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Iohannis: Nu sunt de acord
cu modificarea Codului penal

Preºedintele Klaus Iohannis afirmã cã nu
este de acord cu dezincriminarea conflic-
tului de interese, punctând cã, în eventua-
litatea în care modificãrile la Codul penal
vor fi adoptate de Parlament, fie le va retri-
mite Legislativului, fie va sesiza CCR. “Ur-
mãresc cu atenþie ºi preocupare procesul
legislativ din Parlamentul României privind
intenþia de a modifica prevederi ale Codu-
lui penal în materia conflictului de intere-
se. Nu pot fi de acord cu modificarea art.
301 din Codul penal, care urmãreºte dezin-
criminarea conflictului de interese, astfel
încât sã existe libertatea angajãrii unor
membri ai familiei în cadrul cabinetelor par-
lamentare”, declarã Iohannis, potrivit Ad-
ministraþiei Prezidenþiale. El subliniazã cã
“nimeni nu poate sã favorizeze membri ai
propriei sale familii în exercitarea funcþiilor
ºi demnitãþilor publice”. “Atrag atenþia cã,
în eventualitatea adoptãrii de cãtre Parla-
ment a acestor modificãri, ele vor fi retrimi-
se Parlamentului sau voi sesiza Curtea
Constituþionalã, în virtutea exercitãrii atri-
buþiilor mele constituþionale”, spune ºeful
statului. Proiectul de lege care modificã
articolele 301 ºi 308 din Codul penal a fost
înregistrat la Camera Deputaþilor pe 1 apri-
lie, dupã ce a fost adoptat tacit de Senat.

Ministrul Justiþiei: Restructurarea
penitenciarelor nu se poate
face doar cu fonduri româneºti

Restructurarea penitenciarelor nu se
poate face doar cu fonduri româneºti, fi-
ind necesarã o contribuþie din parte Uniu-
nii Europene, a spus, ieri, ministrul Justi-
þiei, Robert Cazanciuc. “Din pãcate, în
România nu reuºim sã asigurãm condiþiile
conform standardelor europene în mate-
ria penitenciarelor. Avem investiþii în deru-
lare. În perioada urmãtoare o sã facem pen-
tru fiecare penitenciar în parte o analizã a
nevoii de investiþii pentru a îmbunãtãþi
condiþiile din penitenciare, dedicat pentru
fiecare unitate în parte. Sunt soluþii punc-
tuale care nu schimbã fondul problemei”,
a spus Cazanciuc, dupã terminarea ºedin-
þei de plen a Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM). Ministrul Justiþiei a punc-
tat faptul cã este nevoie de o sumã “foarte
mare” pentru a restructura infrastructura
din penitenciare, astfel încât aceasta sã “rãs-
pundã standardelor europene”: “Nu se
poate face acest lucru doar cu fonduri ro-
mâneºti. Sunt încã 12 state care au spus
Comisiei Europene cã nu este aceastã po-
sibilitate la nivel naþional. De aceea trebu-
ie sã demarãm cât mai curând posibil o
finanþare europeanã”.

Adrian Cioroianu a primit, ieri, aviz favorabil în
comisiile reunite de politicã externã pentru postul
de delegat permanent pe lângã UNESCO. Avizul
favorabil, care este consultativ, a fost dat cu 18
voturi “pentru” ºi unul “împotrivã”.

Preºedintele Klaus Iohannis a aprobat, pe 30
aprilie, propunerea de numire a lui Adrian Cioroia-
nu pentru postul de delegat permanent pe lângã
UNESCO. Cioroianu le-a spus parlamentarilor cã,
pe de o parte, un ambasador la UNESCO are o
poziþie privilegiatã în relaþia cu instituþiile din Ro-
mânia, pentru cã existã o comisie naþionalã
UNESCO în cadrul Ministerului Educaþiei, în Par-
lament existã o comisie pentru relaþiile cu UNESCO,
iar la Universitatea Bucureºti existã o catedrã
UNESCO, dar pe de altã parte a atras atenþia cã
agenþia ar putea sã aibã în prezent alte prioritãþi în
afara Europei.

El a estimat cã UNESCO “nu va fi foarte mult
focalizatã pe continentul european” în condiþiile în
care multe situri culturale ºi istorice din Irak ºi Siria
“sunt puse în pericol de acest flagel pe care-l repre-
zintã fundamentalismul religios”. “Urmãtorii ani vor
fi dedicaþi acestor spaþii. Asta nu înseamnã cã Ro-
mânia nu trebuie sã-ºi continue campania pe care a
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Comisia de cod electoral a adoptat, ieri, în una-
nimitate, proiectul de lege privind alegerile parla-
mentare, stabilind cã alegerile vor fi pe liste par-
lamentare, cu prag electoral de 5%, iar norma de
reprezentare sã fie un deputat la 73.000 locuitori

ºi un senator la 168.000 locuitori.
Potrivit acestei norme de repre-

zentare, vor fi 308 deputaþi la care
se adaugã cei 18 deputaþi ai minori-
tãþilor ºi deputaþii de diaspora ºi
134 de senatori.

Preºedintele comisiei, Mihai Voi-
cu (PNL), a precizat cã vor fi “300
ºi un pic” de deputaþi, nefiind sta-
bilit clar numãrul de parlamentari
de diaspora, având în vedere cã
PNL va susþine dublarea numãru-
lui acestora de la 4 deputaþi de dia-
spora la 8 ºi de la 2 senatori de dia-
spora la 4. “Nu ºtiu acum sã vã
spun cât vor fi 300 ºi un pic de de-
putaþi ºi proporþional senatorii. Si-
gur, cã fiecare grup a avut o propu-
nere, noi, de la liberali, am fi avut o
propunere cu o normã un pic mai
mare, dar, nefiind foarte multe dife-
rite ºi era necesar un vot de douã
treimi, toate grupurile s-au raliat la

propunerea UDMR. În opinia mea,
nu este tranºat numãrul parlamen-
tarilor de diaspora, propunerea
noastrã va fi sã avem 8 deputaþi ºi
4 senatori de diaspora, este propu-
nerea PNL”, a spus Voicu.

El a declarat cã este cel mai mic
numãr de parlamentari de pânã
acum. “Este cel mai mic numãr de
parlamentari pe care l-am avut vreo-
datã în România. Dacã ne referim la
acel referendum, trebuie sã citim re-
ferendumul complet, referendumul
s-a referit la o singurã Camerã ºi cu
300 de parlamentari, atunci când
Parlamentul va avea o singurã Ca-
merã atunci voi admite cã o singurã
Camerã poate funcþiona cu 300 de
aleºi, douã camere nu pot funcþiona
cu 300 de aleºi”, a explicat Voicu.

Vicepreºedintele comisiei, Ga-
briela Podaºcã (PSD), a declarat cã

se reduce numãrul de parlamentari,
existã un vot pe liste ºi “cu sigu-
ranþã lucrurile vor merge mai bine
decât pânã acum cu votul unino-
minal”. “Vorbim de 308 deputaþi ºi
134 de senatori, plus 18 minoritãþi
ºi 4 plus 2 de la diaspora, asta în-
seamnã 330 de deputaþi. Ne rapor-
tãm la situaþia extrem de dificilã a
numãrului mare de parlamentari”,

a explicat Podaºcã.
Biroul Permanent al Senatului va

fi convocat astãzi, la ora 14.30, pen-
tru a lua act de depunerea proiec-
tului de lege a alegerilor parlamen-
tare ºi va stabili termene pentru de-
punerea amendamentelor de cãtre
senatori, a spus Voicu, arãtând cã
miercurea viitoare se va acorda
votul pe proiect în Senat.

Carmen-Liliana Podgorean, Adrian Davidoiu ºi
Cristian Tudor au primit, ieri, aviz favorabil în comisiile
reunite de politicã externã pentru posturile de ambasa-
dor. Carmen-Liliana Podgorean a primit aviz favorabil,
care este consultativ, cu 18 voturi “pentru”, pentru
postul de ambasador în Argentina ºi Paraguay. În
prezent, Podgorean (60 de ani) este director general în
cadrul MAE ºi are gradul diplomatic de ministru
plenipotenþiar.

Tot cu 18 voturi “pentru” au primit aviz favorabil
Adrian Davidoiu pentru postul de ambasador în
Norvegia ºi Cristian Tudor, pentru funcþia de ambasa-
dor în Qatar. Davidoiu (n. 1967) a intrat în MAE în
1997 ºi a activat pe diverse posturi în cadrul misiunilor
diplomatice din Spania, Finlanda, Austria ºi Irlanda.
Cristian Tudor are 33 de ani ºi este doctor în ºtiinþe
militare ºi informaþii. A intrat în MAE în 2003 ca ataºat
diplomatic, ulterior fiind secretar, iar din 2013 are
gradul de consilier diplomatic. A activat la ambasadele
din Siria ºi Irak.

Aproximativ 3.000 de angajaþi din adminis-
traþia publicã localã vor participa, astãzi, la un
miting de protest în Piaþa Victoriei, au anunþat,
ieri, liderii Federaþiei Naþionale a Sindicatelor din
Administraþie (FNSA), ameninþând în plus cu
declanºarea grevei generale pe termen nelimi-
tat. Mitingul FNSA va începe la ora 10.00, la
acþiunea de protest fiind aºteptaþi sindicaliºti
din aproape toate judeþele þãrii. Revendicãrile
funcþionarilor din administraþia publicã localã

Cioroianu, aviz favorabil în comisii pentru postul
delegat permanent pe lângã UNESCO

avut-o. (...) Voi putea analiza toate dosarele pe care
România le are în lucru ºi este în intenþia mea – ºi o
consider o prioritate – de a continua toate iniþiati-
vele bune, pozitive, în interesul naþional care sunt
în lucru”, a spus Cioroianu.

Întrebat de parlamentari despre posibilitatea
înscrierii mai multor situri româneºti pe lista
UNESCO, el a avertizat cã, deºi existã mai multe
propuneri în acest din partea statului român, cã nu
se va putea obþine protejarea pe lista UNESCO a
unor astfel de situri “dacã nu vom garanta în pri-
mul rând înscrierea lor pe lista naþionalã a intere-
sului faþã de culturã, faþã de bogãþiile naturale”.

În ceea ce priveºte eºecul în privinþa înscrierii
pe lista UNESCO a ansamblului Brâncuºi de la
Târgu Jiu, Adrian Cioroianu a spus cã, în opinia
sa, “una dintre cauzele principale ale insuccesului
a fost maniera poate puþin neglijentã în a alcãtui
dosarele”. “Noi nu-l vom putea înscrie ca patrimo-
niu UNESCO pe Constantin Brâncuºi, este de la
sine înþeles cã acest uriaº creator ºi artist este o
valoare pe care noi o împãrþim cu unul dintre prin-
cipalii noºtri parteneri, Franþa, (...) dar acele lucrãri
de la Târgu Jiu cred cã meritã în continuare sã fie
înscrise ca ansamblu”, a precizat Cioroianu.

Nãscut în 1967, la Craiova, Adrian Cioroianu
este doctor în Istorie al Universitãþii Laval din
Quebec, Canada, ºi al Universitãþii Bucureºti. Spe-
cializat în Istoria Contemporanã a României, lu-
creazã din 1993 în Facultatea de Istorie a Univer-
sitãþii Bucureºti (în prezent, profesor ºi decan),
unde susþine cursuri de istorie a regimului comu-
nist din România ºi de istorie a Rusiei postsovie-
tice. Adrian Cioroianu a fost ministru de Externe
în cabinetul Tãriceanu, în perioada 5 aprilie 2007
– 15 aprilie 2008.

Podgorean, Davidoiu
ºi Tudor, avizaþi pentru

posturile de ambasador

FNSA: Miting cu 3.000 de angajaþi din administraþie
publicã, astãzi, în faþa Guvernului

vizeazã reglementarea ºi liberalizarea acor-
dãrii, din 2015, a tichetelor de masã sau a
normei de hranã pentru toþi salariaþii din ad-
ministraþia publicã localã, precum ºi creºteri
salariale pentru salariaþii din administraþia
publicã localã sau aplicarea, din acest an, a
Legii 284/2010 privind salarizarea unitarã a
personalului plãtit din fonduri publice. “Mi-
tingul de mâine este un alt pas dupã greva
de avertisment ºi greva generalã de o zi. Dupã
pãrerea mea, va urma ºi pregãtirea pentru
greva generalã pe perioadã nedeterminatã.

Spun asta pentru cã, ºtiind ce se întâmplã la
nivel guvernamental, ºtiu cã nu vor da curs re-
vendicãrilor, care oricum sunt de prea mult bun
simþ ºi care sunt doar douã”, a declarat vicepre-
ºedintele Confederaþiei Naþionale Sindicale “Car-
tel Alfa”, Liviu Apostoiu. Prim-vicepreºedintele
FNSA, Gheorghe Morar, a declarat cã la acþiu-
nea de protest de azi vor participa funcþionari
publici din primãrii, consilii judeþene ºi din insti-
tuþii subordonate acestora.
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Astãzi 27 mai a.c., regina An-
gliei pronunþã tradiþionalul discurs,
cu prezentarea programului legis-
lativ al noului guvern, dupã care
premierul David Cameron se de-
plaseazã într-un turneu maraton
care cuprinde Copenhaga, Am-
sterdam ºi Paris. Vineri se va afla
la Varºovia, apoi la Berlin, unde
se va întâlni cu Angela Merkel, la
invitaþia acesteia din urmã. Inten-
þia lui David Cameron este de a
discuta cu fiecare ºef de stat sau
de guvern din cele 27 de þãri par-
tenere, înaintea Consiliului Euro-
pean din 25-26 iunie a.c. Manda-
tul clar al lui David Cameron, acor-
dat de electoratul britanic, care a

MIRCEA CANÞÃR
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oferit o majoritate absolutã con-
servatorilor, promiþându-li-se refe-
rendumul numit „Brexit” – menþi-
nerea sau nu a Regatului Unit în
UE – este obþinerea de „reforme”
de anvergurã în Europa în mate-
rie de imigraþie, protecþia contra
consecinþelor unei integrãri progre-
sive în zona Euro. Luni, 25 mai
a.c., în cursul unui dineu cu pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jean
Claude Juncker, la Chequers, lân-
gã Ellesbough, în sudul Angliei,
dupã ce nu fusese iniþial de acord
cu acesta din urmã la nominaliza-
rea în funcþia de preºedinte, s-au
discutat mai multe teme sensibile.
Proiectul de lege privind organi-

zarea referendumului va fi depus
joi la Parlament. Punctul crucial
din text este urmãtorul: resortisanþii
þãrilor din Commonwealth, rezi-
denþi în Regatul Unit, vor putea
participa la referendum, dar nu ºi
cei peste 1,5 milioane de resorti-
sanþi din þãrile Uniunii Europene.
Un indian stabilit la Londra va
vota, la fel cum o va putea face
un maltez sau un cipriot. Dar acest
lucru nu-l vor putea sãvârºi un
german sau un francez. Englezii
din afara þãrii de mai puþin de 14
ani au dreptul la vot, dar nu ºi cei
care au pãrãsit þara de mai multã
vreme. Mãsura consideratã dis-
criminatorie constituie un semnal

al lui David Cameron pentru con-
servatorii eurofobi sau xenofobi
din UKIP, care cred cã votul eu-
ropenilor al putea fi favorabil men-
þinerii în UE. David Cameron a
înregistrat cu satisfacþie ºi volta
laburiºtilor de a se alãtura refe-
rendumului. Jocul bine pregãtit al
premierului britanic mai are necu-
noscute: data referendumului ºi
natura precisã a reformelor pe
care le reclamã. Mediul de afa-
ceri britanic face presiuni pentru
ca data referendumului sã fie cât
mai apropiatã, eventual anul vii-
tor, întrucât în 2017 sunt prevãzu-
te alegeri generale în Franþa ºi
Germania. De fapt, ce vrea Da-

vid Cameron? O reformare a
Uniunii Europene care presupu-
ne „repatrierea” mai multor pre-
rogative Regatului Unit în nume-
le suveranitãþii Parlamentului bri-
tanic, înãsprirea condiþiilor de
acces la ajutoarele sociale pen-
tru resortisanþii UE, în principal
pentru cei proveniþi din þãrile de
Est. Conjunctura economicã a
permis conservatorilor sã rãmâ-
nã la putere. În consecinþã, Da-
vid Cameron are un mandat clar.
Cum e greu de crezut cã va gãsi
înþelegere deplinã la Paris ºi Ber-
lin, mai mult ca sigur cã vom asis-
ta la perturbãri, pe axa Bruxelles
– Londra.

SC Salubritate este regia cu cel mai
mare profit pe anul 2014. Societatea a avut
venituri de 37,5 milioane de lei ºi cheltuieli
de 34,2 milioane de lei, rezultând un profit
de 2,83 milioane de lei. Cu toate acesta,
societatea nu stã chiar pe roze. Potrivit
propriului bilanþ contabil, SC Salubritate
are creanþe de încasat de 7,5 milioane de
lei, aceastã sumã fiind cu aproape 400.000
de lei mai mare decât în 2013. Conduce-
rea societãþii motiveazã cã suma de înca-
sat este mai mare din cauza „climatului
economic”, ºi anume deoarece multe so-
cietãþi ce aveau contracte cu Salubritatea
au intrat în insolvenþã sau în faliment. Ra-
portul spune cã SC Salubritate are litigii ºi
cu asociaþiile de proprietari pentru recu-
perarea unei sume de 740.448 de lei. Pe
de altã parte, Salubritatea are ºi datorii.
Dacã profitul este de 2,8 milioane de lei,
existã ºi o datorie de 5,4 milioane de lei.
Din aceastã sumã, 3,7 milioane de lei este
datoratã cãtre SC Delta.

RAT Craiova are o datorie
de 25 milioane de lei

RAT Craiova vine pe locul al doilea cu
un profit de aproape 800.000 de lei. Veni-
turile în anul trecut au fost de 36,68 mili-
oane de lei, dar 48% din aceastã sumã, adi-
cã 17,7 milioane de lei, a provenit din sub-
venþiile de la bugetul local. Cheltuielile pe
care le-a avut regia anul trecut au fost de
35,89 milioane de lei. Potrivit bilanþului con-
tabil, aproape jumãtate din bani – adicã
19,32 milioane de lei – s-a cheltuit numai
cu personalul. ªi aici existã creanþe de re-
cuperat, fiind vorba de o sumã de 1,55
milioane de lei. Cei mai mulþi bani – aproa-
pe 900.000 de lei – aºteaptã regia sã-i fie
decontaþi sub formã de subvenþii, restul fi-

TTTTTop 3 al regiilorop 3 al regiilorop 3 al regiilorop 3 al regiilorop 3 al regiilor
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Consilierii municipali voteazã, în ºedinþa de mâine, situaþiile financiare
ale regiilor din subordinea municipalitãþii. Într-un Top 3 conduce SC Salubri-
tate, care are cel mai mare profit, fiind urmatã de RAT Craiova, care, deºi
timid, a încheiat ºi ea anul pe profit. La SC Termo, lucrurile rãmân la fel de
complicate: aici nu mai este vorba de nici un profit, ci de pierderi foarte
mari. În realitate însã, la toate regiile pulseazã beculeþul roºu de avarie,
fiind vorba de datorii pe care regiile se pare cã nu le pot acoperi.

ind sume datorate de alþi clienþi. Ca ºi în
cazul Salubritãþii, în ciuda profitului rapor-
tat, RAT Craiova are o datorie de 25,26
milioane de lei. Regia are o datorie de 4,8
milioane de lei cãtre BRD Groupe Societe
Generale, sumã pe care trebuie sã o achite
pânã în decembrie. Printre altele, RAT Cra-
iova are ºi datorii cãtre personal de 1,7 mi-
lioane de lei.

Debit uriaº la SC Termo:
345 milioane de lei!

SC Termo are, de departe, cea mai de-
zastruoasã situaþie financiarã. De altfel, din
aceastã cauzã, fosta regie se aflã în insol-
venþã de ceva vreme, activitatea fiind co-
ordonatã de un administrator judiciar. Ve-
niturile pe care le-a avut SC Termo anul
trecut au fost de 80 milioane de lei, dintre
care 10 milioane de lei a fost subvenþia acor-
datã de la buget. În schimb, cheltuielile pe
care le-a avut regia au fost de 127 milioane
de lei. Din acest cuantum, aproape jumãta-
te – adicã 61 milioane de lei –reprezintã
furnizarea de energie termicã pentru popu-
laþie, iar 29 milioane de lei au fost cheltuite
cu salariile angajaþilor. Regia ar putea fi aju-
tatã, teoretic, de creanþele pe care le are de
încasat. Este vorba de o sumã de 95,7 mi-
lioane de lei care ar trebui sã intre în contu-
rile sale, dintre care 61 milioane de lei de la
asociaþiile de proprietari. În raportul conta-
bil al SC Termo se menþioneazã cã au fost
angajaþi 10 casieri pentru a merge pe teren,
dar nu s-a reuºit sã se recupereze aceastã
restanþã. Regia stã însã cel mai rãu la capi-
tolul datorii. SC Termo a încheiat anul tre-
cut cu o datorie de 345 milioane de lei, din-
tre care 288 milioane de lei cãtre CEO (100
milioane de lei sunt numai penalitãþile).

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
decis, ieri, sã amâne pentru luna
viitoare, mai exact pe 16 iunie a.c.,
dosarul în care ºase persoane sunt
judecate pentru înºelãciune în for-
mã continuatã, ce a avut ca rezul-
tat prejudicierea firmei Cargill Po-
dari cu peste 2,3 milioane de lei.
La un an ºi jumãtate de la trimite-
rea în judecatã a inculpaþilor, ma-
gistraþii craioveni nu au reuºit sã
audieze încã toþi martorii din do-
sar pentru a lua o decizie.

Reamintim cã procurorii Secþiei
de urmãrire penalã din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova i-au trimis în judecatã, pe
Ramona ªtefania Toader (fostã
Nedeianu), Mihai Daniel Chereji zis
Ungurul, Marius Cristian Þînþu zis
15 sau Þambal, Ionel Laurenþiu
Sima zis Puiu, Marian Calafeteanu
ºi Marius Alin Melcea, pentru în-
ºelãciune în formã continuatã, spã-
lare de bani, respectiv complicita-
te la aceste infracþiuni, dosarul fi-
ind înregistrat la Tribunalul Dolj pe
30 decembrie 2013. Dosarul a de-
marat cu cercetarea primilor pa-
tru inculpaþi. Astfel, anchetatorii
comunicau la trimiterea în judeca-
tã cã, în perioada septembrie 2012
– februarie 2013, Marius Cristian
Þînþu, în calitate de administrator
în fapt al SC Prior Autoprest PMI
SRL Giurgiu, împreunã cu Chereji,
administrator al SC Keda Servicii
SRL Bucureºti, folosindu-se de
încrederea pe care o prezenta cel

Poliþiºtii rutieri doljeni au or-
ganizat, în cursul zilei de luni,
pe principalele drumuri din mu-
nicipiul Craiova ºi judeþul Dolj,
o acþiune pentru prevenirea ac-
cidentelor rutiere generate de
neacordarea de prioritate de cã-
tre conducãtorii auto pietonilor
angajaþi regulamentar în traver-
sarea drumului. De asemenea,
poliþiºtii doljeni împreunã cu lu-
crãtorii Biroului Judeþean de Po-
liþie Transporturi Dolj au acþio-
nat ºi pentru conºtientizarea con-
ducãtorilor auto cu privire la ris-
curile la care se expun atunci
când ignorã regulile privind tre-

Razie rutierãRazie rutierãRazie rutierãRazie rutierãRazie rutierã
pe drumurile din Doljpe drumurile din Doljpe drumurile din Doljpe drumurile din Doljpe drumurile din Dolj

cerile la nivel cu calea feratã.
Astfel, în cadrul acþiunii poliþiº-
tii au aplicat 141 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de peste
19.000 lei. Dintre acestea, 11
amenzi au fost aplicate unor
ºoferi care au nu au acordat
prioritate pietonilor, iar alte 22
de sancþiuni au fost aplicate con-
ducãtorilor auto pentru nerespec-
tarea regulilor de trecere la nivel
cu calea feratã. Oamenii legii au
reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 13 per-
mise de conducere, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Procesul prejudicierii Cargill Podari cu peste
2,3 milioane lei, amânat din nou la Tribunalul Dolj

Procesul celor ºase persoane acuzate de prejudicierea firmei
Cargill Podari cu peste 2,3 milioane de lei a fost amânat, ieri,
din nou, la Tribunalul Dolj, întrucât nu au fost audiaþi toþi
martorii din dosar. Între timp, inculpaþii, trimiºi în judecatã în
urmã cu un an ºi jumãtate de procurorii Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, rãmân sub control judiciar.

din urmã ca urmare a
derulãrii anterior a unor
contracte, au pus la cale
un plan pentru a induce
în eroare reprezentanþii
SC Cargill Oils SA ºi SC
Cargill Agricultura SRL
ºi sã obþinã astfel sume
de bani necuvenite. În
acest scop, Þînþu a luat
legãtura cu Ramona
Toader, laborantã la SC Cargill Oils
SA – punct de lucru Podari, jude-
þul Dolj, pe care a convins-o sã
ateste aprovizionãri nereale de se-
minþe de floarea-soarelui de la fur-
nizorul SC Keda Servicii SRL Bu-
cureºti, care au fost achitate de SC
Cargill Agricultura SRL, valoarea
prejudiciului cauzat fiind de
2.309.819 lei. Inculpatul Þînþu
Marius Cristian a planificat un cir-
cuit al actelor justificative ºi al ba-
nilor plãtiþi pentru transporturile
fictive de marfã, care sã nu per-
mitã identificarea persoanei sale, ci
sã se evidenþieze doar implicarea
Ramonei Toader. Cei doi au fost
sprijiniþi de Ionel Laurenþiu Sima,
care, deºi nu cunoºtea integral pla-
nul lor, le-a pus la punct baza ope-
raþionalã care presupunea înfiinþa-
rea unor societãþi comerciale tip
„fantomã”. Þînþu ºi Chereji sunt
judecaþi pentru înºelãciune în for-
mã continuatã ºi spãlare de bani,
Ramona Toader pentru înºelãciu-
ne în formã continuatã ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã în

formã continuatã, iar Sima pentru
complicitate la înºelãciune în for-
mã continuatã.

Ulterior, alþi doi bãrbaþi au fost
inculpaþi în acest dosar, pentru im-
plicare în prejudicierea Cargill. Ast-
fel, lucrãtori din cadrul Serviciului
de Investigare a Fraudelor l-au in-
trodus, pe 28 martie 2014, în ares-
tul IPJ Dolj, pe Marian Calafetea-
nu, de 34 de ani, din Craiova, cer-
cetat pentru sãvârºirea infracþiuni-
lor de înºelãciune ºi fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã. Din pro-
batoriul administrat în cauzã s-a sta-
bilit faptul cã suspectul, în perioa-
da septembrie 2012 – februarie
2013, a întocmit în fals mai multe
avize de însoþire a mãrfii în numele
unei societãþi comerciale din Bucu-
reºti, care au fost folosite de labo-
ranta Ramona Toader, angajatã a SC
Cargill SA din Podari, pentru a ates-
ta achiziþii fictive de seminþe de floa-
rea-soarelui. Împreunã cu el a fost
inculpat ºi Marius Alin Melcea, care
i-a fost complice. Toþi ºase îºi aº-
teaptã acum sentinþa.

Încã un „lot” de 7 afgani descoperiþi încercând sãÎncã un „lot” de 7 afgani descoperiþi încercând sãÎncã un „lot” de 7 afgani descoperiþi încercând sãÎncã un „lot” de 7 afgani descoperiþi încercând sãÎncã un „lot” de 7 afgani descoperiþi încercând sã
intre ilegal în þarã pe la PTF Calafatintre ilegal în þarã pe la PTF Calafatintre ilegal în þarã pe la PTF Calafatintre ilegal în þarã pe la PTF Calafatintre ilegal în þarã pe la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã de la PTF Calafat au descoperit, luni
seara, alþi ºapte cetãþeni afgani, care au încercat sã intre ilegal în
þarã, ascunºi într-un TIR, printre saci cu cartofi. Migranþii, care au
declarat cã plãtiserã câte 1.500 de euro fiecare unei cãlãuze
pentru a ajunge în Germania sau Elveþia, au fost returnaþi pe
teritoriul Bulgariei. A fost al treilea „lot” de migranþi descoperit
de oamenii legii la Calafat.

Numãrul migranþilor care tes-
teazã vigilenþa poliþiºtilor de fron-
tierã doljeni pare sã fie din ce în ce
mai mare. Dupã ce, în cursul zilei
de duminicã, poliþiºtii de frontierã
de la Calafat au descoperit 23 de
cetãþeni afgani ascunºi în douã
TIR-uri, luni searã a fost depistat
un alt „lot” de ºapte afgani. Astfel,
potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, luni searã, în jurul
orei 19.00, la Punctul de Trecere
a Frontierei Calafat, judeþul Dolj,
s-a prezentat pentru a intra în þarã,
la volanul unui camion marca Vol-
vo, un cetãþean polonez care trans-
porta, conform documentelor de
însoþire a mãrfii, cartofi din Gre-
cia pentru Polonia.

Poliþiºtii de frontierã au proce-
dat la verificarea amãnunþitã a mij-
locului de transport, iar în com-
partimentul marfã au fost desco-
perite ascunse într-un spaþiu spe-
cial amenajat, printre sacii cu car-
tofi, ºapte persoane de sex mas-
culin. În cadrul primelor verificãri,

s-a stabilit  faptul cã persoanele în
cauzã sunt cetãþeni afgani cu vâr-
ste de 16 ºi 17 ani. La cercetãri,
tinerii au declarat cã au plecat din
þara de origine în urmã cu câteva
zile, pe ruta Turcia-Grecia-Bulga-
ria, urcându-se în camion într-o
parcare în Grecia, fãrã ºtirea ºofe-
rului. Cei în cauzã au mai spus cã
intenþionau sã ajungã în Germania
ºi Elveþia ºi au plãtit unei persoane
a cãrei identitate nu o cunosc, fie-

care, câte 1.500 de euro.
„Poliþiºtii de frontierã au proce-

dat la întreruperea cãlãtoriei persoa-
nelor în cauzã, iar conform proto-
colului româno- bulgar, migranþii,
ºoferul ºi mijlocul de transport au
fost predaþi Poliþiei de Frontierã
Bulgare, în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-
gale ce se impun”, dupã cum a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.
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Una dintre cele mai importante
instituþii academice din þarã, Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova sãrbãtoreºte, la în-
ceputul lunii viitoare, pe 5 ºi 6 iu-
nie a.c., 45 de ani de învãþãmânt
medical superior. Conform tradi-
þiei, la Zilele UMF Craiova sunt
aºteptate, în Aula Magna, nume-
roase personalitãþi din lumea me-
dicalã, profesori, doctori, dar ºi
studenþi. Vineri, 5 iunie a.c., înce-
pând cu ora 9.00, rectorul Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie,
prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, va
rosti cuvântul de deschidere. Apoi,
în programul manifestãrilor sunt
cuprinse mai multe simpozioane ºi
mese rotunde în cadrul cãrora vor
fi prezentate ºi dezbãtute o serie
de lucrãri ºtiinþifice.

Învãþãmânt medical la Craiova,
visul mai multor generaþii de
doctori

În anul 1970 lua fiinþã Faculta-
tea de Medicinã în cadrul Univer-

Zilele UMFZilele UMFZilele UMFZilele UMFZilele UMF, 45 de ani de, 45 de ani de, 45 de ani de, 45 de ani de, 45 de ani de
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sitãþii din Craiova. Înfiinþarea aces-
tei facultãþi a rãspuns unui mai vechi
deziderat care solicita formarea de
specialiºti la Craiova.

La 23 aprilie 1947 au apãrut în
Monitorul Oficial nr. 93, Decretul
nr. 801/21 aprilie ºi Legea nr. 138,
care prevedeau înfiinþarea la Cra-
iova a facultãþilor de Medicinã
Umanã ºi Medicinã Veterinarã. În
continuare s-a dus o campanie in-
sistentã pe multiple planuri ºi pen-
tru înfiinþarea Facultãþii de Medi-
cinã. În data de 27 august 1965,
prin hotãrâre a Consiliului de Mi-
niºtri, se înfiinþeazã Universitatea
din Craiova, cu nouã facultãþi, dar
fãrã Facultatea de Medicinã. Nu-
meroºi intelectuali de prestigiu din
toatã þara, dar mai ales cei din Cra-
iova, cadre didactice universitare,
cadre medicale de toate generaþiile
ºi-au unit eforturile într-un front
comun pentru a obþine aprobarea
înfiinþãrii Facultãþii de Medicinã din
Craiova.

La 10 februarie 1970 apare De-
cretul de înfiinþare a Facultãþii de

Medicinã din Craiova în cadrul
Universitãþii din Craiova. Decretul
a precizat cã Institutul de Medici-
nã ºi Farmacie din Bucureºti va
acorda sprijin metodologic, didac-
tic ºi ºtiinþific noii facultãþi. Inau-
gurarea Facultãþii de Medicinã din
Craiova a avut loc la data de 1 oc-
tombrie 1970, odatã cu noul an
universitar. Facultatea îºi deschi-
dea porþile pentru cei 101 studenþi
ai anului întâi de studiu.

În 1976, a absolvit facultatea
prima promoþie de medici formaþi
la Craiova. În continuare faculta-
tea a dat anual promoþii de 150-
200 absolvenþi, medici români, aici
studiind, alãturi de studenþi români
ºi studenþi strãini de pe tot globul.
În anul 1990 s-a înfiinþat Stoma-
tologia, iar ºase ani mai târziu, spe-
cializarea Farmacie. În anul 1998,
Parlamentul României a înfiinþat
prin Legea nr. 119/05.06.1998
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova prin desprinde-
re de Universitatea din Craiova.

RADU ILICEANU

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu organizeazã mâine, începând
cu ora 11.00, cea de-a treia dez-

Dezbatere pe tema poluãrii apelorDezbatere pe tema poluãrii apelorDezbatere pe tema poluãrii apelorDezbatere pe tema poluãrii apelorDezbatere pe tema poluãrii apelor

batere publicã din acest an, pen-
tru conformarea cu prevederile
art. 14 din Directiva Cadru Apã

2000/60 a Uniunii Europene,
care specificã faptul cã „Statele
membre trebuie sã încurajeze
toate pãrþile interesate în imple-
mentarea Directivei ºi în elabo-
rarea Planurilor de Management
Bazinale”.

„În acest context, procesul de
informare ºi consultare a publi-
cului ºi a factorilor interesaþi cu
referire la dezvoltarea Programu-
lui de mãsuri este o necesitate,
rezultatul acestuia contribuind
esenþial la îmbunãtãþirea ºi la re-
alizarea unui Plan de Management
Bazinal realist. Se doreºte obþi-
nerea unei comunicãri ºi infor-
mãri  reciproce în ceea ce pri-
veºte realizarea unei baze de date
cu informaþii corecte ºi actuali-
zate, precum ºi posibilitãþile de

realizare/ finanþare a acestor mã-
suri”, a declarat Marin Talãu, di-
rector A.B.A Jiu.

La dezbatere participã repre-
zentanþi ai Administraþiei Naþionale
,,Apele Române” , beneficiarii ser-
viciilor de gospodãrire a apelor,
precum ºi reprezentaþi ai organi-
zaþiilor non-guvernamentale de
mediu. Materialele ce vor fi pre-
zentate de reprezentanþii Adminis-
traþiei Bazinale de Apã Jiu, în sco-
pul informãrii ºi consultãrii publi-
cului, vizeazã  mai multe subiec-
te. Printre acestea, aspecte privind
respectarea legislaþiei în vigoare,
stadiul realizãrii Planului de Ma-
nagement al Bazinului Hidrografic
Jiu, precum ºi informaþii privind
dezvoltarea programului de mãsuri
pentru industrie, agriculturã ºi al-

terãri hidromorfologice. De ase-
menea, vor fi abordate principa-
lele probleme de gospodãrire a
apelor din Bazinul Hidrografic Jiu,
cu referire la sursele punctiforme
ºi difuze de poluare cauzate de
activitãþile industriale ºi agricole,
nivelul de poluare generat de aces-
tea ºi impactul pe care îl au asu-
pra calitãþii apelor de suprafaþã ºi
subterane.

Aceastã întâlnire se doreºte a
fi un bun exerciþiu pentru acti-
vitatea de consultare a celor im-
plicaþi, vizând Programele de
mãsuri pentru reducerea poluã-
rii cauzate de industrie ºi agri-
culturã la nivelul apelor de su-
prafaþã ºi subterane din bazinul
hidrografic Jiu.

RADU ILICEANU

Vineri, 29 mai, ora 12:00, la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, va avea loc prima
dezbatere din cadrul proiectului „Românii de Dinco-
lo”, care vizeazã proiecþii educaþionale ºi culturale ale
românilor de pretutindeni ºi se doreºte a fi o incursiune
în istoria fraþilor de peste Dunãre ºi Prut.

Proiectul debuteazã cu o dezbatere interesantã
despre „Rãdãcinile Românilor din Basarabia ºi
Timoc”, eveniment la care sunt invitaþi sã participe
oficialitãþi locale ºi centrale, importanþi lideri din
Basarabia ºi Timoc, diplomaþi, parlamentari, deputaþi
europeni, reprezentanþi ai instituþiilor de culturã,
profesori universitari, istorici ºi, nu în ultimul rând,
media localã ºi centralã.

Proiectul care se doreºte a fi unul de anvergurã, cu
impact în toate comunitãþile istorice ºi nu numai, se
realizeazã într-un parteneriat între Asociaþia Studenþi-
lor Timoceni ºi Asociaþia Studenþilor Basarabeni din
Craiova, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”.

MARGA BULUGEAN

„Rãdãcinile Românilor din Basarabia ºi Timoc”

Ziua de 25
mai a fost cea
în care a
început înscrie-
rea la examenul
de Bacalaureat,
candidaþii
putând face
acest lucru
pânã pe 29 mai,
atunci când se
încheie ºi anul
ºcolar actual.
Se pot înscrie,
în prima
sesiune de susþinere a examenelor de „maturitate”, atât cei din promo-
þia actualã, cât ºi din cele anterioare, toate datele urmând a fi fãcute
cunoscute la finalizarea perioadei de înscriere de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj. Prima sesiune de examinãri va avea loc începând cu 8
iunie ºi va avea finalitate pe 10 iulie, când se va încheia perioada de
depunere a contestaþiilor.

CRISTI PÃTRU

Au început înscrierile
la Bacalaureat
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Serviciul, accesibil doar on-
line, a fost gândit cu scopul de
a facilita accesul turiºtilor ro-
mâni la informaþii utile despre
destinaþiile lumii. “Ghiduri Tu-
ristice” este un serviciu unic pe
piaþa din România ºi se adresea-
zã ori cui îºi doreºte o vacanþã
reuºitã, indiferent de durata
acesteia. “Am intrat pe piaþa din
România într-un mediu dinamic
ºi imprevizibil, conºtienþi fiind
de faptul cã flexibilitatea ºi ino-
vaþia trebuie sã fie ingrediente-
le de bazã dacã ne dorim un
business de succes. De aceea
am ºi fost primii din România
care am pus la dispoziþia clien-
þilor noºtri varianta de zboruri
combinate, oferindu-le astfel
posibilitatea de a alege cel mai
ieftin preþ pentru un zbor dus-
întors, indiferent de destinaþia
aleasã. ªi aºa am continuat. Ast-

Anul trecut:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dupã ce a investit în România peste 8 milioane
de Euro în dezvoltarea afacerii, dintre care 7

milioane de Euro doar la nivelul anului 2014, Fly
Go, unul dintre cei mai activi operatori de servi-
cii de turism din mediul online, din România,dar
ºi primul operator din piaþã care a pus la dispozi-

þia clienþilor varianta de zboruri combinate,
aduce în România serviciul “Ghiduri Turistice”.

fel cã astãzi, serviciul gratuit
“Ghiduri Turistice” este rãspun-
sul nostru la misiunea asumatã
încã de la început, aceea de a
veni mereu cu ceva nou pe pia-
þã....”, declarã Stefano Iervoli-
no Director General Fly Go.

În 2015, Fly Go
îºi va menþine ritmul

de creºtere

Pentru Fly Go, ultimii 3 ani
au reprezentat o perioadã deo-
sebit de efervescentã ºi din
punct de vedere financiar, sti-
mulate ºi de creºterea mediu-
lui on-line. Cifra de afaceri a
companiei a crescut semnifica-
tiv, de la 2 milioane de Euro în
2012, la 10 milioane de Euro
în 2013, ajungând pânã la o ci-
frã raportatã de 19 milioane de
Euro, la finalul anului trecut.

În 2015, Fly Go îºi va menþine
r i tmul  de  creº tere  obiºnui t
printr-un accent deosebit pus
pe investi þ i i  în  dezvol tarea
brandului, diversificarea ser-
viciilor oferite ºi extinderea
prezenþei internaþionale. Mai
mult, compania ºi-a stabilit ca
obiectiv principal abordarea
unor canale noi de distribuþie
ºi continuarea oferirii de ser-
vicii inovatoare adaptate pieþei
din România.

Discuþiile dintre cei doi înalþi oficiali
au subliniat rolul esenþial al cooperãrii
interparlamentare în dezvoltarea regio-
nalã ºi necesitatea unirii eforturilor sta-
telor membre APCEMN de a transfor-
ma regiunea Mãrii Negre într-o zonã
de stabilitate, prosperitate ºi pace. În
acest context, preºedintele Camerei
Deputaþilor a precizat cã Parlamentul
României considerã cooperarea regio-
nalã de maximã importanþã. ”Aduna-
rea Parlamentarã a Cooperãrii Econo-

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) a
preluat începând de ieri toate cererile de platã ale fermierilor,
inclusiv pe suport de hârtie. Cererile astfel depuse vor fi
prelucrate de cãtre angajaþii APIA în perioada urmãtoare, iar
fermierii îºi vor putea exercita dreptul de a solicita subven-
þiile. „Aºadar, fermierii vor putea sã se prezinte la centrele
judeþene ale APIA în cazul în care solicitã la platã o suprafa-
þã de peste 50 hectare teren agricol, sau la centrele locale ale
APIA dacã solicitã la platã o suprafaþã de pânã la 50 hectare
teren agricol”, se precizeazã într-un comunicat de presã
remis de APIA Dolj. La depunerea cererii unice de platã
fermierul trebuie sã prezinte documentele care dovedesc
utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conþin
zone de interes ecologic, precum ºi a animalelor. „Menþio-
nãm cã la momentul actual este digitizatã ºi pregãtitã pentru
depunerea cererilor o suprafaþã de 3.612.545 ha, suprafaþã
care aparþine unui numãr de 116.733 fermieri, care sunt
aºteptaþi sã depunã cererea de platã”.

„Parlamentul României considerã cooperarea
regionalã de maximã importanþã”

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, a avut ieri,
o întrevedere cu Asaf Hajiyev,
Secretarul General al Adunãrii
Parlamentare a Cooperãrii
Economice la Marea Neagrã
(APCEMN), aflat în vizitã
oficialã la Bucureºti.

mice la Marea Neagrã s-a dovedit a fi
un forum eficient pentru dialogul in-
terparlamentar în Regiunea Mãrii Ne-
gre, facilitând coordonarea eforturilor
parlamentelor naþionale menite a pro-
mova valorile democratice, statul de
drept, economia de piaþã ºi o societate
pluralistã. Personal, sunt un susþinã-
tor puternic al diplomaþiei parlamen-
tare multilaterale. În opinia mea, mai
ales în contextul internaþional actual,
punerea în aplicare a angajamentelor
asumate în forurile internaþionale ºi
regionale necesitã participarea parla-
mentelor naþionale. Sunt pe deplin
convins cã un rol sporit al APCEMN
în regiune va facilita dialogul, coo-
perarea ºi adoptarea celor mai bune
soluþii în domenii relevante pentru ce-
tãþenii din statele membre”, a decla-
rat Valeriu Zgonea.

Obþinerea sprijinului unor înalþi
oficiali români

Vizita Secretarul General al AP-
CEMN, la Bucureºti are ca scop ob-
þinerea sprijinului unor înalþi oficiali
români în ceea ce priveºte consoli-
darea rolului APCEMN în procesul de
cooperare în Regiunea Mãrii Negre ºi
modificarea statului juridic al aceste-
ia, în sensul consacrãrii calitãþii de or-
ganizaþie parlamentarã internaþionalã.
Proiectul de Declaraþie privind con-
solidarea Statutului APCEMN ºi pro-
punerea de amendare a Cartei
OCEMN au fost discutate ºi aproba-
te în cadrul reuniunii Comisiei politi-
ce ºi pentru afaceri juridice a Adunã-
rii, care a avut loc la Baku, în perioa-
da 5-6 mai 2015, ºi urmeazã sã fie
aprobate de cãtre plenul Adunãrii, în
cadrul Sesiunii Plenare a acesteia, care
se va desfãºura la Chiºinãu, în pe-
rioada 8-10 iunie 2015.APCEMN reuneºte în prezent 76 de

parlamentari ai legislativelor din cele 12
þãri membre OCEMN (Albania, Arme-
nia, Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia,
Georgia, Republica Moldova, România,
Federaþia Rusã, Serbia, Turcia ºi Ucrai-
na), fiind înfiinþatã la 26 februarie 1993
ca dimensiune parlamentarã a OCEMN.

România va prelua preºedinþia în
exerciþiu a Organizaþiei Cooperãrii Eco-
nomice la Marea Neagrã, dar ºi a Adu-
nãrii Parlamentare a Cooperãrii Econo-
mice la Marea Neagrã, în semestrul II
din 2015.

Începând de ieri,

APIA a preluat
toate cererile fermierilor,

inclusiv pe suport de hârtie
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Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Ministerului Sãnãtãþii remis ieri
Agerpres, comisia de specialiºti
desemnatã prin Ordin de ministru
a încheiat procesul de selecþie a
unitãþilor sanitare care au îndepli-
nit criteriile de eligibilitate stabilite
prin Ordinul 386/ 2015 privind
aprobarea Normelor tehnice de re-
alizare a programelor naþionale de
sãnãtate publicã pentru anii 2015
ºi 2016.

“În urmãtoarele sãptãmâni di-
recþiile de sãnãtate publicã vor în-
cheia contractele cu unitãþile sani-
tare selectate pentru demararea
procedurilor de fertilizare. Estimãm
cã, în partea a doua a lunii iunie,
cuplurile infertile care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate pentru in-
cluderea în program vor putea de-
pune dosarele de includere în pro-
gram”, a declarat ministrul Sãnã-
tãþii, Nicolae Bãnicioiu, conform

Zece clinici vor derula în acest an Programul gratuit deZece clinici vor derula în acest an Programul gratuit deZece clinici vor derula în acest an Programul gratuit deZece clinici vor derula în acest an Programul gratuit deZece clinici vor derula în acest an Programul gratuit de
fertilizare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþiifertilizare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþiifertilizare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþiifertilizare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþiifertilizare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþii

Un numãr de 6.200.000 de carduri de
sãnãtate au fost activate, în prezent 70%
din serviciile medicale fiind acordate pe baza
acestora, a declarat, ieri, la Palatul Parla-
mentului, dupã o întâlnire cu senatorii PSD,
preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, Vasile Ciurchea.

Potrivit acestuia, sistemul cardului na-
þional de sãnãtate funcþioneazã peste aº-
teptãri, luni la prânz fiind acordate 110.000
de servicii medicale fãrã card ºi 260.000
cu card.

“Funcþioneazã, funcþioneazã mai bine
decât ne aºteptam. La acest moment, apro-
ximativ 70% din serviciile acordate sunt asi-

Liderii organizaþiilor judeþene Sanitas au
mandatat Biroul Executiv sã negocieze cu
reprezentanþii Guvernului acordarea unei
creºteri salariale de minimum 10 la sutã din
salariul de bazã pentru toþi angajaþii din sã-
nãtate, începând cu 1 septembrie 2015, se
aratã într-un comunicat transmis Mediafax.

Consiliului Naþional al Federaþiei Sanitas
s-a întrunit marþi, a luat act de stadiul nego-
cierilor cu Ministerul Sãnãtãþii ºi a analizat
rezultatele acestora. “În urma discuþiilor care
au durat mai bine de trei ore, luând în consi-
derare tergiversarea finalizãrii acestor nego-
cieri ºi rezultatul incert de la acest moment,
liderii organizaþiilor judeþene Sanitas au man-
datat Biroul Executiv sã negocieze cu re-

Zece clinici vor derula în acest an Programul gratuit de fertili-
zare in vitro ºi embriotransfer al Ministerului Sãnãtãþii, care va
beneficia de un buget de 1.857.000 lei. Ministerul Sãnãtãþii esti-
meazã cã 300 de cupluri vor putea beneficia în acest an de pro-
gram iar în funcþie de adresabilitate, dar ºi de fondurile alocate
Sãnãtãþii, suma poate fi majoratã în urma rectificãrilor bugetare.

comunicatului de presã. Sursa ci-
tatã precizeazã cã se va deconta o
singurã procedurã FIV, în sumã de
aproximativ 6.188 lei.

Clinicile selectate în program
sunt: Clinica Promed System SRL
(Spitalul Wellborn) Târgoviºte, SC
Life Line – Medical Center SRL
Bucureºti, SC Medlife SA Bucu-
reºti, Clinica Medicalã Gynera SRL
Bucureºti, SC Biogenesis IVF SRL
Bucureºti, SC Clinica Polisano SRL
Sibiu, Spitalul Clinic de Obstetricã
ºi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sârbu” Bucureºti, SC BABE SRL
Sângeorgiu de Mureº, SC Gynatal
SRL Timiºoara SC LID Medical
Center SRL Bucureºti.

În acest an, ministrul Nicolae
Bãnicioiu a aprobat reluarea Pro-
gramului de fertilizare in vitro ºi
embriotransfer, dupã ce în anul
2013 conducerea de la acea datã a
decis sistarea acestuia.

Vasile Ciurchea (CNAS):
6.200.000 de carduri de
sãnãtate au fost activate

gurate pe bazã de card. Luni, la prânz, erau
aproximativ 110.000 servicii medicale fãrã
card la nivel naþional ºi peste 260.000 acor-
date cu card. Numãrul de reþete acordate
cu card este cu o treime mai mare decât
fãrã card. Cardurile activate la acest mo-
ment, fãrã cardurile blocate, sunt
6.200.000.

Lucrurile au intrat în normal ºi funcþio-
neazã. Mai existã momente când un card
se blocheazã, îl deblocãm. 24 din 24 cine-
va rezolvã problemele în aºa fel încât pot
sã spun cu certitudine cã nu existã o situa-
þie de blocaj al sistemului din cauza cardu-
lui la nivel naþional”, a explicat ºeful CNAS.

Sanitas solicitã creºterea cu 10%
a salariului pentru angajaþii

din sãnãtate, din 1 septembrie

prezentanþii Guvernului acordarea unei creº-
teri salariale de minimum 10% din salariul
de bazã tuturor lucrãrilor din sãnãtate, înce-
pând cu 1 septembrie 2015”, se aratã în
comunicatul transmis agenþiei Mediafax.

Sindicaliºtii Sanitas spun cã, dacã în pe-
rioada imediat urmãtoare nu vor fi gãsite so-
luþii la problemele semnalate în mod repetat,
iar negocierile cu privire la creºterile salariale
vor eºua, va fi declanºat ºi un amplu pro-
gram de acþiuni sindicale revendicative.

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a pro-
pus, în 16 aprilie, scoaterea sãnãtãþii ºi asis-
tenþei sociale din Legea salarizãrii unitare ºi
elaborarea unei legi separate privind salari-
zarea angajaþilor din aceste domenii.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Nãscutã la Craiova, în anul
1989, Roxana Cherciu a absol-
vit cursurile Liceului de Artã
„Marin Sorescu” (promoþia
2008). Dupã ce, iniþial, a studiat
trompeta, s-a transferat ulterior
la clasa de corn a prof. Vasile
Bordenciu, remarcându-se cu
prilejul participãrii la olimpiade-
le ºcolare de profil.

În anul 2012 a absolvit Acade-
mia de Muzicã „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca – Facultatea de
Interpretare Muzicalã (clasa prof.
univ. dr. Alexandru Marc), ac-
tualmente frecventând cursurile
de masterat ale aceleiaºi presti-
gioase instituþii de învãþãmânt
muzical superior (tot sub îndru-
marea prof. Alexandru Marc). În
calitate de artist instrumentist, a
colaborat cu Filarmonicile „Ol-
tenia” (în prezent este membrã
a Orchestrei Simfonice), „Ion
Dumitrescu” din Rm. Vâlcea,
Sibiu, Piteºti ºi Teatrul Liric „Elena Teodorini” (ac-
tualmente Opera Românã Craiova).

„Iluzii”, de Ivan Vyryrpaev, un spectacol
pus în scenã de regizorul Bobi Pricop, va
avea premiera vineri, 29 mai, ora 19.00, la
Sala Atelier a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”. O avanpremierã va fi oferitã
publicului mâine, de la aceeaºi orã. Regizo-
rul, scenografa Andreea Simona Negrilã ºi
echipa de actori vã propun „un spectacol
surprinzãtor, enigmatic, emoþionant”,
dezvãluie reprezentanþii instituþiei.

Bobi Pricop, al cãrui spectacol „Profu’
de religie” a fost premiat în 2014 la Bienala
de teatru de la Wiesbaden ºi va participa în
curând – pe 10 mai – la Festivalul Internaþi-
onal de Teatru Nou de la Arad, a ales o
distribuþie din care fac parte Ioana Manciu,
Romaniþa Ionescu, Vlad Udrescu, Cãtãlin
Bãicuº, iar la
violoncel –
Orlando Buda, de
la Liceul de Arte
„Marin Sorescu”.
Autorul, Ivan
Vyrypaev, nãscut
la Irkutsk (1974),
este unul dintre cei
mai talentaþi ºi
jucaþi dramaturgi
tineri ruºi, fonda-
tor al unor compa-
nii independente de
teatru.

Spectacolul „Iluzii” va avea premiera
vineri la Teatrul Naþional din Craiova

„„„„„Alamaharp Alamaharp Alamaharp Alamaharp Alamaharp ” – recital de corn ºi harpã susþinut” – recital de corn ºi harpã susþinut” – recital de corn ºi harpã susþinut” – recital de corn ºi harpã susþinut” – recital de corn ºi harpã susþinut
de Roxana Cherciu ºi Rozalia Patakide Roxana Cherciu ºi Rozalia Patakide Roxana Cherciu ºi Rozalia Patakide Roxana Cherciu ºi Rozalia Patakide Roxana Cherciu ºi Rozalia Pataki

Fragmente din „Peer Gynt” de Edvard Grieg, operele „Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni ºi „Eli-
xirul dragostei” de Gaetano Donizetti, suitele de jazz de Dmitri ªostakovici ºi „Carnavalul animalelor” de
Camille Saint-Saens, dar nu numai, vor putea fi ascultate, astã-searã, în cadrul recitalului „Alamaharp”,
susþinut de Roxana Cherciu (corn) ºi Rozalia Paraki (harpã). Evenimentul are loc cu începere de la ora
19.00, în cadrul stagiunii de muzicã de camerã a Filarmonicii „Oltenia”, ºi este gãzduit de Muzeul de Artã
Craiova. Preþul biletelor este de 10 lei, iar pentru elevi, studenþi ºi pensionari – 5 lei.

«În pofida transfor-
mãrilor socio-economi-
ce ºi spirituale survenite
în a doua jumãtate a se-
colului al XX-lea, satul
românesc a trecut pra-
gul mileniului III pãstrând
încã o bunã parte din
valorile etice ºi estetice,
care i-au prelungit exis-
tenþa de-a lungul secole-
lor. Aici s-au nãscut mi-
turile, basmele ºi legen-
dele, cântecele, întrebã-
rile ºi rãspunsurile, magice
uneori, în momente critice,
obiceiurile legate de ciclurile
cosmice, lunare sau solare, la
cumpãna echinocþiilor ºi sol-
stiþiilor, obiceiurile agro-pasto-
rale sau cele care marcau tre-
cerea fiinþei umane, a princi-
palelor evenimente ale vieþii:
naºtere, copilãrie, cãsãtorie ºi
moarte. Aici, în mijlocul natu-
rii, omul de la þarã s-a crezut
a fi dintotdeauna mai liber,
trãind parcã în centrul lumii,
mai aproape de semeni, de moºi ºi strãmoºi, de cer
ºi de Dumnezeu».

Cu aceastã convingere, cei doi autori ai expoziþiei,
Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrila, fascinaþi
de lumea satului, fãrã a avea pretenþia realizãrii unui 
documentar etnografic, au surprins în imagini, în ul-
timii ani, câteva zone etno-folclorice, cu precãdere
în Bihor, Maramureº, Bistriþa-Nãsãud ºi Vâlcea. Au

„Sufletul satului românesc”„Sufletul satului românesc”„Sufletul satului românesc”„Sufletul satului românesc”„Sufletul satului românesc” – expoziþie de fotografie a – expoziþie de fotografie a – expoziþie de fotografie a – expoziþie de fotografie a – expoziþie de fotografie a
artiºtilor orãdeni Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrilaartiºtilor orãdeni Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrilaartiºtilor orãdeni Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrilaartiºtilor orãdeni Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrilaartiºtilor orãdeni Constantin Dancoglu ºi Gheorghe Petrila

O nouã expoziþie de artã fotograficã este gãzduitã, începând de astãzi, de Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craiova. Se intituleazã „Sufletul satului românesc” ºi cuprinde 70 de lucrãri color
realizate de doi binecunoscuþi artiºti fotografi orãdeni: Constantin Dancoglu – E.FIAP/b ºi Gheor-
ghe Petrila – E.FIAP. Fascinaþi de lumea satului, aceºtia au surprins imaginile prezentate pe
simeze în câteva zone etnofolclorice, cu precãdere în Bihor, Maramureº, Bistriþa-Nãsãud ºi Vâlcea
– de la chipuri de oameni purtând veºminte de lucru sau de sãrbãtoare la biserici de lemn ºi troiþe,
meºteºuguri tradiþionale ºi secvenþe din obiceiurile de Crãciun  ºi Anul Nou. Expoziþia este orga-
nizatã de Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” ºi va fi vernisatã astã-searã, la ora 19.00, putând fi
vizitatã pânã pe data de 6 iunie.

Dacã artistul Constantin
Dancoglu este la a treia pre-
zenþã pe simezele craiovene,
Gheorghe Petrila „debutea-
zã” în Bãnie odatã cu des-
chiderea expoziþiei „Sufletul
satului românesc”. Ambii
însã au avut lucrãri accep-
tate ºi distincþii la saloanele
de fotografie organizate de
Fotoclubul „Mihai Dan-Cã-
linescu”. De asemenea, am-
bii au deschis mai multe ex-
poziþii în þarã ºi strãinãtate,
iar la saloane de fotografie
din þarã ºi de peste hotare
au obþinut numeroase pre-
mii ºi medalii.

Constantin Dancoglu
este membru AAFR din 1984, E.FIAP/b din 2011, PSA*** din  2011,
M.AAFR din 2008. Este membru de onoare al mai multor fotocluburi din
þarã (Craiova, Târgu-Mureº, Slatina, Oradea) ºi din strãinãtate (Rivne din
Ucraina, Chiºinãu din Republica Moldova, Brazilia etc.). Gheorghe Pe-
trila este membru AAFR din 2008, membru FIAP din 2008, având în
prezent titlul E.FIAP. Este membru PSA din 2010, în prezent PSA***, ºi
membru UPI din 2011.

imortalizat chipuri de oameni, bã-
trâni, copii ºi adolescenþi, privitori
în trecut, prezent ori viitor, îm-
brãcaþi în veºminte de lucru sau
de sãrbãtoare, întru respect pen-
tru tradiþiile înaintaºilor. De ase-
menea, au surprins biserici de
lemn ºi troiþe reprezentând repere
spirituale ale credinþei creºtine,
precum ºi ocupaþii agro-pastorale
ºi meºteºuguri tradiþionale. Nu lip-
sesc din expoziþie simboluri ale ce-
remonialului de nuntã, secvenþe

din obiceiurile de Crã-
ciun ºi Anul Nou.
Hora satului este re-
prezentatã prin ima-
gini ce prezintã cu
mãiestrie dansurile
populare.

«Colecþia cu ca-
racter etnografic, aºa
cum spune ºi titlul,
surprinde chiar sufle-
tul satului românesc,
cu obiceiurile, sãrbã-
torile ºi muncile spe-
cifice. Este o colecþie

foarte frumoasã prin modul cald de abordare a per-
sonajelor, prin delicateþea cu care sunt prezentaþi copii
ºi prin bogãþia, coloritul ºi diversitatea magnificului
port popular românesc. În concluzie, este o expozi-
þie care chiar trebuie vãzutã, motiv pentru care îi
aºteptam pe iubitorii de fotografie sã ne fie alãturi la
vernisaj», a precizat col. (r.) Mircea Anghel, preºe-
dintele Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu”.

Rozalia Pataki s-a nãscut
în anul 1987, la Reºiþa. A în-
ceput studiul harpei la vârsta
de zece ani, în cadrul Cole-
giului Naþional de Artã „Ion
Vidu” din Timiºoara, cu prof.
Stella Dinulescu, de a cãrei
îndrumare a beneficiat inclu-
siv pe parcursul studiilor fi-
nalizate la Facultatea de Mu-
zicã a Universitãþii de Vest din
Timiºoara.  Apoi,  în anul
2010, ºi-a încheiat studiile de
masterat în cadrul aceleiaºi
instituþii de învãþãmânt mu-
zical superior, sub îndruma-
rea prof. univ. dr. ªtefana
Graþiela Negruþiu, la secþia de
Stilisticã a interpretãrii muzi-
cale – muzicã de camerã.
Abordeazã stiluri ºi genuri
muzicale diferite, atât în do-
meniul muzicii de camerã,
cât ºi al concertului cu acom-
paniament de orchestrã. În

prezent activeazã ca artist instrumentist în ca-
drul Orchestrei Filarmonicii „Oltenia”.
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ªi dreapta francezã se vrea rebotezatãªi dreapta francezã se vrea rebotezatãªi dreapta francezã se vrea rebotezatãªi dreapta francezã se vrea rebotezatãªi dreapta francezã se vrea rebotezatã
Se poartã rebotezarea partidelor, nu numi

la noi, din moment ce Uniunea pentru o Miº-
care Popularã (UMP) din Franþa – corespon-
dentul ex-PDL –, doreºte sã se numeascã Par-
tidul Republican, ceea ce ar însemna o apro-
piere „a binelui comun”. Sesizat de asociaþii
ºi partide de stânga, Tribunalul de mare in-
stanþã din Paris, a dat, ieri, câºtig de cauzã
numelui dorit de Nicolas Sarkozy. Imediat,
vicepreºedintele UMP, trezorierul partidului,
a salutat decizia, afirmând cã „astãzi liberta-
tea a triumfat pentru UMP, care poate schim-
ba numele sãu”. Unul dintre avocaþii pãrþii
adverse, ce a pledat împotriva acceptãrii nu-
melui de republicani, spune cã „noi suntem

toþi republicani, prin primul articol din Con-
stituþie ce stipuleazã: Franþa este o republicã
indivizibilã. ªi astfel douã treimi din popula-
þie se vede exclusã”. Bineînþeles, se va face
apel. „Republican” este adjectivul derivat de
la Partidul Republican ºi actuala Constituþie
dispune cã partidele politice „se formeazã ºi
exercitã activitatea lor nestingherit” În fine,
polemica aprinsã se va stinge cât de curând.
Aºa se anticipeazã. Realitatea este însã cã
dreapta francezã se vrea sub o altã siglã. Dar
cu aceleaºi figuri care l-au anturat pe Nico-
las Sarkozy, cu probleme destule prin justi-
þie. Încã neterminate. Decizia simbolicã este
însã o premierã. Dupã 1945, toate partidele

de dreapta republicane ºi-au declinat o iden-
titate din trei iniþiale (RPF – Adunarea popo-
rului francez; UNR – Uniunea pentru o Nouã
Republicã; UDR – Uniunea Democraþilor pen-
tru Republicã; RPR – Adunarea pentru Re-
publicã; UMP – Uniunea pentru o Miºcare
Popularã). Rebotezarea unui partid legat de
afaceri sulfuroase rãmâne o schemã exersa-
tã dupã cum se vede. Dacã va reuºi sau nu
sã facã mai multã prizã la alegãtorii, la alege-
rile parlamentare ºi prezidenþiale rãmâne de
vãzut. Oricum, nici francezii nu prea sunt
inventivi. Prin ceea ce a fãcut „dreapta” ofe-
rã muniþie socialiºtilor, deloc într-o bunã po-
ziþionare în sondajele de opinie.

MIRCEA CANÞÃR

Cel puþin 800 de oameni au murit în India
în urma unui val de cãldurã care persistã.
Temperatura maximã a atins 47,7 grade Cel-
sius - ºi este vorba de o valoare înregistratã
la umbrã, nu în plin soare sau la nivelul ºose-
lei. Temperatura record s-a consemnat în
nordul Indiei, în oraºul Allahabad din pro-
vincia Uttar Pradesh. ªi capitala New Delhi
a fost afectatã de caniculã - peste 43 de gra-
de. Numai în ultimele zile au murit peste 300
de oameni de la insolaþie ºi deshidratare,
majoritatea lucrãtori în construcþii, oameni
în vârstã sau fãrã adãpost. Familiile oameni-

Australia retrage

cetãþenia
persoanelor cu
dublã naþionalitate

implicate
în terorism

Australia ia o nouã mãsurã
de combatere a ameninþãrii
reprezentate de radicalismul
islamist. Premierul Tony Abbott
a anunþat cã þara sa va retrage
cetãþenia persoanelor cu dublã
naþionalitate care luptã alãturi
de grupãri teroriste. Australia a
ridicat, în septembrie 2014,
nivelul de alertã antiteroristã în
faþa pericolului musulmanilor
radicalizaþi sau al militanþilor
reveniþi în þarã dupã ce au luptat
în Orientul Mijlociu. Analiºti de
securitate estimeazã cã mii de
luptãtori strãini se aflã în Irak ºi
în Siria, veniþi din zeci de þãri
atraºi de ascensiunea grupãrii
jihadiste Statul Islamic. „Astãzi
anunþ cã (...) vom adopta o lege
în urmãtoarele sãptãmâni prin
care persoanelor cu dublã
cetãþenie implicate în activitãþi
teroriste le va fi retrasã cetãþenia
australianã”, a declarat premie-
rul. El a indicat cã în jur de 100
de australieni luptã în Irak ºi în
Siria, sprijiniþi de circa 150 de
„facilitatori” aflaþi în Australia.
Potrivit procurorului general
George Brandis, între 40 ºi 50%
dintre cei care luptã în afara
þãrii ar avea cetãþenie dublã.
Luni, Abbot a numit un nou
coordonator al luptei antiteroris-
te, în persoane lui Greg Moriar-
ty, ex-ambasador în Indonezia ºi
Iran, fost analist în serviciile de
informaþii, un fin cunoscãtor al
Islamului ºi islamismului.
Sãptãmâna trecutã, Abbott a
exclus posibilitatea amnistierii
australienilor care vor sã
pãrãseascã grupãri militante
strãine ºi sã revinã acasã, prim-
ministrul dezminþind astfel
relatãri din presã potrivit cãrora
guvernul sãu ar negocia cu
potenþiali dezertori. Noile
prevederi vor actualiza Legea
Cetãþeniei pentru a-i avea în
vedere pe luptãtorii strãini, ca ºi
pe „lupii singuratici” din
Australia inspiraþi de aceºtia
pentru a comite atentate pe
teritoriul þãrii, a indicat Abbott.
Decizia privind retragerea
cetãþeniei va fi supusã unei
evaluãri judiciare ºi nu li se va
aplica australienilor care nu
deþin un al doilea paºaport.
«Noile prevederi vor fi aplicabile
celor cu dublã cetãþenie care
luptã alãturi de ori sprijinã
grupãri precum Statul Islamic,
ca ºi aºa-ziºilor „lupi singura-
tici”, fie cã se aflã în Australia
sau pe teritoriu strãin», a
subliniat ºeful guvernului. Toate
aceste mãsuri sunt menite sã
rãspundã ‘celei mai grave
ameninþãri la adresa securitãþii
naþionale pe care o vom înfrun-
ta în timpul vieþilor noastre’, a
explicat premierul Tony Abbott.

Secretarul general al ONU cere UESecretarul general al ONU cere UESecretarul general al ONU cere UESecretarul general al ONU cere UESecretarul general al ONU cere UE
sã-i ajute mai mult pe imigranþisã-i ajute mai mult pe imigranþisã-i ajute mai mult pe imigranþisã-i ajute mai mult pe imigranþisã-i ajute mai mult pe imigranþi

Ban Ki-moon, secretarul gene-
ral al ONU, Uniunea Europeanã
(UE) trebuie sã facã mai mult

pentru a-i ajuta pe imigranþii care
traverseazã Marea Mediteranã.
Europa „poate furniza mai mult

ajutor”, a declarat el în cadrul
unei conferinþe de presã susþinute
împreunã cu premierul irlandez
Enda Kenny, fãcând apel la con-
solidarea operaþiunilor de salva-
re în Mediterana. „Fac apel la li-
derii europeni sã rezolve aceastã
problemã de o manierã completã
ºi selectivã”, a adãugat el, preci-
zând cã orice abordare ar trebui
sã atace ºi „rãdãcinile” problemei
în þãrile de origine. „Mai întâi tre-
buie sã facem tot posibilul pen-
tru a salva vieþi”, a mai declarat
secretarul general al ONU. UE a
dat undã verde sãptãmâna trecu-
tã înfiinþãrii unei operaþiuni na-
vale militare, „EU Navfor Med”,
pentru combaterea traficanþilor
care îi trec pe imigranþi dintr-o
parte în alta a Mediteranei. Misi-
unea, care va antrena desfãºura-

rea de nave de rãzboi ºi de avioa-
ne de supraveghere ale armate-
lor europene în largul Libiei, ne-
cesitã acordul ONU. Comisia Eu-
ropeanã (CE) a dezvãluit un plan
de acþiune pentru imigraþie care
prevede cote obligatorii pentru
asigurarea unei distribuþii echita-
bile a refugiaþilor ºi, în caz de
crizã, transferul solicitanþilor de
azil între statele UE. Însã anumi-
te state membre, printre care
Marea Britanie ºi Franþa, se opun
acestui plan. Potrivit Organiza-
þiei Internaþionale pentru Migra-
þie (OIM), peste 34.500 de mi-
granþi au ajuns în Italia de la în-
ceputul anului ºi circa 1.770 au
murit sau sunt daþi dispãruþi, ceea
ce reprezintã peste jumãtate din
cei 3.300 de morþi înregistraþi în
anul 2014.

Irak: Operaþiuni militare pentru eliberarea provinciei Al-Anbar
Înainte de a încerca recucerirea capitalei pro-

vinciei, Ramadi, forþele irakiene sprijinite de
miliþiile ºiite au lansat ieri o operaþiune vizând
izolarea jihadiºtilor din Statul Islamic în provin-
cia-cheie Al-Anbar, din vestul þãrii. Operaþiu-
nea a fost declanºatã la o zi dupã ce Casa Albã
a încercat sã aplaneze tensiunile cu Bagdadul
provocate de declaraþia ministrului american al
apãrãrii, Ashton Carter, care a acuzat armata
irakianã de „lipsã de voinþã” în faþa insurgenþi-
lor Statului Islamic. Ramadi, capitala provin-
ciei Al-Anbar, cea mai mare din Irak, a rezistat
mai multe luni asalturilor jihadiºtilor, care l-au
cucerit în cele din urmã în ziua de 17 mai, dupã

o amplã ofensivã ºi retragerea haoticã a arma-
tei irakiene. Premierul irakian Haider Al-Abadi a
promis recucerirea regiunii din mâinile Statului
Islamic, care controleazã cea mai mare parte a
provinciei Al-Anbar, întinsã pânã la frontierele
sirianã, sauditã ºi iordanianã. Al-Abadi a fãcut
apel la Unitãþile de mobilizare populare, forþã
paramilitarã a majoritãþii ºiite, care a ajutat ar-
mata sã recucereascã oraºul Tikrit (nord) în
martie. Premierul a ezitat pânã acum sã recur-
gã la aceastã coaliþie ºiitã de teama de a nu-ºi
înstrãina comunitatea sunnitã majoritarã la Al-
Anbar. În cadrul operaþiunii lansate ieri, forþe-
lor irakiene ºi paramilitare ºiite s-au îndreptat

din sudul provinciei Salaheddin, învecinatã cu
Al-Anbar, spre zonele deºertice la nord-est de
Ramadi. „Obiectivul este eliberarea regiunilor
între provinciile Salaheddin ºi Al-Anbar ºi în-
cercarea de izolare a acesteia din urmã”, a de-
clarat un purtãtor de cuvânt al Unitãþilor de
mobilizare populare, Ahmed Al-Assadi. Opera-
þiunea „La ordinele tale, Hussein” a primit nu-
mele de la unul dintre imamii cei mai veneraþi
de musulmanii ºiiþi, a indicat purtãtorul de cu-
vânt. Forþele guvernamentale, sprijinite de tri-
buri sunnite ºi miliþii ºiite, au reuºit în ultimele
zile sã preia controlul asupra unei pãrþi a terito-
riului pierdut la est de Ramadi.

lor care au murit din cauza cãldurii vor primi
compensaþii de pânã la 1.500 de dolari de la
stat. Autoritãþile au fãcut apel la populaþie sã
nu meargã la serviciu între orele 10.00-16.00
- dar este o mãsurã greu de controlat. Gu-
vernul a anulat concediile tuturor angajaþilor
din sistemul medical, dupã ce spitalele au fost
luate cu asalt. Canicula va continua pânã la
sfârºitul sãptãmânii, la începerea sezonului
musonic. India se confruntã însã în fiecare
an cu probleme din cauza caniculei - mii de
oameni au murit în ultimele douã decenii din
cauza temperaturilor extreme.

Canicula a fãcut cel puþinCanicula a fãcut cel puþinCanicula a fãcut cel puþinCanicula a fãcut cel puþinCanicula a fãcut cel puþin
800 de victime în India800 de victime în India800 de victime în India800 de victime în India800 de victime în India
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Philomena

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:25

Povestea adevãratã a unei mame
pornite în cãutarea fiului pierdut.
Când a rãmas însãrcinatã în
Irlanda anului 1952, Philomena
Lee a fost trimisã la mãnãstirea
din Roscrea, unde urma sã fie
îngrijitã ca o "femeie pierdutã". Pe
când era încã în faºã, fiul i-a fost
luat de cãlugãriþe în America ºi
dat spre adopþie. Philomena ºi-a
petrecut urmãtorii cincizeci de ani
cãutându-l în zadar. Oare îl va
regãsi?

Singurul supravietuitor

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 18:30

La scurt timp dupa ce soþia ºi
fiica sa mor într-un accident de
avion, un jurnalist (Billy Zane)
descoperã cã accidentul are
legãturã cu un experiment ºtiinþific
secret. O femeie pe care o surprin-
de fãcând poze la mormântul soþiei
lui, ºi care pretinde cã a supravie-
þuit accidentului, îi oferã informaþii
care îl conduc cãtre o organizaþie
misterioasã care fãcea experimen-
te cu copii, în urma cãrora aceºtia
dobândeau puterea de a vindeca,
de a muta obiecte în spaþiu, de a
citi ºi controla gândurile sau
puteau fi transformaþi în asasini...

Hoþi de onoare

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Jack Monahan este un hot
amator a cãrui viaþã nu este
deloc uºoarã. Soarta sa se va
schimba însã odatã cu întâlnirea
cu Ripley, un coleg de branºã cu
un background profesional mult
mai bogat decât al sãu. Cum
Ripley trebuie sã returneze o
datorie foarte mare unor mafioþi
ruºi pentru care aceºtia îl ame-
ninþã cu moartea, el decide sã
punã la cale o loviturã de o
anvergurã deosebitã...

MIERCURI - 27 mai

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Împreunã
2002, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Împreunã (R)
2002, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Anchetele detectivului Tom

Thorne
2010, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Mister
01:55 Andografia zilei
02:00 Europa mea
02:25 Telejurnal
03:15 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
19:40 Telecinemateca
19:50 Mirajul vieþii
1959, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
00:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
01:00 Turneul Naþional Stradi-

varius 2014

TVR 2

07:30 2 + 2
09:15 Hercules
10:55 Pee-Wee: Iarna care mi-a

schimbat viaþa
12:55 Filme ºi vedete
13:25 Philomena
15:05 Fata cu nouã peruci
17:00 Chef
18:55 Silicon Valley
19:25 Vicepreºedinta
20:00 X-Men: Viitorul este trecut
22:10 Urzeala tronurilor
23:10 Hotel Grand Budapest
00:50 Ea
02:55 Furtuna de zãpadã
04:30 Povestea lui Lizzie

Borden

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal Europa League
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Tanti Florica
2012, România, Comedie
02:15 Ferma vedetelor (R)
03:30 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Los Miserables (R)
13:59 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Dincolo de povestiri
01:30 Acasã la români
03:00 Iubire ca în filme (R)
04:00 Acasã în bucãtãrie
05:00 Terra Nostra
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:15 La Mãruþã
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
12:00 Alice în Þara Minunilor (R)
16:00 Extravagantul Mr. Deeds

(R)
18:30 Singurul supravieþuitor
20:30 Cronicile din Huadu
22:45 Tinereþe furatã
01:30 Cronicile din Huadu (R)
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Hoþi de onoare
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Hoþi de onoare (R)
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Playtech (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Codul magicienilor (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ''Bucuraþi-vã de fotbal!'':

Fotbal UEFA Europa League
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratjoi, 27 mai - max: 22°C - min: 9°C

$
1 EURO ........................... 4,4630 ............. 44630
1 lirã sterlinã................................6,3001....................63001

1 dolar SUA.......................4,0924........40924
1 g AUR (preþ în lei)........157,2011......1572011

Cursul pieþei valutare din 27 mai 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Administra-

torul S.C.BRAZILIAN MARMURA
ªI GRANIT IMPEX SRL cu sediul
în Craiova, str. Calea Severinu-
lui, nr.42, având, J16/1154/2009,
C.U.I. 25993031,convoacã Adu-
narea Generalã a Asociaþilor, în
data de 10.06.2015, orele 11.00,
la sediul social al societãþii. OR-
DINEA DE ZI: 1. Prezentarea Ra-
portului Administratorului pri-
vind activitatea desfãºuratã în
anul 2014. 2. Prezentarea Situa-
þiei financiare aferente exerciþiu-
lui financiar al anului 2014. 3.
Descãrcarea de gestiune a ad-
ministratorului societãþii pentru
exercitiul financiar al anului 2014.

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

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

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

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

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

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

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante de
auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cârcea, judeþul Dolj

Informaþii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 22.06.2015, ora 10:00
Locaþia de desfãºurare a concursului: la sediul Primãriei comunei Cârcea, judeþul Dolj
Stare concurs: Programat
Observaþii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile

de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei comunei Cârcea,
judeþul Dolj. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/
2008.

Informaþii posturi scoase la concurs Auditor
 Descriere post  Localizare post
 Clasa: I
 Tip compartiment: COMPARTIMENT
 Denumire compartiment: AUDIT PUBLIC INTERN PRIMÃRIA COMUNEI CÂRCEA
Localitate: CÂRCEA
Judeþ: DOLJ

Condiþii de participare
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.

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

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: minim 9 ani.
Bibliografie concurs
1. Constituþia României, republicatã;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraþiei publice locale republicatã, cu modificãrile

ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcþionarilor publici cu modificãrile ºi completã-

rile ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind codul de conduitã al funcþionarilor publici;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare;
6. Legea nr.52/2003 republicatã, privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã;
7. Legea nr. 672/2002 republicatã, privind auditul public intern;
8. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãþii

de audit public intern;
9. O.M..F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita eticã a auditorului

intern;
10. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitãþii – republicatã, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare;
11. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia cu modi-

ficãrile ºi completãrile ulterioare;
12. Ordonanþa Guvernului nr.119/1999 republicatã, privind controlul intern/managerial ºi

controlul financiar preventiv, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
13. .O.M.F.P. nr. 946/2005 – republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern,

cuprinzând standardele de management/control intern la entitãþile publice ºi pentru dezvol-
tarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

14. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv ºi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfãºoarã activitatea de control financiar preventiv propriu;

15. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organizarea,
evidenþa ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

16. Legea nr. 500/2002 a finanþelor publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
17. Legea nr.273/2006 finanþelor publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
18. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - titlul IX Impozite ºi taxe locale, cu modifi-

cãrile ºi completãrile ulterioare;
19. O.M.F.P. nr.2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Dosar de înscriere
 Pentru concursul de recrutare (funcþii publice de conducere ºi funcþii publice de execu-

þie), dosarul va cuprinde urmãtoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, modificatã ºi completatã de H.G. nr. 1173/2008: - copia
actului de identitate;

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificatã;
copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
copia carnetului de muncã sau, dupã caz, sau adeverinþã care sã ateste vechimea în

muncã ºi, dupã caz, în specialitate- numãr pagini;
cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraþie pe proprie rãspundere, cu obligaþia

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfãºurãrii
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data la care a fost declarat admis în
urma selecþiei dosarelor, sub sancþiunea neemiterii actului administrativ de numire).

adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care sã ateste cã nu a desfãºurat activitãþi

de poliþie politicã.
 Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã însoþite de documentele originale, care

se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs,
sau în copii legalizate.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la
nr. de telefon: 0374.112.726.

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.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.
SC Lactag SA anga-
jeazã agent pazã cu
atestat, vârstã maxi-
mã 45 ani. Telefon:
0737/437.040.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
PARTICULAR,
vând ansamblu rezi-
denþial 2+3 camere,
hol comun închis,
Dezrobirii, lângã Pia-
þa Centralã, sau se-
parat, douã aparta-
mente de 2, respec-
tiv 3 camere. Telefon:
0754/022.501.
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 Primãria Cârcea organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publi-
ce vacante de  execuþie:

 INSPECTOR, CLS. I, GRAD ASISTENT în  cadrul compartimentului urbanism
ºi amenajarea teritoriului

Pentru a participa la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

Condiþii generale de participare la concurs
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea 188/

1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs
-studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã

din domeniile arhitecturii/urbanismului/  stiinte ingineresti -domeniul Inginerie Civila
  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  1an;

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere:
    a) formularul de înscriere
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în

muncã ºi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel

mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau
de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

    g) declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care sã ateste cã nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã.

Copiile de pe acte se prezinta în copii legalizate sau însoþite de documente origi-
nale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul comisie de
concurs.

 Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Cârcea, str. Aeroportului nr. 45, în
data 19.06.2015, orele 10, proba scrisã, iar interviul în data de  23.06.2015, orele 10.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III- a, adicã pânã pe data de
08..06.2015ora 14,00 la sediul Primãriei Cârcea.

Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficialã. –WWW.PRIMARIACARCEA.RO

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei Cârcea, str. Aeroportului nr. 45
ºi la tel. 0251/458121.

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.

Vând apartament 2 ca-
mere Calea Unirii. Te-
lefon: 0742/940.623;
0351/459.401.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând 4 camere deco-
mandate, toate îmbu-
nãtãþirile Brazdã. Te-
lefon: 0745/995.125.

CASE
Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþi-
le, ultramodernã. Te-
lefon: 0746/096.613.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848 Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.

Vând casã locuibilã,
cadastru, Bistreþ -
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã Craiova 5
camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, sau schimb  cu
2 apartamente cu
douã camere, vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna
Gogoºu - Dolj. Tele-
fon: 0764/271.285.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard
din beton-fier ºi te-
ren agricol. Tele-
fon: 0723/692.884.

TERENURI
VÂND 2,8 ha teren
intravilan în Plaiul
Vulcãneºti, deschi-
dere 300 ml la ºosea
betonatã 30 E/mp.
Telefon: 0755/
159.095.
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giubega
- Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490 dupã
ora 18.00.
VÂND teren intra-
vilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren spate
Casa Noastrã ºi Q
Fort Gara Pieleºti,
Drum acces la Drum
European. Telefon:
0762/992.575.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
Podari, 673 mp, 40
mp deschidere, cu-
rent, fosã septicã, puþ
forat,  fundaþie 70 mp
+ cabanã, asfalt, preþ
atractiv. Telefon:
0732/381.876.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
VÂND parcele de
1000- 1200 mp teren
intravilan în Plaiul Vul-
cãneºti, deschidere de
12,35 ml, la ºoºea be-
tonatã 30 E/mp. Tele-
fon: 0755/159.095.
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Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
OCAZIE! Vând te-
ren pentru casã, 800
mp Predeºti, 16 km,
zonã pitoreascã, ide-
al pt. Casã vacanþã,
apã – curent pe te-
ren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.
VÂND Dacia Nova
pentru Program Ra-
bla. Telefon: 0766/
311.180.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie
2009, 1,6 benzinã,
unic proprietar, pro-
prietar, particular.Te-
lefon:0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 03459.314.51
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.

Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/ 676.238.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc,
2 ferestre cu geam
30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.

VÂND damigene sti-
clã 50 litri. Telefon:
0757/072.050.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.

Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon.
0251/412.966.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu
min. 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
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Subsemnatul.................................................................................
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând uºi lemn (casã).
Telefon: 0757/072.050.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773 /970 .204 ;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând 2 biciclete, se-
micursiere, FIRTS-
BIKE, 24Dh 12, am-
bele RFG, pentru
copii 9-15 ani. Tele-
fon: 0773/849.388.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
APARTAMENTE

Cumpãr apartament
3 camere decoman-
date - parter, etaj 1,
exclusiv Craioviþa-
Nouã, Valea Roºie,
de preferat zona
centralã. Relaþii la te-
lefon: 0746/495.167.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Inchiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez apartament
2 camere, parter
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0746/056.226.

CITAÞII
Chiþu Eleonora fos-
tã Turcitu este citatã
pentru 29.06.2015
CF 7 la Judecãto-
ria Craiova în do-
sarul nr. 37428/
215/ 2014.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
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.

DECESE
C o m u n i t a t e a
Evreilor din Craio-
va anunþã înceta-
rea din viaþã a
prietenului IANCU
IZIDOR din Doro-
hoi care în repeta-
te rânduri a fost
oficiant la Sinago-
ga Evreilor din
Craiova.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Duel de interes maxim, astãzi
(18:00), la Bistreþ. Gazda Dunãrea
întâlneºte tiza sa din Calafat, într-
un meci care are drept mizã un loc
în ultimul act al Cupei României,
faza judeþeanã. Din acest sezon, în
premierã, semifinalele se disputã
într-o dublã manºã, iar marþea tre-
cutã cele douã au remizat la 1. Go-
lurile au cãzut în urma unor lovituri
de cap, mai întâi punctând vizitato-
rii, prin Ignat (29), în timp ce reu-
ºita calafetenilor a purtat semnãtu-
ra lui Vasile Sârbu (79), jucãtor ce
avea sã fie eliminat 7 minute mai
târziu. Contrar celor afiºate pe ta-
belã, a existat o echipã net mai bunã,
numind-o aici pe Bistreþ, dar impre-
cizia la finalizare ºi paradele lui Hor-
ghidan au menþinut suspansul.
Aceastã remizã a reprezentat întâia
ocazie, din cinci dispute stagionale,
când cele douã nu ºi-au apropiat
victoria. În campionat, fiecare ºi-a
valorificat avantajul terenului pro-
priu, 1-0 la Calafat ºi 4-1 la Bistreþ
– în sezonul regulat, respectiv câte
un 2-0, în play-off. Fazã unde Ca-
lafatul e pe 3, cu 28 de puncte, iar
Bistreþul pe 4, cu 21 de puncte.
Zestre la care au ajuns dupã ce fie-
care a repurtat în weekend succe-
se la scoruri de neprezentare (3-0),

FOTBAL JUDEÞEAN – CUPA ROMÂNIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR

Care Dunãre va “inunda” Cârcea?Care Dunãre va “inunda” Cârcea?Care Dunãre va “inunda” Cârcea?Care Dunãre va “inunda” Cârcea?Care Dunãre va “inunda” Cârcea?
Calafatul, acasã, cu “lanterna” Be-
chet, iar Bistreþul, în deplasare, con-
tra ocupantei poziþiei secunde Vii-
torul Cârcea. Ocazie cu care, echi-
pa din imediata apropiere a Craio-
vei ºi-a diminuat pânã spre zero ºan-
sele de a mai spera la accederea în
barajul pentru Liga III, depãrtându-
se la 7 “lungimi” de liderul CS Uni-
versitatea II, cu 3 etape pânã la tra-
gerea cortinei. De altfel, echipele ce
conduc elita fotbalului doljean au
fost adversare asearã, dupã închi-
drea ediþiei, în cealaltã semifinalã,
meci ce a pornit de la 3-0 în favoa-
rea alb-albaºtrilor, rezultat consem-
nat în urmã cu exact o sãptãmânã
în Bãnie.

Revenind la disputa de la Bistreþ,
aceasta va fi condusã de aceeaºi
brigadã ca ºi în tur, avându-l la cen-
tru pe Sebastian Colþescu, ajutat la
cele douã tuºe de Adrian Popescu
ºi Romeo Popa. Nu mai departe de
duminicã, Colþescu a arbitrat unul
dintre cele mai importante meciuri
din acest final de sezon al Ligii I,
Astra – ASA (3-1).

Finala Cupei României – Dolj se
va disputa în data de 13 iunie, pe
stadionul cel nou din Cârcea, ºi se
va juca pentru întâia oarã în noc-
turnã (ora 20:00).

Stadionul Naþional din capitala
polonezã Varºovia va gãzdui în
aceastã searã (21:45, PRO TV, Digi
Sport 1, Dolce Sport) finala Ligii
Europa, pentru trofeu bãtându-se
“specialista” FC Sevilla ºi marea
revelaþie Dnipro Dnipropetrovsk.

Ambele combatante se aflã în
faþa unui moment istoric! Dacã va
izbândi Sevilla, va deveni cea mai

Liga Europa îºi desemneazã laureata

titratã echipã din istoria întrecerii,
cu 4 titluri, dupã cele cucerite în
2006, 2007 ºi 2014, iar dacã se
vor impune ucrainenii, aceºtia vor
pune mâna pe întâiul lor titlu con-
tinental. Pânã acum, Dnipro avea
ca punct maxim în Europa douã
sferturi de finalã în Cupa Campio-
nilor, în 1985 ºi 1990. Pe lângã
miza gloriei mai existã ºi cea a ac-

cederii în Champions League, o
premierã începând cu acest sezon.
Sevilla a ratat la mustaþã califica-
rea directã în C1, încheind pe 5 în
Primera, în timp de Dnipro mai are
doar ºanse minime la locul doi în
Ucraina, trebuind ca ªahtior sã se
încurce în ultima etapã, în meciul
de acasã cu penultima clasatã,
Karpaty Lvov.

Excluzând faþa grupelor, Sevilla
a eliminat în drumul spre finalã pe
Borussia Monchengladbach (1-0,
3-2), Villarreal (3-1, 2-1), Zenit St.
Petersburg (2-1, 2-2) ºi Fiorentina

(3-0, 2-0), iar Dnipro pe Olympia-
cos (2-0, 2-2), Ajax (1-0, 1-2 pre-
lungiri), FC Bruges (0-0, 1-0) ºi
Napoli (1-1, 1-0).

Sevilla nu va putea conta la Var-
ºovia pe goalkeeper-ul Beto (fost
la CFR Cluj) ºi pe Pareja, iar Dni-
pro, formaþie la care activeazã ºi
românul Alexandru Vlad, pe Zozu-
lya ºi pe Kravcenko. Toþi din cau-
za unor accidentãri.

Între Sevilla ºi Dnipro nu existã
vreo disputã pânã în prezent.

Sevilla a întâlnit pânã acum în
douã rânduri formaþii din Ucraina,

ieºind triumfãtoare de fiecare datã.
În drumul spre titlul din 2007, an-
daluzii au eliminat-o dramatic, în
optimile de finalã, pe ªahtior, 2-2
în Spania ºi 3-2, dupã prelungiri,
la Doneþk, pentru ca apoi, în 2010,
tot în EL, alb-roºii sã dispunã cu
4-0 (a) ºi 1-0 (d) de Karpaty Lvov.
De partea cealaltã, Dnipro a jucat
un singur meci contra spaniolilor,
un 1-2 cu Zaragoza (d), în faza
grupelor ediþiei din 2004-2005.

Partida din aceastã searã va fi
arbitratã de o brigadã din Anglia,
cu Martin Atkinson la centru.

Dupã victoriile Simonei Halep
(nr. 3 WTA), scor 7-5, 6-4 cu
rusoaica Evghenia Rodina (nr.
90) ºi Alexandrei Dulgheru (nr.
51 mondial), 6-3, 6-1, contra
americancei Nicole Gibbs (nr.
98), Irina Begu (nr. 30) ºi
Andreea Mitu (nr. 100) au acces
la rându-le în manºa secundã la
Roland Garros, dupã ce le-au
depãºit, luni searã, pe Bethanie
Mattek-Sands (SUA, nr. 164),
scor 6-4, 7-6 (6), respectiv pe
Alize Lim (Franþa, nr. 279), scor
6-3, 6-2.

Toate cele patru românce
urmeazã sã evolueze astãzi.

Halep o va întâlni pe Mrjana
Lucic-Baroni (Croaþia, nr. 70),
care a eliminat-o pe americanca
Lauren Davies (nr. 63) scor 6-3,
3-6, 6-3. Halep ºi Lucic-Baroni

Careu românesc în turul doi de la Roland Garros

s-au mai întâlnit o singurã datã
pânã în prezent, victoria revenin-
du-i jucãtoarei croate, scor 7-6,
6-2, în turul trei la US Open
2014.

Alexandra Dulgheru o va avea
ca oponentã pe Alize Cornet
(Franþa, nr. 29), învingãtoare în
runda inauguralã în dauna
italiencei Roberta Vinci (nr. 38),
scor 4-6, 6-4, 6-1. Scorul
întânirilor directe e de 1-1,
Dulgheru triumfând chiar în
acest an, în primul tur la Doha,
6-4, 3-6, 6-1, iar Cornet în 2010,
la Hobart, tot în runda inaugura-
lã, 6-1, 6-0.

Cât o priveºte pe Begu,
aceasta va evolua în premierã cu
jucãtoarea croatã în vârstã de 17
ani Ana Konjuh, locul 94 WTA,
care a trecut, cu scorul de 6-1,

6-4, de Margarita Gasparian
(Rusia, 116 WTA), sportivã
venitã din calificãri.

Finalmente, cea mai grea
misiune pare a o avea Mitu,
cãreia îi va ieºi în cale cehoiaca
Carolina Pliskova (nr. 12), 7-6,
6-4 cu chinezoiaca Zhang Shuai
(nr. 122).

Altfel, în turul III am putea
avea duelul românesc dintre
Halep ºi Dulgheru. Ar fi o
reeditare a sfertului de finalã de
la Roma, din urmã cu aproape
douã sãptãmâni, când racheta
noastrã numãrul 1 a câºtigat cu
un net 6-1, 6-0.

În turul I la Paris a mai fost
prezentã ºi Monica Niculescu
(nr. 67), eliminatã cu un dublu 2-
6 de a 8-a jucãtoare a lumii, Carla
Suarez Navarro, din Spania.

Begu ºi Mitu le urmeazã pe Halep ºi Dulgheru

DIGI SPORT 1
18:45 – FOTBAL – Liga I: FC

Braºov – Gaz Metan / 21:45 –
FOTBAL – Liga Europa, finala, la
Varºovia, în Polonia: FC Sevilla –
Dnipro Dnipropietrovsk.

DIGI SPORT 2
16:45, 18:45 – FOTBAL – Liga

I: Rapid – Pandurii, Concordia
Chiajna – Petrolul.

DIGI SPORT 3
16:45 – FOTBAL – Liga I: “U”

Cluj – Ceahlãul.
DOLCE SPORT
18:45 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – Petrolul / 21:45 –
FOTBAL – Liga Europa, finala: FC
Sevilla – Dnipro Dnipropietrovsk /
4:00 – BASCHET NBA – Play-off:
Golden State – Houston.

EUROSPORT
12:00 – TENIS – Turneul de

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

la Roland Garros, la Paris, în
Franþa: ziua a 4-a / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Italiei, etapa a 17-
a (Aprica – Lugano) / 18:45 –
TENIS – Turneul de la Roland
Garros.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS – Turneul de

la Roland Garros.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Liga Eu-

ropa, finala, la Varºovia, în Polo-
nia: FC Sevilla – Dnipro Dnipro-
pietrovsk.

LOOK TV
16:45, 18:45 – FOTBAL –

Liga I: “U” Cluj – Ceahlãul, FC
Braºov – Gaz Metan.

LOOK PLUS
16:45, 18:45 – FOTBAL –

Liga I: Rapid – Pandurii, Concor-
dia Chiajna – Petrolul.
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 33 22 4 7 59-23 70
ASA 33 20 8 5 50-23 68
CFR Cluj 33 16 9 8 46-26 57
Astra 33 14 12 7 51-27 54
Petrolul 33 14 10 9 40-27 52
Craiova 32 13 11 8 36-32 50
Dinamo 33 13 9 11 47-42 48
Botoºani 33 12 10 11 36-39 46
Viitorul 33 11 9 13 40-50 42
Pandurii 33 11 9 13 44-42 42
CSMS Iaºi 33 11 9 13 31-39 42
Chiajna 33 8 14 11 36-42 38
Gaz Metan 33 8 14 11 29-34 38
FC Braºov 33 9 8 16 33-46 35
Rapid 33 8 9 16 21-39 33
„U” Cluj 33 7 11 15 27-44 31
Oþelul 33 6 11 16 22-44 29
Ceahlãul 33 6 9 18 25-56 27

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 34-a (ultima)
Rapid – Pandurii, astãzi, ora 16.45
„U” Cluj – Ceahlãul, astãzi, ora 16.45
Concordia – Petrolul, astãzi, ora 18.45
FC Braºov – Gaz Metan, miercuri, ora 18.45
CSMS Iaºi – Steaua, joi, ora 20
ASA – Oþelul, joi, ora 20
FC Botoºani - Viitorul, vineri, ora 20
Dinamo – Astra, vineri, ora 20
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18

Selecþionerul Cristian Dulca a
anunþat ieri lotul reprezentativei
Under 21 care va juca, pe 16 iunie,
de la ora 20, împotriva Armeniei, la
Târgu Mureº, primul meci din cam-

Andrei Ivan rateazã debutul naþionaleiAndrei Ivan rateazã debutul naþionaleiAndrei Ivan rateazã debutul naþionaleiAndrei Ivan rateazã debutul naþionaleiAndrei Ivan rateazã debutul naþionalei
de tineret în preliminariide tineret în preliminariide tineret în preliminariide tineret în preliminariide tineret în preliminarii

Echipa de juniori B a Universi-
tãþii Craiova a ratat prezenþa în fi-
nala campionatului naþional, pier-
zând la Buftea semifinala cu Viito-
rul. Puºtii lui Nelu Petriºor au în-
tâlnit o echipã ticsitã de internaþio-
nali, în frunte cu mini-vedetele Ia-
nis Hagi, Carlo Casap ºi Florinel
Coman. Cel din urmã a ºi reuºit
unicul gol al întâlnirii, în minutul
29, în urma unei pãtrunderi în ca-
reu. Deºi diferenþa a fost minimã,
partida a fost una cu destule oca-
zii, la ambele porþi. Hagi junior a
dat startul acþiunilor periculoase,
cu un ºut respins de Vlad, iar An-
drei, Vlãdoiu, Constantin ºi Gea-
nimu au ripostat, cel din urmã cu
patru ocazii importante. Coman ºi
Casap puteau majora scorul, iar
partida s-a încheiat cu ºansa irosi-
tã de Andrei Popescu. Nelu Petri-
ºor a utilizat echipa: Vlad – Vlãdo-

pania de calificare la EURO 2017.
Din lot nu face parte atacantul Uni-
versitãþii Craiova, Andrei Ivan, care
a jucat foarte puþin în ultima vreme
ºi acuzã ºi probleme de sãnãtate,

fiind accidentat la spate. Lotul con-
vocat este urmãtorul: Portari: Lau-
renþiu Brãnescu (Haladas), Valentin
Cojocaru (FCSB), Eduard Pap
(ACS Poli Timiºoara); Fundaºi:
Bogdan Mitache (FC Voluntari),
Robert Hodorogea, Bogdan Þâru,
Cristian Manea (toþi FC Viitorul),
Deian Boldor (Pescara), George
Miron (Oþelul Galaþi), Ioan Neag
(”U” Cluj), Steliano Filip (Dinamo
Bucureºti); Mijlocaºi: Dragoº Ne-
delcu, Florin Tãnase, Alexandru Mi-
triþã (toþi FC Viitorul), Szilard Ve-
res, Alexandru Pãun (ambii CFR
Cluj), Sorin Tãbãcariu, Cãtãlin ªte-
fãnescu (ambii Ceahlãul), Ovidiu
Popescu (ACS Poli Timiºoara),
Dorin Rotariu (Dinamo), Andreas
Ivan (Stuttgarter Kickers); Atacanþi:
George Puºcaº (Internazionale Mi-
lano), Alexandru Tudorie (Oþelul
Galaþi), Cãtãlin Þârã (FC Braºov).

În grupa a 5-a a preliminariilor
pentru Euro 2017, România este
în grupã cu: Danemarca, Þara
Galilor, Bulgaria, Armenia ºi Lu-
xemburg. Câºtigãtoarea grupei se
va califica direct la turneul final,
iar cele mai bune 4 din 9 ocupante
ale locurilor secunde vor disputa
un play-off pentru a decide ultimele
douã selecþionate care vor merge
la EURO 2017 din Polonia.

iu (77 Cârlig), Ivan, C. Ion (68
Gãleºanu), D. Andrei – V. Constan-
tin, Hodea (74 Rodeanu), A. Po-
pescu – Medrea (58 Dinu), Gea-
nimu (68 Þoiu), Jurj. De partea
cealaltã, antrenorul Nicolar Roºca
a jucat cu: Durbuzoancã – Vlãdes-
cu, Ghiþã, Kilyen, A. Rusu – Iani
(64 Trancã) – Hagi (58 Mãþan),
Dumitrescu – Ciobanu, Casap (75
Ene), Coman. Asearã s-a disputat
finala mare a republicanilor B, în-
tre  Viitorul ºi Ardealul Cluj, în timp
ce Universitatea a jucat cu Chin-
dia Târgoviºte în finala micã. În
cealaltã semifinalã, Ardealul se im-
pusese cu 10-9, dupã lovituri de
departajare contra formaþiei din
Târgoviºte.

Juniorii D încep faza zonalã
Câºtigãtoare a campionatului

judeþean, echipa de juniori D a
Universitãþii Craiova, antrenatã de
Miticã Barbu, începe astãzi meciu-
rile fazei zonale, programatã la Pi-
teºti. Astfel, de la ora 17, puºtii
craioveni vor întâlni CSM Râmni-
cu Vâlcea, iar mâine, de la aceeaºi
orã, vor evolua împotriva celor de
la Turnu Mãgurele. Obiectivul este
clasarea pe unul dintre primele douã
locuri ale grupei pentru a participa
în semifinalele de sâmbãtã. Dumini-
cã este programatã finala, câºtigã-
toarea ei urmând a se califica la tur-
neul naþional. Miticã Barbu a decla-
rat: „Mergem la Piteºti sã câºtigãm.
Nu va fi uºor, dat fiind cã în fazele
superioare putem întâlni ªcoala Dani
Coman, una dintre echipele puterni-
ce la aceastã categorie de vârstã. Dar
dorim sã respectãm blazonul Univer-
sitãþii, sã demonstrãm cã suntem cei
mai buni“.
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