Amânã
cauza la data de 05.07.2018 având
în vedere imposibilitatea de audiere la acest termen a martorului
Goaga Ion. Revocã mãsura controlului judiciar dispusã faþã de
inculpaþii Cîrjaliu Iulian, Minuþã
Viorel ºi Dincã Aris-Constantin
prin încheierea nr. 109/24.04.2017
a Tribunalului Dolj ºi respectiv
faþã de inculpatul Dobrescu Tudor
dispusã prin ordonanþa nr 26/P/
2017 din 17.03.2017 a Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 de ore la comunicare. Pronunþatã în ºedinþa publicã din
07.06.2018”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

SANDU Bogdan-ªtefan, titular
al proiectului “CONSTRUIRE LABORATOR TEHNICÃ DENTARÃ, CABINET STOMATOLOGIC ªI IMPREJMUIRE TEREN” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
- fãrã evaluarea impactului asupra
mediului ºi fãrã evaluare adecvatã
- pentru proiectul menþionat, propus
a fi amplasat în jud. Dolj, com. Podari, sat Balta Verde, str. Rovine, nr.
14 (fost T21, P11, P12). Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, mun. Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni pânã joi între orele 8.00 – 16.00
ºi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 15.06.2018.
UNITATEA Militarã 0654 Craiova
organizeazã licitaþie publicã cu strigare pentru atribuirea contractului de
închiriere a unui spaþiu în suprafaþã
de 1mp, situat în localitatea Gherceºti,
T41/P477, judeþul Dolj, în scopul montãrii unui automat de cafea. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul
unitãþii din localitatea Craiova, strada
Alexandru Macedonski, nr.7, judeþul
Dolj, de unde, în perioada 11.0603.07.2018, orele 08.00-16.00, pot solicita în scris fiºa de date a achiziþiei, care
se obþine contra sumei de 5 Lei.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocuparea unui numãr de 8 posturi de
conducãtor autospecialã, pe o perioadã determinatã, în cadrul Secþiei
Coloana Auto. Dosarele de concurs
se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane, pânã la
data de 15.06.2018, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/412.628, interior 119.

TODEA GHEORGHE ºi TODEA
ADRIANA cu domiciliul în Comuna
Podari, sat Balta Verde, str. Industriilor, nr. 11, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN SPAÞIU
SHOW-ROOM ªI BIROURI Sp+P+M –
CORP C1 ªI DIN SALÃ PROTOCOL
P+M – CORP C2 IN SPAÞII CAZARE
DE SCURTÃ DURATÃ PENTRU ACTIVITÃÞILE DESFÃªURATE IN CADRUL TÂRGULUI COMERCIAL EXISTENT”, propus a fi amplasat în Comuna Podari, sat Balta Verde, T 8, P
16, corp 1 Cc, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la TODEA GHEORGHE
în Comuna Podari, sat Balta Verde,
T 8, P 16, corp 1 Cc, judeþul Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419.035
sau email: office@apmdj.anpm.ro.
STANESCU Constantin-Doru ºi
Stanescu Ionela ºi SC EUROGENETIC SRL anunþã propunerea preliminarã privind „Elaborare PUD pentru
construire staþie distribuþie carburanþi ºi amplasare TOTEM”- str. Aleea 4 ªimnic, nr. 12, mun. Craiova, jud.
Dolj. Publicul este invitat sã transmitã observaþii asupra documentelor expuse disponibile pe: www.primariacraiova.ro, secþiunea Informaþii utile -Urbanism, pânã la data de
2.07.2018, la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7.
COMUNA Drãnic, jud. Dolj, anunþã solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru investiþia “Canalizare stradalã ºi epurarea
apelor uzate în comuna Drãnic, judeþul Dolj”. Relaþii la sediul primãriei
sau la tel.0251.351.070.

S.C. BACRIZ IMPEX S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectului
“CONSTRUIRE LOCUINÞE COLECTIVE S+D+P+5-8E CU PARCÃRI LA
SUBSOL/DEMISOL, CU SPAÞII COMERCIALE LA PARTER ªI LOCUINÞE LA ETAJE. 3BLOCURI S+P+5E; 1
BLOC S+P+6E; 1 BLOC, D+P+7E;
3BLOCURI D+P+8E” propus a fi amplasat Bd. DECEBAL nr. 44, jud. Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de APM
– Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul
privind impactul asupra mediului
poate fi consultat la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr.1 jud. Dolj ºi la
sediul S.C. BACRIZ IMPEX S.R.L, Bd.
DECEBAL nr. 44, jud. Dolj, în zilele
de lunj-joi orele 8-16 ºi vineri orele 8
– 14. Documentul menþionat este disponibil ºi la urmãtoarea adresã:http:/
/apmdj.anpm.ro. Desbaterea publicã
a raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc la sediul APM
Dolj în data de 12.07. 2018 începînd
cu orele 14. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/opinii/
observaþii privind documentele menþionate la sediul APM Dolj str. Petru
Rareº nr.1 jud. Dolj, TEL:0251419035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro pînã
la data de 12.07. 2018.
COMUNAAFUMAÞI
STR.PRINCIPALÃ, NR.37
CIF 5001953

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorialã Comuna Afumaþi, din
judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoare cadastrale nr.17 si 33 începând cu data de 18.06.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Afumaþi, conform art. 14 alin. (1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

PRIMAR
Stoenescu Dumitrel Titel
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OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã
lucrãtori în construcþii. Telefon: 0751/
844.904.
Cauta menajerã
pentru curãþenie
apartament în Craiova, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.
PRESTÃRI SERVICII

Doamnã serioasã
fac menaj permanent baby siter etc,
numai pentru familii
serioase, în Craiova. Telefon: 0762/
850.986.
Filmãri foto video
de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere Bãileºti,
zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon:
0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Craioviþa Nouã, deosebitã poziþionare,
modificãri interioare. Preþ accesibil. Telefon:
0771/504.064.
Vând apartament 2
camere etaj 1, Valea
Roºie. Telefon:
0251/361.626.
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Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon:
0744/375.858.
Vând sau schimb
casã str. Eliza Opran
cu apartament etaj 1
sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna
Calopãr, sat Dâlga
din cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã cu vie. Telefon: 0770/900.833;
0735/923.982.
Vând imobil central. Telefon: 0755/
074.742.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560
mp sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor,
pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde
introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi fructiferi.
Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.

Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie,
baie + wc în interior
ºi alte anexe în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã,
pomi fructiferi, în comuna Iancu Jianu,
judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei +
500 mp curte. Telefon: 0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p.
comuna Robãneºti
20 km, vie, fântânã,
dependinþe. Telefon:
0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
TERENURI
Particular, vând teren în ªimnicu de
Sus, strada Mihai
Eminescu, nr. 84, lãþime 12 metri, lungime 70 m, vie, între
vecini. Relaþii la telefon: 0728/012.055.
Vând teren Podari
sau arendã. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/548.870.

Vând parcele de 800
ºi 1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier vile lângã Pãdure Tei. Telefon: 0722/
258.628.
Vând teren str. Industriilor - 3000 mp. Telefon: 0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând titlu de proprietate – pãdure,
comuna Brãdeºti
2,6 ha. Telefon:
0770/245.289.
AUTO
Cielo 2006 - GPL,
cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon:
0767/153.551.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/537.347.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã sobe de
teracotã complete
300,400 lei ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063
Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte damã,
televizor Philips- 100
lei, video, 50 lei. . Telefon: 0770/ 354.549.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã Mercedes. Telefon:
0762/183.205.
Vând convenabil
MOTOCOASÃ EXPERT 65 SUPER foarte puþin folositã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine
bust 5 lei / buc. Telefon: 0768/450.011.
Vând frigider. Telefon: 0748/408.819.

Vând frigider 2 uºi
defect - 100 lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare 100 lei, sãpun de
casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Motosapã
marca BUDGET
BRD 500. Telefon:
0721/995.405.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, Pick-up Tesla
cu boxe, dozã nouã
de rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon: 0741/186.100.
Vând maºinã automatã de uscat nefolositã. Telefon: 0720/
099.950.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.
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Avand în vedere prevederile Hotãrârii 286/2011, cu modificãri ºi completãri, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova, organizeazã concurs la data 03.07.2018, orele
10,00 – proba scrisã, respectiv 06.07.2018, orele 11,00 –
interviu, la sediul unitãþii din strada Calea Bucureºti, nr.
99 pentru ocuparea postului de psiholog specialist la Clinica de Psihiatrie II - diplomã de licenþã în specialitate,
atestat de liberã practicã în Psihologie Clinica, 4 ani vechime în specialitate, examen de grad specialist;
Dosarele se depun începand cu data de 12.06.2018 pânãîn data de 25.06.2018 orele 16,00 la Secretariatul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, str. Calea Bucureºti, nr.99.
Concursul se va desfãºura in data de 03.07.2018, orele
10,00 – proba scrisã, 06.07.2018, orele 11,00 – interviu, la
sediul unitãþii.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
431.189, persoanã de contact Oana Ciocîrlan, secretar
comisie.

Vând combinã frigorificã BOSCH – 300
lei, chiuvetã bucãtãrie din fontã smãlþuitã- 60 lei, butelie voiaj - 50 lei. Telefon:
0728/011.731.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54,
fãcute pe comandã 80 lei, pantofi piele nr.
43 noi - 50 lei, cisme
damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon: 0770/303.445.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
Vând robot de bucãtãrie (PLANETARIA) cu bol inox 6 l,
hainã lungã piele întoarsã cãprioarã îmblãnitã talia 50, aþe
de goblen toate culorile (Mouline). Telefon: 0752/236.667.
Vând cauciucuri roþi
spiþate 4 buc. cauciucuri iarnã. Telefion: 0762/183.205.

Vând uºi de dormitor sau magazie
vopsite cu geamuri
ºi broascã de închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de spãlat
”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Telefon: 0767/153.551.

Vând 2 electromotoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr broaºte þestoase româneºti de
apã. Telefon: 0721/
995.405.
PIERDERI
Pierdut certificate
trezorerie seria D3,
numãrul 1133390,
certificat trezorerie
seria D3, numãrul
1133391. Se declarã nule.
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Simona
Simona Halep,
Halep, campioanã
campioanã lala Roland
Roland Garros
Garros
Liderul mondial a câºtigat primul sãu turneu
de Mare ªlem, la 4 decenii dupã ce o altã româncã,
Virginia Ruzici, se impusese pe zgura parizianã

Parcursul Simonei Halep spre titlul de la Roland Garros:
Primul tur: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske (SUA).
Turul 2: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend (SUA).
Turul 3: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic (Germania)
Optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens (Belgia)
Sferturi: 6-7, 6-3, 6-2 cu Angelique Kerber (Germania)
Semifinale: 6-1, 6-4 cu Garbine Muguruza (Spania).
Finala: 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Sephens (SUA)
Liderul mondial WTA, românca Simona Halep, a câºtigat primul turneu de Mare ªlem din cariera sa, pe zgura de la Roland
Garros, dupã victoria din finalã,
scor 3-6, 6-4, 6-1 contra lui Sloane Stephens din SUA, dupã 2 ore
ºi 3 minute de joc. Simona Halep
pierduse douã finale la Paris, în
2014, cu Maria ªarapova, ºi în
2017, cu Jelena Ostapenko, iar anul
acesta cedase în ultimul act la precedentul turneu de Mare ªlem,
Australian Open, în faþa danezei
Caroline Wozniacki. Constãnþeanca este a doua tenismenã din România care câºtigã un turneu de
Mare ªlem, la 40 de ani dupã ce
Virginia Ruzici se impunea tot la
Roland Garros. Simona câºtigase
turneul de la Roland Garros ºi la
junioare, în urmã cu un deceniu,
dupã o finalã cu craioveanca Elena Bogdan. Aceasta din urmã a
urmat un total alt traseu ºi se aflã
acum pe locul 667 WTA. În
schimb, Halep a renunþat la multe,
inclusiv la o porþiune din corp,
pentru a-ºi îndeplini visul.
În ultimul act la Paris, Halep a
atacat din start, a avut iniþiativa, în
timp ce americanca a alergat dupã
toate mingile, le-a trimis înapoi ºi
a punctat atunci când trebuia. Liderul mondial n-a gãsit de multe
ori breºe în defensiva adversã ºi a
fãcut destul de multe erori neforþate. Stephens ºi-a adjudecat primul set ºi, purtatã de val, l-a început excelent ºi pe al doilea, conducând cu 2-0. Halep a continuat
sã joace la fel, ba chiar mai agresiv, iar Stephens n-a mai ajuns la
toate mingile, pierzând controlul
setului secund, preluat de Simona, care a fãcut 4-2. A urmat o

revenire de moment a jucãtoarei de
culoare, care a egalat la 4-4 ºi s-a
jucat un ghem extrem de important, la fel ca în semifinala cu
Muguruza. Câºtigându-l ºi fãcând
5-4, Simona a luat apoi ºi setul,
printr-un break. Setul decisiv a
fost la discreþia româncei, care a
fost de neoprit, pe alocuri fãcând
ºi spectacol pentru public. Dacã
anul trecut a pierdut finala cu Ostapenko de la 1-0 la seturi ºi 3-0 în
setul secund, de aceastã datã Halep revine de la 3-6, 0-2 ºi se impune, la ediþia centenarã a turneului parizian, care coincide cu Centenarul României.
Dupã primul turneu de Mare
ªlem câºtigat, Halep a declarat:
„Am încercat sã nu repet ce s-a
întâmplat anul trecut. Sunt foarte
fericitã cã am câºtigat acest Grand
Slam, pentru cã mereu am spus
cã a fi numãrul 1 fãrã Grand Slam
nu e complet. Am început prea
tare, am jucat prea plat, ea dãdea
mai înalt. Mi-am spus cã trebuie
sã mã calmez. Cred cã în acest
turneu am ajuns sã nu mai fac erori. Am visat la acest lucru de când
am început sã joc tenis, este uimitor ce am reuºit. La 0-2 în setul
doi mi-am spus cã trebuie sã mã
relaxez ºi sã mã bucur de meci.
Darren mi-a spus cã voi câºtiga
turneul, sã mã gândesc cã trebuie
sã-l câºtig, mi-a dat încredere, dar
a pus ºi presiune pe mine, pentru
cã mi-a spus cã trebuie sã ies pe
teren ºi sã câºtig meciul. Dãþile trecute mi-a tot spus sã ies pe teren,
sã mã bucur de teren ºi de ºansa
pe care o am. Poate cã ºi asta m-a
ajutat sã câºtig.”. Pentru performanþa sa de la Paris, Simona Halep a primit 2,2 milioane de euro

ºi, evident, va fi în continuare liderul clasamentului mondial. Urmãtorul turneu al sãu va fi pe iarbã, la Eastbourne, sãptãmâna viitoare.

Felicitatã de multe adversare
din circuit: „Meriþi acest titlu
mai mult decât oricine”

În optimi, Simona Halep a învins-o pe germanca Andrea Petkovic, dar aceasta a þinut sã-i transmitã un mesaj de felicitare dupã
finalã ºi chiar i-a atacat pe cei care
puneau la îndoialã calitãþile româncei: „Felicitãri, Simona, pentru tot
ce ne-ai învãþat! Pentru toþi haterii
care spuneau cã nu va câºtiga niciodatã un Grand Slam deoarece are
un mental slab, gura micã! Oricine are momentul sãu ºi eventualele eºecuri sunt doar niºte paºi în
viaþa fiecãruia”, a scris Andrea
Petkovici pe Twitter. ªi alte jucãtoare din circuit au þinut sã o felicite pe Simona pe site-urile de socializare. Viktoria Azarenka, fost
lider mondial: „Felicitãri Simonei
Halep ºi echipei ei. Grozavã muncã!” Alison Riske, jucãtoarea eliminatã de Simona în primul tur:
„Sunt onoratã cã am jucat un mic
rol în a o ajuta pe Simona sã câºtige primul ei Grand Slam. Serios

acum, Simona, ai fãcut o treabã
grozavã!” Elina Svitolina, care a
învins-o pe simona în finala de la
Roma: „Multe felicitãri, Simona
Halep ºi Darren Cahill!” Kristina
Mladenovic, Franþa: „Când vine
vorba despre perseverenþã, succesul mult mai dulce ºi mai meritat.
Felicitãri, Simona, bucurã-te de
momentul tãu. A venit!” Daria Kasatkina, Rusia: „Totul este despre
rãbdare ºi muncã grea. Multe felicitãri Simonei! O mare campioanã!” Billie Jean King, legendã a tenisului mondial: „Felicitãri numãrului 1 mondial Simona Halep ºi
antrenorului ei, Darren Cahill. Primul titul major e întotdeauna cel
mai dulce. Munca asiduã e rãsplãtitã. Petra Kvitova: „Simonaaaa! Ai
fãcut-o! Sunt atât de fericitã pentru tine. Bucurã-te de fiecare secundã, meriþi atât de mult acest
moment”. Martina Navratilova, legendã a tenisului mondial: „Simona, felicitãri! Rãbdarea aduce trandafiri, aºa cum bunica mea obiºnuia sã spunã. ªi multã muncã ºi
mult talent câºtigã Roland Garros”.
Carla Suarez Navarro: „Sunt atât
de fericitã pentru tine, Simona!
Meriþi! Felicitãri ºi sã te bucuri!”
Elena Vesnina: „Simonaaaa! Meriþi
acest titlu mai mult decât oricine”.

Ecouri în presa internaþionalã:
„Halep, regina Parisului”
The New York Times noteazã
„Simona Halep reuºeºte, o învinge pe Sloane Stephens la French
Open”. Autorul articolului descrie
munca Simonei din ultimii ani, începând de la finala pierdutã cu
ªarapova ºi terminând cu înfrângerea de la Australian Open cu
Wozniacki, accentuând progresul
româncei. „Parisul, în sfârºit pentru Halep. Primul Slam pentru numãrul 1” scriu ºi jurnaliºtii italieni
de la Gazzetta dello Sport, în timp
ce Corriere dello Sport sunt ºi mai
generoºi: ”Halep, regina Parisului”. Marca noteazã cã „Halep
rupe blestemul ºi câºtigã titlul la
Roland Garros”, spaniolii menþionând faptul cã Halep intrã în galeria restrânsã a jucãtoarelor care
au câºtigat French Open la junioare ºi la senioare, alãturi de Francoise Durr, Mima Jausovec, Hana
Mandlikov, Jennifer Capriati ºi
Justin Henin. În Madrid, cei de la
AS titreazã: „Simona Halep se încoroneazã, în sfârºit, cu un titlu
de Grand Slam”. Evident, L’Equipe trateazã subiectul în prim plan,
jurnaliºtii francezi vorbind despre
”Consacrare”.

Craiova are o Supercupã, la under 17 FC VVoluntari
oluntari a câºtigat
prima manºã a barajului

Puºtii Universitãþii ºi-au luat revanºa faþã de
Viitorul, la o sãptãmânã dupã finala Ligii Elitelor

Echipa de juniori under 17 a Universitãþii Craiova
a câºtigat Supercupa României, dupã ce a învins cu
1-0 pe Viitorul, într-un meci disputat la Mogoºoaia.
A fost o revanºã la o sãptãmânã dupã finala Ligii
Elitelor, pierdutã dupã executarea loviturilor de
departajare, la Buftea. Viitorul câºtigase atât Liga
Elitelor, cât ºi Cupa României la aceastã categorie
de vârstã. Unicul gol al Supercupei a fost marcat în
minutul 35 de atacantul Luis Niþu, în urma unei faze
creatã de Jovan Markovic. Antrenorii Dragoº Bon ºi
Lucian Tilihoi au folosit formula: Predu - C. Dobre,
G. Negrea, Rezeanu – Pãtulea, Cojocaru. Moga,
Sârbu - Niu, Markovic, Moldovan. Au mai intrat: Baiaram, Boºtinã, Simon ºi T. Negrea. Pe 14 iulie,
echipa mare a Universitãþii Craiova va disputa ºi ea
Supercupa României, pe arena „Ion Oblemenco”,
împotriva campioanei, CFR Cluj.

Ocupanta locului 14 la finalul Ligii I, FC Voluntari,
a câºtigat, pe teren propriu, prima manºã barajului de
menþinere/promovare în primul eºalon, contra Chindiei
Târgoviºte, formaþia care a terminat pe locul 3 campionatul ligii secunde. Unicul gol a fost marcat de
Balaur, în minutul 79. Returul se va disputa miercuri,
la Târgoviºte. Dacã Chindia se aflã la prima experienþã
a unui astfel de meci, FC Voluntari a jucat în urmã cu
douã sezoane alt baraj pentru menþinerea în Liga 1. La
finalul campionatului 2015/2016, ilfovenii treceau fãrã
probleme de UTA Bãtrâna Doamnã. A fost 3-0 la
Voluntari ºi 0-1 la Arad. Au promovat în Liga I:
Dunãrea Cãlãraºi ºi AFC Hermannstadt ºi au retrogradat Juventus Colentina ºi ACS Poli Timiºoara.

