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- Dacã ar fi fost mãrile ºi
oceanele cu whisky, unii ma-
rinari n-ar mai fi intrat în
politicã. actualitate / 5
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700 de fire de levãnþicã au fost furate de
pe zona verde a Craiovei. Conducerea RA-
APDL s-a mobilizat ºi a pornit în cãutarea
hoþilor. Culmea cã i-a mai ºi gãsit: se aºe-
zaserã în Piaþa Centralã ºi în Piaþa Craio-

viþa Nouã ºi începuserã sã vândã marfa. Aproape
jumãtate din flori au fost recuperate ºi au fost re-
plantate, ieri, pe locurile din care dispãruserã cu o
noapte în urmã.
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O sãptãmânã incredibilã, una fãrã precedent, în toatã istoria
FIFA, a pus longevivul sãu preºedinte ºi, inclusiv FIFA, la pã-
mânt. Seismul a avut o magnitudine inegalabilã, soldându-se cu
demisia lui Sepp Blatter ºi cãderea imperiului. Potrivit predeceso-
rului sãu, brazilianul Joao Havelange, Sepp Blatter a fãcut din Fe-
deraþia Internaþionalã de Fotbal „un monstru”. Dupã ce elveþianul,
în vârstã de 79 de ani, reales la 29 mai a.c., pentru un al cincilea
mandat consecutiv, la al 65-lea Congres de la Zurich, a promovat
o altã filozofie în domeniul marketingului, totul s-a schimbat, înre-
gistrându-se o veritabilã explozie economicã. Contând pe 209
membri, cu 16 mai mulþi decât ONU, FIFA a înregistrat venituri
de 5,7 miliarde dolari (5,2 miliarde de euro), între 2011-2014, de
24 de ori mai mari decât cele înregistrate (257 milioane de dolari),
în ultimii patru ani ai lui Joao Havelange (1995-1998). La finele
anului trecut, FIFA avea rezerve colosale (1,5 miliarde de dolari).
Cupa Mondialã din Brazilia i-a adus 4,8 miliarde de dolari, faþã de
ediþia 2010 din Africa de Sud – 2,4 miliarde de dolari, când s-a
contat doar pe vânzarea drepturilor de televiziune.
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Fostul ºef al CFR ̀
Mihai Necolaiciuc, condamnat
la zece ani de închisoare

Fostul director general al CFR
Mihai Necolaiciuc a fost condam-
nat de Judecãtoria Sectorului 1 la
zece ani de închisoare cu executa-
re, pentru fapte de abuz în serviciu
prin care compania ar fi fost
prejudiciatã cu aproximativ 56,7
milioane de euro, decizia nefiind
definitivã. Judecãtorul a constatat
cã infracþiunile din aceastã cauzã
sunt concurente cu cea pentru
care Mihai Necolaiciuc a fost deja
condamnat, într-un alt dosar, la
patru ani ºi ºase luni de închisoa-
re, prin sentinþa din 7 ianuarie
2014 a Judecãtoriei Sectorului 1
Bucureºti, rãmasã definitivã prin
decizia penalã din 17 octombrie
2014 a Curþii de Apel Bucureºti.

Senatul a adoptat legea privind
alegerile parlamentare

Senatul a adoptat, ieri,
propunerea legislativã privind
alegerea Senatului ºi a Camerei
Deputaþilor ºi pentru funcþionarea
Autoritãþii Electorale Permanente
(AEP), iniþiatã de mai mulþi
parlamentari PSD, UNPR, PC,
PNL, UDMR ºi minoritãþi. Propu-
nerea de lege stipuleazã cã
senatorii ºi deputaþii se aleg prin
scrutin de listã, potrivit principiu-
lui repartizãrii proporþionale,
norma de reprezentare pentru
alegerea Senatului fiind de un
senator la 168.000 de locuitori iar
în cazul Camerei Deputaþilor, de
un deputat la 73.000 de locuitori.
În lege se defineºte ºi termenul de
“fraudã electoralã” în sensul cã
aceasta este reprezentatã de
“orice faptã care are loc înaintea,
în timpul sau dupã încheierea
votãrii ori în timpul numãrãrii
voturilor ºi încheierii proceselor-
verbale ºi care are ca rezultat
denaturare voinþei alegãtorilor ºi
crearea de avantaje concretizate
prin mandate în plus pentru un
competitor electoral”. Legea are
un caracter organic ºi a fost
adoptatã de Senat, în calitate de
primã Camerã sesizatã, cu 105
voturi pentru ºi douã voturi
împotrivã.

Premierul Victor Ponta a anunþat, ieri, în
ºedinþa de Guvern, cã nu este de acord cu
modificarea Legii Educaþiei pânã când nu exis-
tã un consens pe aceastã temã. “Domnule mi-
nistru Cîmpeanu, sã nu cãdeþi în capcana în
care au cãzut toþi miniºtrii. O sã facem o nouã
lege (a Educaþiei – n.r.) atunci când toatã lu-
mea este de acord – Parlamentul, preºedintele
României, sindicatele, profesorii, elevii, pãrin-
þii. Am vãzut cã a început iarãºi agitaþia cã
schimbãm legea. Eu nu sunt de acord sã schim-
bãm nicio lege a Educaþiei pânã nu stã toatã
lumea la masã, pânã nu o gândeºte pe termen
lung”, a afirmat Ponta, la începutul ºedinþei
Executivului.

Premierul i-a cerut ministrului Educaþiei sã
se implice în aceastã chestiune, dar sã aibã un
mesaj clar ºi sã evite instabilitatea. “Fiþi impli-
cat, dar sã daþi un mesaj foarte clar, nu de in-
stabilitate! Iar se schimbã ceva, iar o luãm de la
capãt cu schimbãrile ºi îi înnebunim pe oameni.
(...) Vreau sã mãsuraþi ºi acolo de o mie de ori.
(...) Discutaþi cu toatã lumea. Trebuie fãcute
grupuri de lucru, trebuie gândit, nu vã grãbeºte
nimeni”, a susþinut prim-ministrul.

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o
informare de instabilitate atmosfe-
ricã, valabilã la nivelul întregii þãri
începând de astãzi, de la orele prân-
zului.

Potrivit meteorologilor, în inter-
valul 4 iunie, ora 12.00 – 5 iunie,
ora 12.00, vor fi perioade de timp
cu instabilitate atmosfericã accen-

Guvernul va organiza un refe-
rendum cu privire la aderarea Ro-
mâniei la Zona Euro dacã se va
impune din punct de vedere poli-
tic, a declarat premierul Victor
Ponta, precizând cã termenul ob-
iectivului rãmâne 1 iulie 2019, când
România va prelua preºedinþia Uni-
unii Europene.

Afirmaþia prim-ministrului a ve-
nit ca rãspuns la o întrebare a pre-

Camera Deputaþilor a decis, ieri, ca anga-
jaþii sã primeascã vouchere de vacanþã, în li-
mita a 6 salarii medii pe economie, reglemen-
tãrile aprobate de cãtre deputaþi urmând sã
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Ministrul Educaþiei, Sorin
Cîmpeanu, a declarat luni cã a
fost lansat în dezbatere publi-
cã proiectul premergãtor Legii
Educaþiei, care, la fel ca Legea
familiei, trebuie sã fie rezulta-
tul unei dezbateri profunde,
profesioniste ºi transparente.
“Este de astãzi în dezbatere
publicã acel proiect de la care
se pleacã – sunt doar idei lan-
sate în dezbatere, este un pro-
iect care are o oarecare vechi-
me, aflat pe agenda Parlamen-
tului, singurul care putea fi luat
în discuþie, cu bune ºi cu rele,
un proiect ce va putea sã rã-
mânã pânã la final în proporþie
de 90-80-70-60-50-40%, nu ºtiu, nu mã ante-
pronunþ, tocmai ãsta este rolul dezbaterilor pe
care le-am declanºat începând cu ziua de as-
tãzi”, a spus Cîmpeanu.

Totodatã, senatorul PSD Ecaterina Andro-
nescu ºi-a exprimat speranþa ca o nouã Lege a
Educaþiei sã ajungã în Parlament începând cu

luna septembrie, iar “pânã la vacanþa de iarnã”
actul normativ sã intre în vigoare. Andrones-
cu a precizat, însã, cã noile reglementãri din
Educaþie nu vor schimba regulile ‘’în timpul
jocului’’, arãtând cã o lege nu trebuie ‘’sã stre-
seze’’ sistemul, ci trebuie sã-l ajute sã funcþi-
oneze mai bine.

Camera Deputaþilor a decis: Angajaþii pot
primi vouchere de vacanþã

fie aplicate în 30 de zile de la intrarea în
vigoare a legii. Deputaþii au adoptat în acest
sens, cu 303 voturi “pentru” ºi 12 abþineri,
Ordonanþa 8/2014 care modificã Ordonan-
þa de urgenþã 8/2009 privind acordarea vou-
chere-lor de vacanþã.

Potrivit celor adoptate de deputaþi, toþi
angajaþii pot beneficia de vouchere de va-
canþã. Pe de o parte, angajaþii din sistemul
privat pot beneficia de vouchere de vacan-
þã sau de primã de vacanþã, pe care angaja-
torul le acordã în urma negocierii, iar în
sistemul public, în urma unui amendament

adoptat, vor beneficia doar de vouchere de
vacanþã nu ºi de bani sau prime de vacanþã.
Vouchere de vacanþã vor fi folosite doar în
turismul românesc.

De asemenea, se introduce un nou sistem,
acela a emiterii voucherelor de vacanþã pe su-
port electronic. Cele care sunt tipãrite în su-
port electronic, cât ºi cele pe suport de hãrtie,
vor fi utilizate doar în unitãþi turistice autori-
zate de Auoritatea Naþionalã pentru Turism.
Acest sistem de vouchere de vacanþã pãstrea-
zã facilitãþile fiscale oferite angajatorilor, sunt
deductibile ºi scutite de la plata contribuþiilor
ºi taxelor salariale. În plus, emiterea vouche-
relor de vacanþã rãmâne sub controlul Minis-
terului Finanþelor ºi va permite intrarea pe pia-
þã a oricãrui actor care respectã condiþiile.

Toþi reprezentanþi grupurilor parlamentare
au susþinut adoptarea acestor prevederi, arã-
tând cã relanseazã turismul românesc. Ca-
mera Deputaþilor este for decizional.

Guvernul va organiza referendum
privind aderarea României la Zona

Euro dacã se impune politic
sei, dupã ce a prezentat în Camera
Deputaþilor situaþia economicã a
þãrii, reprezentanþii presei dorind sã
afle dacã Guvernul ia în calcul or-
ganizarea unui referendum în ceea
ce priveºte aderarea României la
Zona Euro.

Premierul a arãtat cã în discu-
þiile avute sãptãmâna trecutã cu
preºedintele Klaus Iohannis, cu
guvernatorul BNR, Mugur Isãres-

cu, ºi cu ministrul de Finan-
þe, Eugen Teodorovivi, nu a
fost abordatã o astfel de
variantã, dar a apreciat cã
este o idee bunã.

“În final, dacã se va con-
sidera din punct de vedere
politic sã facem ºi un refe-
rendum pentru asta... uite,
nu m-am gândit în acest
moment la asta, dar nu ºtiu
dacã e o idee rea, e o idee
bunã”, a spus Ponta.

ANM: Informare meteo de instabilitate
atmosfericã în întreaga þarã

tuatã, îndeosebi în
Moldova, Transilva-
nia ºi în zona Carpa-
þilor Orientali ºi Me-
ridionali.

Spre searã, noap-
tea ºi în dimineaþa
zilei de vineri, 5 iu-
nie, instabilitatea at-
mosfericã se va
semnala în jumãtatea
de sud a þãrii.

În zonele respec-
tive vor fi averse ce
vor avea ºi caracter
torenþial, frecvente

descãrcãri electrice, intensificãri de
scurtã duratã ale vântului, pe arii
restrânse vijelii ºi cãderi de grindi-
nã. Cantitãþile de apã vor depãºi lo-
cal 15 litri/metrul pãtrat ºi, izolat,
30-40 litri/metrul pãtrat.

ANM precizeazã cã, în funcþie
de evoluþia ºi intensitatea fenome-
nelor meteorologice, va actualiza
informarea meteo.
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Când au mers sã-ºi ia în pri-
mire zonele de lucru, de pe bule-
vardele „1 Mai” ºi „Titulescu”,
îngrijitorii de la RAADPFL Cra-
iova nu au mai gãsit la locul lor
firele de levãnþicã. Muncitorii s-
au frecat la ochi ºi au început sã
priveascã mai cu atenþie prin stra-
turile de flori. Nu le-a trebuit mult
sã tragã concluzia cã s-a dat ata-
cul la flori peste noapte ºi cineva
a plecat încãrcat cu un snop în-
treg de levãnþicã. Angajaþii ºi-au
sunat imediat ºefii, care, la rân-
dul lor, au alertat poliþia. „Ne-am
dat seama cã nu aveau unde sã
meargã cu florile decât în pieþe,

700 de fire de levãnþicã au fost furate de pe zona verde a
Craiovei. Conducerea RAAPDL s-a mobilizat ºi a pornit în cãuta-
rea hoþilor. Culmea cã i-a mai ºi gãsit: se aºezaserã în Piaþa
Centralã ºi în Piaþa Craioviþa Nouã ºi începuserã sã vândã marfa.
Aproape jumãtate din flori au fost recuperate ºi au fost replantate,
ieri, pe locurile din care dispãruserã cu o noapte în urmã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎTLICHE

ca sã le vândã. De obicei, cam
aºa se vând florile în Craiova ºi
se pare cã raþionamentul nostru
a fost bun, a funcþionat perfect”,
a precizat Rela Filip, directorul
regiei.

Piaþa Centralã, inundatã cu
parfum de lavandã

Poliþiºtii au luat la scotocit toate
pieþele, dar mai cu seamã cele
care sunt frecventate des de cum-
pãrãtori. Ca în nici o altã zi, o
mare de levãnþicã parfumatã apã-
ruse în Piaþa Centralã ºi în Piaþa
din Craioviþa Nouã. Plantele fu-
sese smulse cu rãdãcini cu tot ºi

erau comercializate în pahare din
plastic sau direct din pungi. Când
au fost întrebaþi de poliþiºti de
unde provin buchetele mari de le-
vãnþicã, vânzãtorii – ºase cetã-
þeni romi – au spus cã le-au cum-
pãrat de la altcineva. „Este clar
cã sunt firele de levãnþicã de pe
domeniul public. ªefii de sectoa-
re îºi cunosc fiecare florile pe
care le îngrijesc. În plus, nici nu
avea de unde sã aparã, peste
noapte, chiar atâta levãnþicã pe
piaþã”, a mai spus directorul RA-
ADPFL Craiova.

Poliþia a deschis o anchetã
Au fost furate nu mai puþin

decât 700 de fire de lavandã care
fuseserã plantate în luna septem-
brie pe bulevardele amintite. Cu
ajutorul poliþiºtilor, conducerea
RAADPFL Craiova a reuºit sã
recupereze 400 de fire, pe care

angajaþii regiei le-au replantate,
ieri, în locurile din care dispãru-
serã. „Sperãm sã mai recuperãm
ºi restul de flori, dar va fi mai
greu, pentru cã autorii acestui
furt deja ºtiu cã suntem pe ur-
mele lor. Dar colaborãm foarte
bine cu poliþia”, a mai spus Rela
Filip. Întreg cazul a fost preluat
de poliþie, care a demarat o an-
chetã. „Cercetãrile în acest caz
au fost preluate de poliþiºtii Sec-
þiei 2 Craiova, întrucât pe raza
lor de competenþã s-au comis
cele mai multe furturi, iar anche-
ta continuã”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, Alin
Apostol.

Regia nu va renunþa la aceastã
plantã

Întrebatã dacã va mai fi plan-
tatã levãnþicã în Craiova, floare

care se pare cã îi ispiteºte pe
hoþi, Rela Filip, directorul RA-
ADPFL, a spus cã zonele verzi
de pe domeniul public vor fi,
cu siguranþã, împrospãtate cu
flori, iar printre acestea se va
gãsi ºi  lavandã. „Acesta nu
este un motiv ca noi sã nu mai
plantãm levãnþicã în Craiova.
Este o plantã cu o inflorescen-
þã frumoasã ºi cu un parfum
deosebit ºi care, pe deasupra,
mai are ºi calitatea cã alungã
þân þa r i i .  Cra ioveni i  iubesc
aceastã plantã ºi noi vom þine
cont de acest lucru”, a spus
aceasta. Ultimele achiziþii ale re-
giei, în materie de flori, sunt
trandafirii-pom pe care autoritã-
þile au început sã îi aºeze pe zo-
nele mediane dintre bulevarde.
Pe Calea Bucureºti se planteazã
mesteceni ºi catalpã.

În toatã aceastã sãptãmânã, Salubritatea
desfãºoarã o campanie de dezinsecþie prin
pulverizare terestrã pe domeniul public, in-
tervenþie ce are ca scop combaterea insec-
telor dãunãtoare. Echipele care acþioneazã
la nivelul Craiovei vor demara intervenþia în
toate cartierele Craiovei, în funcþie de con-
diþiile meteorologice existente.

„Am decis demararea unei noi campanii
de dezinsecþie la mai puþin de douã sãptã-
mâni faþã de etapa precedentã, având în
vedere condiþiile atmosferice de pânã acum,
condiþii care favorizeazã înmulþirea þânþari-
lor, muºtelor ºi cãpuºelor. Dezinsecþia va
avea loc, de aceastã datã, la sol, pentru a
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spori eficacitatea acþiunilor noastre”, a de-
clarat Eliza Peþa, directorul SC Salubritate
Craiova.

Produsele biocide folosite în cadrul aces-
tei intervenþii sunt Extratox ºi Supertox, sub-
stanþe din grupa a treia de toxicitate, aviza-
te de Ministerul Sãnãtãþii. Suprafaþa totalã
pe care va avea loc dezinsecþia este de 810
hectare. Pânã acum s-a acþionat asupra la-
curilor din Craiova, pe o suprafaþã de 17,2
hectare, în Parcul „Nicolae Romanescu”,
în Parcul „Tineretului”, ºi cimitirele Nord
ºi Sineasca, precum ºi pe zonele verzi de
pe bulevardul „Nicolae Titulescu”, strada
„Maria Tãnase” ºi din Corniþoiu.
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Vineri, 29 mai a.c., la Tribu-
nalul Dolj s-a înregistrat dosa-
rul în care Costel Viorel Pet-
cu, de 33 de ani, din comuna
Leu, a fost trimis în judecatã
pentru ultraj raportat la tenta-
tivã de omor ºi conducerea
unui autovehicul pe drumurile
publice de cãtre o persoanã
fãrã permis. Potrivit rechizito-

riului întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul
Dolj, totul s-a petrecut pe 5
aprilie a.c., în jurul orei 15.00,
pe DN 6, în comuna Leu.

Agentul-ºef principal Pa-
puc Marin (51 de ani), din
cadrul Serviciului Poliþiei Ru-
tiere din I.P.J. Dolj, împreunã
cu agentul-ºef principal Un-
gureanu Dumitru, din cadrul
aceluiaºi serviciu, au fost tri-
miºi sã efectueze activitãþi
specifice de combatere a ex-
cesului de vitezã pe DN6 ºi
DJ664, cu autospeciala de
serviciu dotatã cu aparaturã

Din Raportul de expertizã medico-legalã emis de Institutul de
Medicinã Legalã (IML) Craiova rezultã cã persoana vãtãmatã,
Papuc Marin, în vârstã de 51 ani, prezintã leziuni de violenþã
care pot data din 05.04.2015, au putut fi produse prin lovire cu
corpuri dure, posibil în condiþiile lovirii cu un autoturism ºi
necesitã 30-35 de zile de îngrijiri medicale de la data producerii,
dacã nu survin complicaþii.

Un doljean de 33 de ani a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, dupã ce a
trecut cu maºina pe care o condu-
cea, fãrã sã aibã permis, peste pi-
ciorul unui agent al Serviciului Ru-
tier Dolj care îi fãcea semnal regula-
mentar de oprire. Mai mult, fãrã sã-i
pese de starea celui lovit, a dispãrut
de la locul faptei, a ascuns maºina în
curtea unor prieteni ºi a aruncat plã-

cuþele cu numãrul de înmatriculare.
Poliþistul a stat o lunã cu piciorul în
ghips. Autorul, care a mai fost con-
damnat pentru infracþiuni la regimul
circulaþiei, a ajuns sã fie cercetat de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj dupã ce în sarcina lui
s-a reþinut infracþiunea de ultraj cu
latura obiectivã a tentativei de omor,
întrucât fapta a fost comisã împotri-
va unui poliþist aflat în exercitarea
atribuþiunilor de serviciu.

radar. Cei doi poliþiºti de la
Rutierã au parcat Loganul pe
raza comunei Leu, în apropie-
rea Primãriei, la intersecþia cu
strada „Mãrgãritarului”, ºi a
pus în funcþiune aparatura
radar pentru a verifica viteza
de deplasare a autovehicule-
lor care circulau pe direcþia
Castranova –Leu.

N-a oprit dupã ce a lovit
poliþistul

În jurul orei 15.30, în condi-
þiile în care nu deþinea permis
de conducere pentru nici o ca-
tegorie de autovehicule, incul-
patul Costel Viorel Petcu (33 de
ani), la volanul unui Audi cu nu-
mãrul de înmatriculare DJ-10-
FTP, a ajuns pe raza comunei
Leu, la o distanþã de aproxima-
tiv 200 m de echipajul de poli-
þie. Aparatul radar montat pe
autospeciala de poliþie a emis
semnal sonor, indicând faptul cã
se apropie un autovehicul cu
vitezã superioarã celei permise

pentru sectorul de drum respec-
tiv. În acelaºi timp, Petcu Cos-
tel Viorel a observat ºi el echi-
pajul de poliþie ºi a redus viteza
de deplasare, pânã la oprire, în-
cercând sã efectueze o mane-
vrã stânga pentru a întoarce,
însã a abandonat ideea întrucât
ºi-a dat seama cã lãþimea dru-
mului nu îi permitea sã facã
manevra de întoarcere dintr-o
singurã miºcare, astfel încât a
repus autoturismul pe banda ini-
þialã ºi ºi-a continuat deplasa-
rea, accelerând, aºa cum s-a
observat din înregistrarea apa-
ratului radar. În aceste condiþii,
agentul Marin Papuc a coborât
de la volanul autoturismului de
servici ºi s-a deplasat spre axul
drumului, cu faþa cãtre autove-
hiculul ce se apropia, cãruia i-a
fãcut semnal regulamentar de
oprire, ridicând braþul stâng în
sus, apoi punându-l orizontal.

„Deºi a observat semnalul
de oprire fãcut de persoana
vãtãmatã, inculpatul Petcu
Costel Viorel ºi-a continuat
deplasarea, semnalizând
dreapta ca ºi cum ar intenþio-
na sã dea curs solicitãrii
funcþionarului public, însã nu
a oprit, lovindu-l pe acesta la
nivelul genunchiului drept
apoi continuându-ºi deplasa-
rea în vitezã. În urma impac-
tului cu autoturismul,
persoana vãtãmatã,
Papuc Marin, a su-
ferit leziuni la ge-
nunchiul drept, care
au necesitat imobili-
zarea în aparat gip-
sat circular femuro-
gambar”, dupã cum
se aratã în rechizitoriul
Parchetului.
A ascuns maºina la
un prieten, în
comuna Teasc

Deºi atât ºoferul,
cât ºi femeia care îl
însoþea au recunos-
cut ulterior cã au vã-
zut cum poliþistul s-a
prãbuºit  pe asfalt

dupã loviturã, Petcu nu a oprit
sã vadã în ce stare este aceas-
ta. Dupã ce a pãrãsit locul fap-
tei, inculpatul a condus autotu-
rismul pânã în comuna Teasc,
la locuinþa unui prieten, în cur-
tea cãruia a parcat maºina,
însã a luat plãcuþele cu numã-
rul de înmatriculare ºi le-a as-
cuns în interiorul autoturismu-
lui marca Skoda al prietenei
sale, cu care ºi-a continuat de-
plasarea pânã în Craiova. O
ambulanþã chematã la faþa lo-
cului l-a transportat pe poliþistul
rãnit la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, iar colegii
sãi au demarat cercetãrile, reu-
ºind, în noaptea de 5 spre 6 apri-
lie sã punã mâna pe autorul fap-
tei ºi sã gãseascã maºina, sta-
bilind cã nu are permis de con-
ducere ºi a mai fost condamnat
anterior pentru infracþiuni la re-
gimul circulaþiei pe drumurile
publice. Petcu a fost reþinut pe
24 de ore, iar pe 6 aprilie a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de in-
stanþã care i-a emis inculpatu-
lui mandat pe 30 de zile.

Prin ordonanþa din 20 aprilie
a.c., Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova ºi-a declinat
competenþa de soluþionare a
cauzei în favoarea Parchetului

de pe lângã Tribunalul Dolj,
apreciind cã fapta inculpatului
Petcu Costel Viorel de a lovi
cu autoturismul pe persoana
vãtãmatã, ar putea întruni ele-
mentele constitutive ale infrac-
þiunii de tentativã de omor. Ast-
fel, cauza a fost preluatã de
Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procurorii reþinând cã
“acþiunea inculpatului Petcu
Costel Viorel de a lovi cu au-
toturismul pe partea vãtãma-
tã întruneºte elementele con-
stitutive ale infracþiunii de
tentativã de omor. În speþã,
fapta de tentativã de omor
îmbracã forma agravantã a
tentativei de omor calificat,
dacã a acesta a fost comisã
pentru a sãvârºi sau ascun-
de sãvârºirea unei alte in-
fracþiuni (conducerea fãrã
permis). În cazul de faþã, fap-
ta de tentativã de omor intrã
în conþinutul laturii obiecti-
ve a infracþiunii de ultraj, în-
trucât a fost comisã împotri-
va unui poliþist aflat în exer-
citarea atribuþiunilor de ser-
viciu”, dupã cum se mai aratã
în rechizitoriu. Inculpatul se
aflã acum dupã gratii, pe 29
mai când s-a înregistrat dosa-
rul la Tribunalul Dolj fiind pre-
lungitã faþã de el mãsura ares-
tãrii preventive.

E acuzat de ultraj ºi tentativã de omor

ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit
ªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cãªofer fãrã permis judecat pentru cã
a lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugita lovit cu maºina un poliþist ºi a fugit



joi, 4 iunie 2015 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

O sãptãmânã incredibilã, una
fãrã precedent, în toatã istoria
FIFA, a pus longevivul sãu pre-
ºedinte ºi, inclusiv FIFA, la pã-
mânt. Seismul a avut o magnitu-
dine inegalabilã, soldându-se cu
demisia lui Sepp Blatter ºi cãde-
rea imperiului. Potrivit predece-
sorului sãu, brazilianul Joao Ha-
velange, Sepp Blatter a fãcut din
Federaþia Internaþionalã de Fot-
bal „un monstru”. Dupã ce elve-
þianul, în vârstã de 79 de ani, rea-
les la 29 mai a.c., pentru un al
cincilea mandat consecutiv, la al
65-lea Congres de la Zurich, a
promovat o altã filozofie în do-
meniul marketingului, totul s-a
schimbat, înregistrându-se o ve-
ritabilã explozie economicã. Con-
tând pe 209 membri, cu 16 mai

MIRCEA CANÞÃR
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mulþi decât ONU, FIFA a înre-
gistrat venituri de 5,7 miliarde
dolari (5,2 miliarde de euro), în-
tre 2011-2014, de 24 de ori mai
mari decât cele înregistrate (257
milioane de dolari), în ultimii pa-
tru ani ai lui Joao Havelange
(1995-1998). La finele anului tre-
cut, FIFA avea rezerve colosale
(1,5 miliarde de dolari). Cupa
Mondialã din Brazilia i-a adus 4,8
miliarde de dolari, faþã de ediþia
2010 din Africa de Sud – 2,4 mi-
liarde de dolari, când s-a contat
doar pe vânzarea drepturilor de
televiziune. Între 2011-2014, un
miliard de dolari s-a investit în
proiecte de dezvoltare, ajutorarea
unor federaþii ºi confederaþii con-
tinentale, prelungindu-se progra-
mul Goal, iniþiat în 1999. În plin

scandal de corupþie, anchetei ju-
diciare, rãzboi pentru putere,
UEFA s-a dovedit un „braþ de
fier” în confruntarea deschisã cu
FIFA. Deºi reprezintã doar 25%
din corpul electoral al Congresu-
lui, raporteazã rezultate financia-
re superioare celor ale FIFA, în-
tre 2011-2014 (8,3 miliarde de
dolari). Ediþia actualã a Ligii Cam-
pionilor i-a adus 1,34 miliarde de
euro, echivalentul Euro 2012, gãz-
duit de Ucraina ºi Polonia. ªi
dacã Sepp Blatter este acum în
afara jocului, Michel Platini, ºeful
frontului european anti-Blatter,
marcheazã aparent puncte, ten-
tat de bulevardul deschis, la ale-
gerile ce vor veni pentru funcþia
de preºedinte al FIFA. A lovi nã-
prasnic, în persoanã, pe elveþian,
cerându-i în van demisia înaintea
scrutinului de vineri. Paradoxal,
vulnerabilitatea lui Sepp Blatter
a stat în „braþul sãu drept”, nu-
mãrul doi din FIFA, francezul
Jerome Valcke, secretarul gene-
ral al organizaþiei, pus pe tavã de
cotidianul „New York Times”.
Dincolo de tot ceea ce se vede,
în subteran se va duce o luptã ne-
bunã pentru putere, cu posibile
amestecuri politice accentuate.
Dupã ceea ce ºtim deja, prin in-
tervenþiile unor actori politici de
calibru, precum Vladimir Putin,

Francois Hollande, David Ca-
meron. Interesant ce scrie co-
tidianul „Le Temp”: „Inamo-
vibil pânã la un punct. A avut
inteligenþa sã înþeleagã. A
sfârºit prin a realiza cã nu e
de talia sa, un senior al fot-
balului, sã înfrunte justiþia
americanã ale cãrei anchete
asupra sistemului de corup-
þie ar putea ajunge la capul
organizaþiei”. De Sepp Blatter
este vorba. În discuþie s-ar pu-
tea pune, cât de curând, statu-
tul de gazdã al ediþiilor CM din
Rusia ºi Qatar (2018 ºi 2022),
scrie „The Telegraph”. Cum
2018 este prea aproape pentru
a se mai schimba þara-gazdã,
Qatarul – în centrul polemicii –

a dezminþit informaþia din „Wa-
shington Post”, potrivit cãre-
ia peste 1.200 de muncitori ºi-
au pierdut viaþa pe ºantierele
Mondialului. Rãzboiul pentru
putere a început, dar raportul de
forþe este defavorabil Europei
ºi, aºa cum se întâmplã, regre-
tat ar putea fi, pentru tactul sãu
inegalabil... Sepp Blatter. Vizat
acum de ancheta FBI pentru
fapte de corupþie. Interpolul a
emis, ieri, ºase solicitãri la ce-
rerea autoritãþilor americane vi-
zând extrãdarea a doi ex-oficiali
FIFA, Jack Warner ex-vicepre-
ºedinte FIFA, Nicola Leoz,
membru al Comitetului Execu-
tiv – ºi patru administratori de
societãþi de marketing sportiv.

Serviciul teritorial al poliþiei de
frontierã Dolj este în permanentã
alertã. ªi nu fãrã rezultate. Unele
referitoare la imigranþii care for-
þeazã pãtrunderea pe teritoriul þã-
rii apar aproape zilnic în presã,
altele nu, din raþiuni pe care nu le
comentãm. Lucrurile nu sunt de-
loc liniºtitoare din cauza disfunc-
þionalitãþilor postului de frontierã
Kapitan-Andreew, principalul
punct de trecere între Bulgaria ºi
Turcia, unde poliþia descoperã, în
traficul imens rutier, clandestini
lipsiþi de acte de identitate, care
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plãtesc poliþiºti, scrie Le Monde,
pentru a intra în Bulgaria. Infor-
maþia nu pare verosimilã, deºi se
insinueazã cã Bulgaria, þarã sãra-
cã, a devenit teritoriul utilizat de
filierele jihadiste ale Statului Isla-
mic. La 28 aprilie a.c., Milan Pe-
nev, directorul naþional al Poliþiei
de Frontierã, a demisionat, iar 25
de vameºi au fost demiºi. Succe-
sorul lui Milan Penev, Antonio An-
ghelov, a promis „o luptã fãrã
compromisuri contra corupþiei”.
Secretarul general al Ministerului
de Interne, Gheoghi Kostov, opi-

neazã cã prolifereazã contraban-
da ºi imigraþia ilegalã. În lupta
contra organizaþiei Statul Islamic
„determinarea este totalã”, dar
este o luptã pe termen lung.
Aceasta este concluzia reuniunii
ministeriale internaþionale de la
Paris, de marþi 2 iunie a.c., a he-
teroclitei coaliþii antijihadiste, com-
pusã din 20 de þãri ºi organizaþii
internaþionale, condusã de USA,
deja cu un plan militar ºi politic,
pentru cucerirea provinciei Al-
Anbar din Irak. Statul Islamic s-a
nãscut pe teritoriul irakian, cadoul
al preºedintelui George W. Bush,
majoritatea ºiitã fiind izgonitã de
la putere în favoarea minoritãþi
sunite, aflatã acum la putere. Sta-
tul Islamic nu este altceva decât
jihadul celor din partidul Baas al
lui Sadam Hussein. În Libia, gru-
parea Statul Islamic a preluat con-
trolul asupra aeroportului din Sir-
te, oraº la este de Tripoli. Sã re-
venim. Reproºurile care i se fac
Bulgariei în Le Monde au ricoºeu.
Tehnica nu este nouã. Se spune
cã Bulgaria nu aparþine spaþiului

Schengen, deºi doreºte, ca ºi
România, neavând pus la punct
sistemul de informaþi (SIS) baza
de date comune. Cu destule re-
zultate remarcabile în lupta anti-
teroristã, mai nou are probleme
cu filierele jihadiste. Se mai spu-
ne cã inclusiv islamiºtii francezi
radicali aleg ruta bulgarã. Fron-
tiera bulgarã este consideratã zona
tampon a UE, bine dublatã de
frontiera românã. Odatã cu rãz-

boiul din Siria, o parte din refu-
giaþi, amestecaþi cu alþii din Mali,
Coasta de Fildeº, Egipt, revendi-
când chestiuni umanitare, forþea-
zã intrarea în Europa. Analizând
„cantitativ” rezultatele Serviciului
teritorial de frontierã Dolj, se poate
spune cã îºi face datoria. Fireºte,
esenþial nu este ceea ce spunem
noi, ci cum evalueazã lucrurile la
Bruxelles. Oricum, suntem în faþa
unor chestiuni foarte serioase.

MIRCEA CANÞÃR
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La evenimentul de ieri, care a mar-
cat sãrbãtorirea a 10 ani de succes
pe piaþa internaþionalã de software,
au luat parte echipa IT Six, fondato-
rul firmei, parteneri de afaceri, perso-
nalitãþi din mediul academic din Cra-
iova ºi reprezentanþii mass-media.
„Noi suntem extrem de încântaþi sã
avem astãzi (n.r. – ieri) aceastã opor-
tunitate de a vã prezenta raportul de
activitate pe 10 ani, La fel ca ºcolarii
aceia, care au note bune ºi la final de
an, se duc sã prezinte pãrinþilor car-
netul de note. Firma IT Six apare într-

IT Six Global Services, o companie din Cra-
iova, 100% româneascã, cu afaceri anuale de
circa 5 mil. Euro, care exportã servicii soft-
ware în 14 þãri a sãrbãtorit ieri, 10 ani de acti-
vitate. În 2005, fondatorul ºi preºedintele
companiei Vali Iancu, un om de afaceri de suc-
ces, un român inimos plecat în SUA, a des-
chis în Bãnie aceastã firmã alãturi de zece ti-
neri informaticieni, cei mai buni din cei buni,
toþi absolvenþi ai Facultãþii de Automaticã ºi

Calculatoare, denumiþi de fondatorul compa-
niei „MIG-uri 25”. O parte din aceºti anga-
jaþi sunt ºi astãzi în firmã, iar compania a
prosperat, atât ca cifrã de afaceri ºi profit, cât
ºi ca numãr de angajaþi. În 2015, IT Six Glo-
bal are 140 de angajaþi, toþi selectaþi pe crite-
rii extrem de stricte impuse de clienþii pre-
tenþioºi din Occident. Sectorul „Informaþii ºi
comunicaþii“ a avut anul trecut o pondere de
6% la formarea PIB, dublã faþã de 2011.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

o formã conceptualã cu mulþi ani în
urmã, acum vreo 30 de ani. Prin 1980
în SUA au emigrat specialiºti în IT
din þãrile foste comuniste, cum ar fi
Polonia, Bulgaria, România plus foar-
te mulþi specialiºti din India, care de
altfel s-au ºi remarcat prin mai multe
calitãþi. India are o populaþie nume-
roasã, cu un IQ ridicat iar numãrul
oamenilor bine pregãtiþi care au ple-
cat de acolo a fost mult mai mare de-
cât al altora din alte colþuri ale lumii.
Un alt avantaj pe care l-au avut în
acea perioadã indienii, este ºi cã ma-

joritatea vorbeau englezeºte, fiind
sub ocupaþie colonialã britanicã. Eu
i-am cunoscut personal, am lucrat cu
ei, în firma mea din SUA. Iubesc
munca, sunt foarte serioºi, orientaþi
cãtre familie ºi au promovat pe pozi-
þii de directori, persoane de condu-
cere, fiind în mãsurã sã controleze
bugete ºi sã ia decizii. În orice eco-
nomie existã presiune pe reducerea
de costuri, mai ales în IT ºi indienii
au fost primii care au observat cã pot
sã reducã aceste costuri. Exista o
discrepanþã mare în a conduce busi-
ness-uri în aceste þãri dezvoltate,
Europa de Vest,SUA, Australia ºi
restul þãrilor. Aºa au apãrut primele
proiecte de outsourcing ( n.r. – pro-
iecte externalizate), care la început
au avut o ratã de succes micã, dato-
ritã logisticii, nu exista internet,to-
tul se fãcea prin telefon. Aveai o
ºedinþã în SUA, luai o decizie, pânã
sã ajungã la programatori era cale
lungã. Apariþia internetului a revo-
luþionat partea de logisticã, vorbim
de practic de comunicaþii rapide în
timp real, videoconferinþe, mesaje
imediate, etc. Deci ãstea au fost în-
ceputurile...”, a prezentat fondato-
rul companiei Vali Iancu.

De la 10 programatori la 140
Preºedintele IT Six a povestit cum

a pus bazele afacerii în Craiova. În-
ceputurile sunt legate strict de dis-
cuþiile cu studenþii, ei fiind cei care
l-au convins pe Vali Iancu cã existã
potenþial uman de bunã calitate, cã
poate începe un business de suc-
ces. „La  o primã discuþie pe care am
avut-o, îmi aduc aminte cã a fost ºi
actualul nostru director tehnic, dom-
nul ªerban Ionescu. Scopul a fost
ca într-un mod foarte serios, foarte
direct sã-mi fac o pãrere despre po-
tenþialul lingvistic, fiindcã ºtiam cã
toþi clienþii noºtri o sã fie din afarã
ºi de cunoºtinþele de informaticã, pe
care le aveau studenþii la vremea res-
pectivã. Am reuºit într-un fel sã
sparg gheaþa, iar dupã o orã de dis-
cuþii am ajuns la concluzia cã existã
potenþial ºi sub aspectul lingvistic
dar ºi sub aspectul tehnic ºi m-am
hotãrât sã investesc în Craiova. În
2005 am înfiinþat aceastã firmã, iar
denumirea se referã la faptul cã, da-
toritã experienþei noastre în dome-
niul informaticii, noi am împãrþit tot
ce are legãturã cu informatica, mã
refer la servicii de informaticã,  în
ºase grupe. ªi de aici vine denumi-
rea. Este o firmã de IT care furnizea-
zã servicii pentru ºase grupe de in-
formaticã. Am angajat primii zece
programatori, toþi sub 25 de ani, toþi
fãrã experienþã ºi eu le-au zis atunci
MIG-25, pentru cã MIG-ul era cel mai
tare avion la noi în România. Dacã
îmi aduc bine aminte am angajat ºi
patru salariaþi ca personal adminis-
trativ, unul fiind o doamnã profe-
soarã de englezã cu normã întreagã,

pe care o avem ºi acum. Firma a fost
de la început o firmã româneascã.
Deci noi am fost o firmã complet ro-
mâneascã ºi complet transparentã.
La început am folosit ºi firma din
America ca sã fac sã creascã aceas-
tã firmã, dar acum am rãmas doar cu
firma din Craiova...”, a mai spus Vali
Iancu, fondatorul lui IT Six Global
Services.

Cei mai buni la nivel regional
În 2011, adicã la fix 6 ani dupã

deschiderea companiei, numãrul an-
gajaþilor a ajuns la 100, iar în 2013
ocupa un onorant loc 50 din 100 fir-
me de software de top din România.
„MIG-urile au crescut, au devenit
dupã 6 ani Boeing-uri 787, au înte-
meiat familii, au copiii. În 2013 ne-
am trezit ºi cu diplomã de la Camera
de Comerþ ºi Industrie a Judeþului

Dolj, ocupând un merituos loc I,
pentru activitate din 2012, fiind vor-
ba de toate firmele de software din
regiunea Oltenia. ªi anul acesta vom
fi tot pe locul I. La sfârºitul lui 2012
cineva mi-a trimis o listã cu primele
100 firme de companii de IT din þarã.
Aici vorbim la nivel naþional ºi ne-
a, aflat pe locul 57, iar dupã un an,
în 2013, am urcat ºapte locuri. Dar
aceastã listã conþine toate multina-
þionale, adicã produc ºi hardware,
vând calculatoare, etc. Nu existã
nicio firmã româneascã în primele
douãzeci, e vorba de Intel, Micro-
soft etc., adicã, nu poþi sã concu-
rezi aceste companii la cifra de afa-
ceri. Dar pentru o firmã care a ple-
cat de la zero, aceastã poziþionare
cu toate multinaþionalele la un loc
este  un succes....”, a mai spus pre-
ºedintele companiei care a discu-
tat ºi despre modul de a face mar-
keting ºi cât de important este
acest aspect pentru dezvoltarea
unei companii. Sorin Gãvãnescu, di-
rectorul general al companiei a rea-
lizat slide-urile de prezentare a fir-
mei, fiind una calitativã, adresându-
se oamenilor de afaceri, diplomaþi-
lor, presei strãine, etc.

„Standardele pe care noi le
aplicãm la recrutare sunt
impuse de piaþa externã”

Fondatorul IT Six a vorbit ºi de
modul în care sunt recrutaþi studen-
þii ºi cã este mult mai uºor sã aduci
contracte din afarã, decât sã pregã-
teºti ºi sã gãseºti resursã umanã.
„Este mult mai uºor sã gãsim con-
tracte decât resursã umanã. ªi asta
pentru cã noi suntem pretenþioºi, cri-
teriile din afarã ne obligã la o selecþie
exigentã. Noi suntem exportatori de
servicii, toþi clienþii noºtri sunt din
afarã. Vorbim de SUA, Canada, Aus-
tralia, Suedia, Elveþia, Germania ºi
aceºti clienþi sunt firme renumite,
bãnci, cu experienþã de business ºi
experienþã tehnicã ºi care nu s-au de
vorbã decât cu oameni de nivelul lor.
Standardele pe care noi le aplicãm la

recrutare sunt impuse de piaþa exter-
nã. Noi ne putem schimba pe noi, dar
cerinþele pieþei externe nu pot fi
schimbate. Toþi angajaþii de la IT Six
sunt români. Standardele sunt la cel
mai înalt nivel mondial. Într-un an din
1000 de diplome, recrutãm 20 – 30 de
absolvenþi, pe care îi pregãtim în ca-
drul Academiei noastre, iar la final
sunt  salariaþi zece. Vã daþi seama vor-
bim de crema informaticienilor. E vor-
ba de 1%. Ce ar putea sã fie decât
crema absolvenþilor...”, a spus Vali
Iancu, preºedintele firmei de IT. În
acest context, putem sã concluzio-
nãm cã investiþiile în educaþie - care
sã aducã România în situaþia de a
avea mai mulþi profesori cu pregãtire
informaticã, mai multe ore de infor-
maticã în ºcoli ºi licee ºi predarea lim-
bii engleze în mod obligatoriu în toa-
te ºcolile - sunt principalele mãsuri
care ar trebui luate pentru a creºte
numãrul de specialiºti în IT ºi impli-
cit contribuþia acestui sector la dez-
voltarea economiei. România trebu-
ie sã urmãreascã atât creºterea nu-
mãrului de informaticieni, cât ºi va-
loarea pe care o obþine de pe urma
fiecãrui programator.
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România a tratat anual 5.000 de bolnavi
de hepatitã B ºi C, iar noile tratamente oferã
mult mai multe ºanse pacienþilor. Dupã trei
luni de terapie, 90-95 la sutã din cei care se
trateazã cu aceste medicamente au ºansa de
a se vindeca definitiv de boalã.

Hepatitele virale ucid 1,5 milioane de oa-
meni din întreaga lume, în fiecare an. La fel
de multe decese ca ºi cele prin HIV/SIDA.
Pentru a opta cauzã majorã de deces la nivel
mondial, hepatita viralã este extrem de ne-
glijatã. De asemenea, hepatita
viralã este principala cauzã de
cancer hepatic, iar acesta este
a doua cauzã de deces prin
cancer. La nivel mondial, se
estimeazã 1,4 milioane de ca-
zuri noi de hepatitã viralã A
anual ºi, chiar dacã nu se cro-
nicizeazã, poate genera pierderi
economice semnificative ºi
consecinþe sociale în comuni-
tãþile afectate.

Anul trecut, Adunarea gene-
ralã a OMS a adoptat o rezolu-
þie prin care se recunoaºte fap-
tul cã hepatita C ºi hepatita B
au devenit o problemã de sã-
nãtate publicã la nivel mondial.

România este þara cu cea mai mare prevalenþã de hepa-
titã C – 3,2 la sutã ºi 4,4 la sutã – hepatitã B din Europa,
ceea ce înseamnã cã unul din 13 români are unul din aceºti

România este þara cu cea mai mare
prevalenþã de hepatitã

Conform Centrului Naþional de Supra-
veghere ºi Control al Bolilor Transmisibile,
în anul 2012, incidenþa hepatitei virale tip A
a fost de 16,9 la 100.000 de locuitori, cu
35,2% mai mare faþã de 2011, când Româ-
nia se afla pe primul loc între incidenþele
din Uniunea Europeanã. De altfel, în Euro-
pa majoritatea statelor înregistreazã o pre-
valenþã a hepatitei virale de tip C de 1-2,5%.

România, Moldova ºi Italia sunt singurele
state cu o prevalenþã încadratã în categoria
de peste 2,5%. Mai mult, într-un studiu in-
ternaþional de prevalenþã ºi estimare a nive-
lului de infecþie cu virusuri hepatitice B ºi
C, situaþia estimatã pentru România la ni-
velul anului 2013 aratã cã un numãr de
1.016.800 persoane ar fi infectate cu virus
hepatitic B ºi 635.500 de persoane ar putea
fi infectate cu virus hepatitic C.

În ceea ce priveºte cauzele, acestea sunt
multiple. Hepatita este asociatã cu con-
sumul de alcool, efectele secundare ale
unor medicamente sau toxine. Acestea
pot genera hepatite sau pot agrava o he-
patitã viralã. Netratate, hepatitele virale
se cronicizeazã ºi duc la afecþiuni grave,
precum ciroza ºi cancerul hepatic.

Prevenþia rãmâne de bazã
Deºi s-au înregistrat progrese vizibile

în privinþa tratamentului, potrivit medi-
cilor, accentul trebuie pus pe prevenþie,
cu atât mai mult cu cât existã profilaxie
specificã pentru hepatita viralã tip A ºi
hepatita viralã tip B, prin produse vacci-
nale eficiente ºi sigure. De asemenea,
mãsurile preventive, precum ameliorarea
condiþiilor de sanitaþie, asigurarea pota-
bilitãþii apei, a igienei alimentare, respec-

tarea regulilor de igienã personalã ºi colecti-
vã, implementarea strategiilor de siguranþã a
tratamentului parenteral ºi transfuziilor de
sânge, reduc impactul hepatitelor virale asu-
pra sãnãtãþii publice.

Hepatita B este una dintre cele mai frec-
vente infecþii virale din lume. OMS estimea-
zã cã douã miliarde de oameni au fost in-
fectaþi cu virusul hepatitei B ºi aproximativ
350 de milioane de oameni trãiesc cu in-
fecþii cronice. În ceea ce priveºte hepatita
C, la nivel mondial existã aproximativ 170
de milioane de oameni infectaþi cronic cu
virusul hepatitei C. În anul 2000, OMS a
estimat cã 3-4 milioane de persoane sunt
infectate în fiecare an. În regiunea OMS
Europa, aproximativ un adult din 50 este
infectat cu virusul hepatic B sau are infec-
þie cronicã cu virus hepatic C.

RADU ILICEANU

viruºi. Hepatita continuã sã reprezinte o problemã de sãnã-
tate publicã ºi în judeþul Dolj. Aproape 15.000 de cazuri fi-
gureazã în registrele medicale cu aceastã afecþiune.

„Am gândit aceastã expoziþie
ca pe o cãlãtorie în trecutul urbei
noastre. De altfel, ea se ºi des-
chide cu imaginea vechii Gãri a
Craiovei, din anul 1921”, a pre-
cizat Radu Dumitrescu, coor-
donatorul Secþiei de Istorie-Ar-
heologie a Muzeului Olteniei. Dis-
cursul expoziþional continuã cu o
serie de fotografii cu edificii de
pe uliþa mare a Craiovei sau stra-
da Unirii – Casa Vãlimãrescu (azi
sediu de bancã), Banca Naþiona-
lã a României, Palatul „Dinu Mi-
hail” (Muzeul de Artã), Banca
Olteniei (clãdirea Palace), Pala-
tul Administrativ (Prefectura ºi

Pentru unii, de-o vârstã, sunt frânturi
dintr-o lume al cãrui apus l-au trãit,
pentru alþii, mai tineri, sunt doar o filã
de istorie, vãzutã într-un album ori
într-un muzeu. Vorbim de cele 28 de fo-
tografii de mari dimensiuni prezenta-
te, sub genericul „Craiova în imagini de
epocã”, într-o expoziþie deschisã, ieri,
la Secþia de Istorie-Arheologie a Mu-

zeului Olteniei. Realizate în urmã cu
aproape un secol, fotografiile înfãþiºea-
zã îndeosebi edificii, însã surprind ºi
atmosfera epocii, cu promenada craio-
venilor ºi freamãtul strãzilor. Toate
provin din colecþia muzeului craiovean
ºi reprezintã doar o micã selecþie din
cele aproximativ o mie de imagini pãs-
trate în arhiva instituþiei.

Consiliul Judeþean Dolj), surprin-
se fiind ºi case ori prãvãlii care
în prezent nu mai existã.

Vizitatorul poate admira apoi
monumentele de arhitecturã de pe
fosta stradã „Justiþiei”, actuala
„Al. I. Cuza” – Banca Comerþu-
lui (Primãria Craiova), Palatul
Nou (Casa Albã), Piaþa Nouã ºi
Palatul Justiþiei la 1909 (actualul
sediu al Universitãþii din Craiova).
Paºii prin trecut îi poartã pe cra-
ioveni ºi în zona strãzii „Fraþii
Buzeºti” ºi a Rãscruciului Mic, pe
strada „Al. Lahovary”, apoi în
zona Casei Vorvoreanu (Mitropo-
lia Olteniei). De altfel, spune

Radu Dumitrescu, «cea mai ve-
che imagine expusã este cu stra-
da „Fraþii Buzeºti” la 1905, în
care se pot vedea prãvãlii ºi case
care, de asemenea, astãzi nu se
mai pãstreazã în zonã». „Imagi-
nile introduc publicul în atmosfe-
ra, în tumultul acelei epoci, cu
vestimentaþia specificã perioadei,
cu caleºti ori promenada craio-
venilor”, a adãugat coordonato-
rul Secþiei de Istorie-Arheologie
a Muzeului Olteniei.

În expoziþie se regãsesc ºi
imagini cu lãcaºuri de cult, pre-
cum Biserica „Sfânta Treime” ºi
Biserica „Sf. Ilie”, dar ºi cu clã-

diri ce adãpostesc astãzi impor-
tante instituþii de educaþie ºi cul-
turã: Muzeul „Aman” (Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”), Liceul (Colegiul Naþio-
nal) „Carol I” la 1920, Institutul
„Sf. Maria” la 1925 (Liceul
„Charles Laugier”), ªcoala „Ma-
dona Dudu” (Muzeul Olteniei –
Secþia de Istorie-Arheologie) ºi

Casa Bãniei (Muzeul Olteniei –
Secþia de Etnografie).

Expoziþia „Craiova în imagini
de epocã” este deschisã în cur-
tea interioarã a Secþiei de Isto-
rie-Arheologie a Muzeului Olte-
niei (strada „Madona Dudu” nr.
14) ºi va putea fi vizitatã pânã la
începutul lunii septembrie.

MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Intitulatã „Maria Tãnase în memoria Craiovei”, expo-
ziþia este organizatã de Muzeul Olteniei – Secþia de Etnogra-
fie, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj ºi în parteneriat cu
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj, cu Consiliul Local ºi Primãria munici-
piului Craiova. Ea propune craiovenilor o incursiune în fas-
cinanta Colecþie „Maria Tãnase” deþinutã de instituþia mu-
zealã craioveanã, constituitã din 1.300 de bunuri patrimoni-
ale de o valoare inestimabilã ce au aparþinut artistei.

O colecþie cu 300 de fotografii,
actele de naºtere ºi de cãsãtorie

Este vorba despre costume populare, þinute de scenã,
obiecte personale, bijuterii, corespondenþã, tablouri, precum
ºi documente originale donate de familia interpretei – certifi-
cate de naºtere ºi de cãsãtorie, testamentul artistei, cartea
de muncã, legitimaþiile ºi atestatele sale. Li se adaugã apro-
ximativ 300 de fotografii ce surprind diverse ipostaze din

Maria Tãnase, într-o expoziþie-documentMaria Tãnase, într-o expoziþie-documentMaria Tãnase, într-o expoziþie-documentMaria Tãnase, într-o expoziþie-documentMaria Tãnase, într-o expoziþie-document
deschisã la Casa Bãnieideschisã la Casa Bãnieideschisã la Casa Bãnieideschisã la Casa Bãnieideschisã la Casa Bãniei
Documente ºi mãrturii de viaþã

– þinute, pãlãrii, bijuterii, documen-
te, fotografii, cãrþi de vizitã, reper-
torii de scenã, programe de specta-
col, reviste ºi articole –, adunate de
Maria Tãnase în cei 40 de ani de
carierã artisticã, pot fi vãzute, de
astãzi, într-o expoziþie deschisã la
Casa Bãniei. Toate fac parte din
Colecþia „Maria Tãnase”, ce apar-
þine Muzeului Olteniei ºi cuprinde
1.300 de bunuri patrimoniale de o
valoare inestimabilã care au apar-

viaþa cântãreþei: cu prietenii prin Bucureºtiul de altãdatã, în
spectacole la Teatrul „Alhambra”, în turneele din þarã ºi strãi-
nãtate, în campaniile de cercetare etnograficã. Fotografiile
existente evocã totodatã peisaje, oameni, monumente ºi
momente din Oltenia, când Craiova, prin cântecul Mariei
Tãnase, a reuºit sã ridice folclorul la rang de artã cultã.

Este expus vestitul costum popular
purtat de artistã în turnee

Potrivit organizatorilor, piesa de rezistenþã a expoziþiei
deschise astãzi la Casa Bãniei este vestitul costum popu-
lar purtat de Maria Tãnase în turneele sale artistice, datat
în anul 1920, provenit din zona de nord a Olteniei, „de o
sobrietate ºi un rafinament aparte, alcãtuit din ie (pânzã
de casã creaþã ºi învãrgatã, decoratã cu râuri pe piept ºi
mâneci, cusute cu arnici negru ºi paiete), fustã (confec-
þionatã din catifea neagrã, decoratã în mod inedit, cu flori
stilizate realizate din coconi de mãtase naturalã ºi paiete)

ºi brâu (catifea roºie brodatã cu fir metalic auriu ºi ciu-
curi metalici)”.

Între documente – paºaportul semnat de Regele Mihai
Printre obiectele unicat pe care vizitatorii le pot admira se

mai regãsesc documente inedite din perioada Expoziþiei In-
ternaþionale de la New York (1939), când Maria Tãnase a
fost aleasã sã reprezinte cântecul românesc, cântând în faþa
fostului preºedinte american Hoover, a lui Andre Gide, Ye-
hudi Menuhin, Jascha Heifetz, Constantin Brâncuºi, respectiv
paºaportul artistei semnat de Regele Mihai, extrase docu-
ment din presa vremii din New York, ºiraguri de mãrgele,
pãlãrii de stradã ºi scenã etc.). Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj aduce în
spaþiul expoziþional obiecte specifice Festivalului „Maria
Tãnase”, ce onoreazã, la Craiova, memoria Doamnei Cânte-
cului Românesc prin promovarea tinerilor cu dãruire pentru
folclorul autentic.

þinut artistei, inclusiv documente
originale. Vernisajul are loc la ora
11.00, evenimentul fiind prilejuit de
Zilele Municipiului Craiova. Toto-
datã, expoziþia dedicatã celei ce a
rãmas în conºtiinþa naþionalã ca
Pasãrea Mãiastrã ºi Regina cânte-
cului românesc precede Festivalul-
concurs Naþional al Interpreþilor Cân-
tecului Popular Românesc „Maria
Tãnase” – ediþia a XXIII-a, care va
fi organizat în aceastã toamnã la
Craiova.

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

Sug egida „Muzeul – O ªcoalã Altfel”, Secþia de ªtiinþele Naturii
a Muzeului Olteniei (strada „Popa ªapcã” nr. 8) desfãºoarã o serie
de manifestãri cultural-educative dedicate Zilelor Craiovei ºi Zilei
Internaþionale a Mediului (5 Iunie). Astãzi, la ora 12.30, vor avea
loc deschiderea fotoexpoziþiei „Grãdinile Orientului” ºi conferinþa
„Cãlãtorii în Extremul Orient”, iar mâine, 5 iunie, ora 12.00, confe-
rinþa „Coreea de Sud ºi Japonia”.

Cãlãtorii în Extremul Orient, de Ziua Internaþionalã a Mediului

Expunerile vor fi susþinute de
conf. univ. dr. Carmen Gache, de
la Facultatea de Biologie a Univer-
sitãþii „A. I. Cuza” din Iaºi. Con-
sacratã în domeniul ornitologiei,
pasionatã de cunoaºtere ºi mereu
rãspunzând la provocãri, Carmen
Gache a participat la multe eveni-
mente ºtiinþifice derulate în diver-
se regiuni ale globului. În luna iulie

a anului 2014 a luat parte la Con-
gresul Internaþional de Ornitologie
care s-a desfãºurat în capitala Ja-
poniei, Tokyo.

Cu acest prilej, a întreprins mai
multe excursii în spaþiul nipon,
cãlãtorind apoi în Coreea de Sud,
vizitând temple vechi ºi grãdini im-
presionante, urmãrind, totodatã,
spectacolul urban oferit de ame-

þitoarele metropole asiatice: To-
kyo, Kyoto, Hiroshima, Seul.
Noianul de impresii culese ºi imor-
talizate în Japonia, dincolo de
Poarta Torii, ºi în Coreea, þinutul
dintre mãri, suprapuse peste
amintiri mai vechi, adunate din
cãlãtoriile de pe unele tãrâmuri
fascinante ale Chinei, constituie
tema celor douã conferinþe pe care
le va susþine la Craiova, precum
ºi suportul fotoexpoziþiei „Grãdi-
nile Orientului”.

«Prin intermediul acestor expu-
neri, participanþii la eveniment au
prilejul sã cunoascã ºi sã pãtrun-
dã mai profund în peisajul, atmo-
sfera, cultura ºi splendorile înde-

pãrtatului continent asiatic ºi, de
asemenea, sã reflecteze la ve-
chile proverbe japoneze „Pia-
tra preþioasã dacã nu este ºle-
fuitã nu strãluceºte” ºi „Viziu-
nea fãrã acþiune este un vis cu
ochii deschiºi. Acþiunea fãrã
viziune este un coºmar”, care
sunt ºi motto-urile expunerilor
propuse», menþioneazã repre-
zentanþii Secþiei de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei.
Printre beneficiarii activitãþilor
se aflã elevi ai Colegiilor Naþio-
nale „Carol I ºi „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova, însoþiþi de pro-
fesorii Carmen Simeanu, Rodi-
ca Vladu ºi Simona Sanda.

Dupã succesele înre-
gistrate de la premiera din
2013 pânã în prezent,
spectacolul „Profu’ de
religie”, de Mihaela Mi-
chailov, în regia lui Bobi
Pricop, a fost invitat sã
reprezinte Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din
Craiova în cadrul Sãrbã-
torii Culturii Române la
Gdansk, manifestare
aflatã în plinã desfãºura-
re. Evenimentul este or-
ganizat de Institutul Cul-
tural Român de la Varºo-
via, împreunã cu Teatrul Shakespearian ºi alte spaþii
culturale din oraº, cu ampla susþinere financiarã a
Ministerului polonez al Culturii.

Potrivit reprezentanþilor Naþionalului craiovean, timp
de douã sãptãmâni publicul va putea urmãri 5 specta-
cole de teatru, 16 filme de lung ºi scurtmetraj, filme de
animaþie, douã concerte, un spectacol de dans, prele-
geri despre cinematografia, istoria ºi arta româneascã,

„Profu’ de religie” va participa
la Sãrbãtoarea Culturii Române de la Gdansk

o întâlnire literarã, trei ex-
poziþii de fotografie ºi artã
contemporanã etc. „Profu’
de religie” se va juca în 8
ºi 9 iunie, pe scena Teatru-
lui Shakespearian, una din-
tre cele mai noi ºi moderne
din Europa. În perioada 15-
19 august a.c., spectacolul
va participa la Festivalul de
Teatru de la Turkku (Fin-
landa).

„Profu‘ de religie” a
fost declarat câºtigãtorul
celei de-a III-a ediþii a Con-
cursului de proiecte pen-

tru tineri regizori ºi dramaturgi români organizat  de Te-
atrul Naþional din Craiova ºi a avut premiera pe 3 noiem-
brie 2013. A fost invitat la Festivalul Naþional de Teatru
2014, a obþinut Premiul publicului la Bienala de la Wies-
baden ºi Premiul pentru regie la Festivalul de Teatru de la
Oradea (2014), a participat la Festivalul de Teatru de la
Arad, iar pentru rolurile din aceastã montare actriþa Ro-
maniþa Ionescu a fost nominalizatã la Premiile UNITER.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, prin Ame-
rican Corner Craiova, gãzduieºte astãzi, ora 15.00, festivitatea
de premiere a concursului studenþesc de creaþie literarã „Stu-
dents Competition” organizat pentru studenþii ºi masteranzii Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova, interesaþi de litera-
turã americanã, scriere creativã ºi traduceri literare. Aflatã la
cea de-a VII-a ediþie, „Students Competition” s-a bucurat de in-
teres în rândul studenþilor ºi profesorilor. Comitetul ºtiinþific de
evaluare este format din prof. univ. dr. Felicia Burdescu, lector
universitar Kerry Glamsch, conf. univ. dr. Florentina Anghel,
lector univ. dr. Mihai Coºoveanu, conf. univ. dr. Mãdãlina Cer-
ban ºi asistent univ. dr. Andreea Bratu.

Se acordã premiile concursului studenþesc
de creaþie literarã „Students Competition”
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Preºedintele american Barack Obama a
promulgat, marþi, o lege care limiteazã mij-
loacele de supraveghere de care dispune
Agenþia de Securitate Naþionalã a SUA
(NSA). Proiectul de lege a fost adoptat marþi
de cãtre Senatul Statelor Unite, dupã ce a
trecut de Camera Reprezentanþilor în urmã
cu câteva zile. Textul reautorizeazã progra-
me-cheie din cadrul securitãþii naþionale care
expiraserã la începutul sãptãmânii. “Mã bu-
cur cã Senatul a adoptat în cele din urmã
Legea libertãþii (USA Freedom Act). Legea
protejeazã libertãþile civile ºi securitatea na-

Acord pentru continuarea
finanþãrii Greciei

Creditorii Greciei au ajuns la o
înþelegere în privinþa continuãrii
finanþãrii þãrii în perioada imediat
urmãtoare. Actualul acord de finanþare,
prelungit deja în aceastã iarnã cu patru
luni, expirã la finalul lunii. Dupã patru
luni de discuþii sterile ºi momente în
care Grecia a fost la un pas de a nu-ºi
mai plãti ratele cãtre creditori, acordul,
care urmeazã sã fie oficializat, survine
în urma discuþiilor de urgenþã angajate
la Berlin, la începutul sãptãmânii, de
Franþa ºi Germania, în timpul cãrora
Greciei i s-a pus în faþã un plan de tip
“bani pentru reforme”. Se pare cã în
ciuda refuzului de a ceda în faþa
creditorilor ºi de a renunþa la cel puþin
o parte din promisiunile populiste
fãcute alegãtorilor, echipa premierului
Tsipras va fi nevoitã sã propunã la
Atena o reformã a pensiilor ºi a pieþei
muncii, care va fi un hap greu de
înghiþit atât de propriul partid, Syriza,
care s-ar putea opune în Parlament
pachetului legislativ, cât ºi pentru
populaþie, care ar putea fi chematã sã
se exprime în cadrul unui referendum.
În oricare dintre situaþii, sarcina
premierului Tsipras de a explica nevoia
de reforme va fi grea, însã el a precizat
deja, în cotidianul Ethnos, cã acordul
va marca sfârºitul seriei de scenarii
privind divizarea Europei, dar a transfe-
rat responsabilitatea pentru deciziile ce
urmeazã sã fie luate pe conducerea
politicã europeanã.

Sondaj: 55 la sutã dintre
britanici susþin rãmânerea
þãrii în UE

Conform unui sondaj efectuat de
Institutul Pew, 55 la sutã dintre cetãþe-
nii brianici susþin cã Marea Britanie ar
trebui sã rãmânã în Uniunea Europea-
nã, cu nouã la sutã în plus faþã de
acum doi ani. Premierul David Came-
ron, reales în funcþie pe 7 mai, a
promis reconfigurarea relaþiei Marii
Britanii cu Uniunea Europeanã înainte
de organizarea unui referendum privind
apartenenþa la organizaþie, programat
înainte de sfârºitul anului 2017. În
prezent, 55 la sutã dintre britanici susþin
rãmânerea þãrii în Uniunea Europeanã,
faþã de 50 la sutã anul trecut ºi 46 la
sutã în 2013. Potrivit sondajului, 36 la
sutã dintre cetãþenii britanici vor ieºirea
þãrii din Uniunea Europeanã. În anul
2013, 46 la sutã dintre britanici doreau
menþinerea þãrii în Uniunea Europea-
nã, iar alþi 46 la sutã ieºirea din comu-
nitatea europeanã.

Nivelul chiriilor din Berlin,
limitat prin lege

Berlinul devine primul oraº din
Germania care limiteazã nivelul chirii-
lor prin lege. Începând de luni, proprie-
tarii nu vor mai putea cere cu mai mult
de 10% din media preþului la nivel
local. Autoritãþile din capitala Germa-
niei au luat mãsura pentru a opri
scumpirea galopantã a chiriilor. Acestea
cresc în ritm alert pentru cã, în fiecare
an, aproximativ 40.000 de oameni se
mutã în Berlin. În ultimii 10 ani,
nivelul chiriilor aproape cã s-a dublat.
Dacã în 2005, preþul mediu pentru un
metru pãtrat era de 5,5 euro, anul
trecut acesta a ajuns la 9 euro.
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Peste 10.000 de luptãtori ai Sta-
tului Islamic (SI) au fost uciºi de
coaliþia internaþionalã de la începe-
rea campaniei împotriva grupãrii ji-
hadiste în urmã cu nouã luni în Irak
ºi Siria, a declarat, ieri, adjunctul se-
cretarului de stat american Antony
Blinken. Vorbind dupã ce coaliþia s-
a întâlnit la Paris, el a declarat cã s-
au fãcut progrese considerabile în
lupta împotriva Statului Islamic dar
cã grupul a rãmas rezistent ºi capa-
bil sã ia iniþiativa. “Am vãzut multe
pierderi în cadrul Daesh de la înce-
putul campaniei, peste 10.000”, a
declarat Blinken pentru postul de
radio France Inter, referindu-se la
Statul Islamic. „Pânã la urmã va
avea un impact”, a adãugat el. Marþi, statele
occidentale ºi arabe care desfãºoarã raiduri
aeriene împotriva combatanþilor Statului Isla-
mic au susþinut planul Bagdadului de recuce-
rire a teritoriului dupã ce premierul irakian le-
a acuzat cã nu depun suficiente eforturi pen-
tru a ajuta þara sa sã respingã insurgenþii. „La
începutul acestei campanii am spus cã va
dura”, a declarat el. „Am conceput un plan
pe trei ani ºi au trecut abia nouã luni”, a adã-
ugat Blinken. Aproximativ 20 de miniºtri din

cadrul coaliþiei s-au întâlnit cu premierul ira-
kian Haider al-Abadi la Paris, pentru a con-
vinge Guvernul sãu ºiit sã repare relaþiile cu
minoritatea irakianã sunnitã pentru a-ºi con-
solida campania împotriva Statului Islamic
sunnit. În pofida unei aparente unitãþi, Abadi
a pãrut sã respingã sugestia cã Bagdadul acor-
dã o atenþie insuficientã reconcilierii cu sun-
niþii. Pentagonul a anunþat cã Statele Unite au
livrat rachete antitanc Irakului, confirmând o
informaþie difuzatã luni de Pentagon. „Ofe-

rim 1.000 (de rachete) ira-
kienilor imediat. Avem în ve-
dere alte 1.000”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Pen-
tagonului, colonelul Steve
Warren. Pentagonul a preci-
zat cã celelalte 1.000 sunt
pentru antrenarea forþelor ira-
kiene. Luna trecutã, Guver-
nul irakian a înregistrat cea
mai mare înfrângere în aproa-
pe un an, Statul Islamic pre-
luând controlul Ramadi de la
o armatã irakianã slãbitã. Ca-
pitala provinciei sunnite An-
bar este situatã la 90 de kilo-
metri vest de Bagdad. De
atunci, trupele guvernamen-

tale ºi miliþiile ºiite aliate au construit poziþii
militare în jurul Ramadi. Multor sunniþi irakieni
le displace linia ultraconservatoare a Statului
Islamic dar se tem ºi de miliþiile ºiite dupã mai
mulþi ani de conflicte confesionale sângeroa-
se. Planul de recucerire a Ramadi include ac-
celerarea antrenamentului ºi echiparea triburi-
lor sunnite locale în coordonare cu autoritãþile
din Anbar, extinzând recrutarea pentru armata
irakianã ºi asigurându-se cã toate forþele aso-
ciate luptã sub comanda Bagdadului.

Angela Merkel: Anexarea Crimeii, una dintre principalele
ameninþãri la adresa comunitãþii internaþionale

Într-un articol publicat în Globe and Mail,
înainte de summitul G7 din Germania,  can-
celarul Angela Merkel a inclus anexarea Cri-
meii printre principalele ameninþãri la adre-
sa comunitãþii internaþionale. “Oare ne pu-
team imagina cã, dupã 25 de ani de la în-
cheierea rãzboiului rece, ordinea din Euro-
pa ar putea fi perturbatã de anexarea Cri-
meii? Sau faptul cã proliferarea virusului
Ebola ar putea frâna dezvoltarea þãrilor afri-
cane, iar în Orientul Mijlociu o organizaþie
islamistã teroristã va încerca sã stabileas-
cã un califat pe teritoriul altor state?”, scrie
Merkel în articol. Cancelarul german ºi-a
exprimat convingerea cã toate aceste pro-
bleme, care se aflã pe agenda summitului
G7, “necesitã un rãspuns din partea co-
munitãþii internaþionale”. „În timpul sum-
mitului G7 vor fi analizate ºi alte probleme,
care nu se referã la diplomaþia de crizã”, a
subliniat Merkel, precizând cã se va discu-

ta ºi despre situaþia economicã pe plan glo-
bal. „Obiectivele noastre sunt îndreptate
spre îmbunãtãþirea nivelului de trai al oa-
menilor. Acest lucru poate fi obþinut prin
dezvoltarea comerþului internaþional, bazat
pe înalte standarde sociale ºi ecologice,
precum ºi atrãgând tot mai multe investi-
þii”, a adãugat cancelarul federal al Germa-
niei. Angela Merkel a declarat anterior cã o
revenire la formatul G8 nu este posibilã,
atâta vreme cât „Rusia nu va respecta va-
lorile democratice fundamentale”. Forma-
tul G8 (Franþa, Marea Britanie, Rusia, Ger-
mania, Japonia, Italia, SUA ºi Canada) a fost
suspendat în martie 2014, dupã ce Rusia a
anexat ilegal Crimeea, Federaþia Rusã fiind
exclusã din acest grup. Summitul G7 s-a
desfãºurat în luna iunie a aceluiaºi an, la
Bruxelles. Urmãtorul summit al G7 va avea
loc în Germania, în castelul bavarez Elmau,
în perioada 7-8 iunie.

þionalã”, a subliniat Obama într-un mesaj
postat pe Twitter imediat dupã ce a pro-
mulgat documentul. Într-o declaraþie sepa-
ratã, el le-a reproºat anterior congresmeni-
lor “întârzierea inutilã ºi discontinuitatea de
neiertat a autoritãþilor importante în dome-
niul securitãþii naþionale” din zilele de di-
naintea adoptãrii legii. “Administraþia mea
va acþiona rapid pentru a se asigura cã pro-
fesioniºtii noºtri în domeniul securitãþii na-
þionale au din nou întregul set de instru-
mente vitale de care au nevoie pentru a
continua sã protejeze þara”, a declarat pre-

ºedintele. Legea pune capãt capacitãþii
Agenþiei pentru Securitate Naþionalã (NSA)
de a colecta ºi stoca metadate - numere
de telefon, data ºi ora convorbirii - a mili-
oane de americani care nu au legãturã cu
terorismul. Aceasta mutã responsabilitatea
stocãrii datelor la campaniile de telefonie,
permiþând autoritãþilor sã acceseze aces-
te informaþii numai în baza unui mandat
emis de cãtre tribunalul antiterorist secret
care identificã o anumitã persoanã sau un
anumit grup de persoane ca suspecte de
legãturi cu terorismul.

Congresul SUA limiteazã printr-o lege istoricã, promulgatã
de Obama, supravegherea practicatã de NSA
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 4 iunie - max: 31°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,4375 ............ 4,4375
1 lirã sterlinã................................6,0938....................60938

1 dolar SUA.......................3,9904........39904
1 g AUR (preþ în lei)........152,2605.....1522605

Cursul pieþei valutare din 4 iunie 2015 - anunþat de BNR
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Liga dreptãþii:
Captivi în timp (animaþie)

Se difuzeazã la HBO, ora 12:25

Când Lex Luthor încearcã sã
foloseascã razele criogenice
pentru a provoca o scãdere drasti-
cã a nivelurilor mãrii ºi a crea noi
insule pe care sã le conducã,
Superman ºi Liga Dreptãþii îi
dejoacã planul. Din cauza unui
accident, Luthor este aruncat într-
o bucatã de gheaþã ºi se presupu-
ne cã a murit. În secolul 31,
supereroii adolescenþi Dawnstar ºi
Karate Kid
din greºealã, îl elibereazã...

Bãrbatul ideal

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Cand Ah Bu, o fatã dintr-un
orãºel de pescari din Taiwan,
gãseºte o sticlã ce conþinea un
mesaj romantic, ea pleacã la
Hong Kong sã-l gãseascã pe Fãt
Frumos. Insã Albert se dovedeº-
te a fi homosexual. Dar nu e totul
pierdut când Ah Bu îl cunoaºte
pe îndrãzneþul Chi Wu. Intre
timp, prietenul lui Ah Bu din
Taiwan vine s-o caute ºi s-o ducã
înapoi acasã. Ah Bu a plecat sã
gãseascã aventura ºi ºi-a gãsit
perechea.

Codul Bibliei

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  23:50

Omul de ºtiinþã Bachmann este

ucis sub ochii ficei sale, Johan-

na. Impreunã cu asistenul Simon,

tânãra porneºte pe urmele asasi-

nilor tatãlui sãu ºi încearcã sã

descifreze codul Bibliei, despre

care se spune cã poate sa prezica

viitorul omenirii.

Regia: Christoph Schrewe

Cu: Olivier Sitruk, Joachim Fuc-

hsberger.

JOI - 4 iunie

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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
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 Codul Bibliei
2008
01:29 Andografia zilei
01:30 Zon@
01:55 Discover România
02:05 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Arca lui Noe
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Atelierul vieþii
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
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Mi se spune domnul

Tibbs!
1970, SUA, Crimã, Dramã,

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

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ferma
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Atelierul vieþii

TVR 2

08:15 Mandela: Lungul drum
spre libertate

10:40 Diavolul se îmbracã de la
Prada

12:25
Liga dreptãþii: Captivi în timp
13:20 Þestoasele Ninja
15:00 Jimmy P.
16:55 Clopoþica ºi Zâna Pirat
18:15 S-a întâmplat într-o varã
20:00 O ultimã îmbrãþiºare
20:40 Haide, Eddy!
22:20 Umbre
23:10 Poveºti de groazã
00:10 În afara legii
02:05 Emigrantul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Specialitatea casei (R)
2013, Marea Britanie, Reality

TV
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 Refugiu pentru viaþã
2013, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Refugiu pentru viaþã (R)
2013, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
03:00 Flashpoint

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (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 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:30 Dispãrutã fãrã urmã (R)
14:30 Chipul unui dezertor (R)
16:00 Doamna din Shanghai

(R)
18:00 Cricket sau nimic
20:30 Bãrbatul ideal
22:30 Legea puterii
00:45 Bãrbatul ideal (R)
02:30 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 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Strãini printre noi
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:00 Fatmagul (R)
2010, Dramã, Romantic

10:30 Teo Show
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 Revendicarea (R)
08:20 Amintiri din viitor (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 Jurnalul STV Junior (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 Cireaºa de pe tort

20:30 Adevãruri ascunse

21:30 Apel de urgenþã

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 Adevãruri ascunse (R)

02:00 Apel de urgenþã (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 Jurnalul STV Junior (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 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Payback
01:00 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
SC STEEL CONSTRUCT

SRL titular al proiectului
Reabilitare CF incintã,
construire fosa recepþie
ºi elevatoare cereale cu
încãrcare pe CF, construi-
re ºopron metalic demon-
tabil pentru fosa recepþie,
împrejmuire incinta cu
gard, reabilitare cabinã
poartã, reabilitare platfor-
ma sortare piatrã, drum
acces pietruit, alimentare
cu energie electricã, puþ
forat anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj- fãrã
acord de mediu ºi fãrã
evaluare adecvatã pentru
proiectul menþionat, pro-
pus a fi amplasat în comu-
nele Cerãt, Giurgiþa, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-
V, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta co-
mentarii/observaþii la
proiectul deciziei de inca-
drare în termen de 5 zile.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare pre-
sã, covrigi, produ-
se patiserie ºi ma-
gazin second-
hand. Telefon:
0747/072.570.
Absolventã a Fa-
cultãþii de Econo-
mie ºi Administra-
rea Afacerilor din
Craiova (secþia
Informaticã eco-
nomicã), promo-
þia 2015, solicit
angajare. Telefon:
0755/996.001.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style -
intersecþie Mater-
na angajeazã
coafezã cu expe-
rienþã. Telefon:
0764/764.114.

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

Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri
Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/
116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.

Vând apartament
4 camere, bilateral,
ultracentral. Telefon:
0721/290.286.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
Vând casã Rân-
ca, demisol, par-
ter+ etaj1+ man-
sardã - 5 came-
re, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoa-
ne, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã
la 50 m de pârtia
de ski de la hotel
Onix. Telefon:
0766/ 250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.

Vând urgent
casã (D+P+M)
str. Anul 1848.
Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã oraº
Cãlimãneºti (ju-
deþul Vâlcea)
100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtã-
rie, baie, hol,
modernizatã +
1200 m.p. te-
ren. Telefon:
0740/185.171.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi
magazie, 3000
mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã co-
muna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã la
Negoieºti cu
vie, fântânã, ga-
raj, gard din be-
ton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren
1700 mp Centu-
ra Nord. Telefon:
0728/800.447.

Vând vatrã de
sat 21 ari preþ
3000 lei în comu-
na 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 400 mp
teren intravilan
în Segarcea,
str. Unirii, nr.
29F (în spatele
Liceului),  13 m
la stradã, ca-
dastru. Preþ 15
lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intra-
vilan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren str.
Dobrogei. Te-
le fon:  0761/
347.028.
Vând 2.600 mp
teren pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de lacul Tan-
chiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, stu-
diu geotehnic,
lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la stra-
da principalã, ul-
tra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 4200 mp
teren intravilan la
7 km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp
teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA,
stare de funcþio-
nare. Preþ mic.
Telefon: 0769/
611.412.

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.
SOLENZA –
2004, benzinã,
culoare alb, eco-
nomicã - 90.000
km, 4000 RON
negociabil, stare
excelentã. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour, model
iulie 2009, 1,6
benzinã, unic pro-
prietar, proprietar,
particular. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault
Clio 2003 full,
1800 euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Te-
lefon: 0766/
676.238.
Sufragerie 5
corpuri – 500
RON, dormitor
- 800 RON, ca-
napea – 300
RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând cazan þui-
cã din cupru 110
litri complet,
ºpalieri pentru.
viþã de vie, cis-
ternã apã 3600
litri. Telefon.
0744/ 928.444.
Vând 2 locuri de
veci în Ungu-
reni- zona Oble-
menco. Telefon:
0351/ 468.838;
0771/ 232.167.
Vând urgent 2
locuri de veci
cimitirul Ungu-
reni Telefon:
0769/669.736.

Vând 2 gropi bol-
tite cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama
200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5
lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã ara-
gaz nouã, nefo-
lositã. Telefon:
0345/931.451.
Vând þiglã JIM-
BOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3
culoare negru.
2200 lei. Telefon:
0762/185.366.

Vând grâu, un
leu kilogramul.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf
foarte convenabil,
performant cu
douã sonde dife-
rite. Telefon.
0251/412.966.
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.
Ocazie! Vând
aparat auditiv.
Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, fa-
milii bine dezvol-
tate cu .in. 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
cimitirul Sineas-
ca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x
3 m zona N. Te-
lefon: 0764/
271.285.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, com-
binã frigorificã
Arctic nouã ma-
ºinã de cusut
Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico noi,
2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
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Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimi-
tirul Roboaica ºi
douã locuri nefã-
cute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi me-
talice jumãtate ta-
blã ºi geam
1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuve-
le vopsite fãrã
toc, presã balo-
tat mase plasti-
ce, bicicletã
nouã franþu-
zeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând cãruciar
copil, saltea co-
pil, aspirator,
sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã
de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/
298.240.

Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Te-
lefon: 0773/
970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã
fãrã picior nouã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoni-
erã Brazda lui No-
vac, zona Sim-
plon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez sau
vând apartament
2 camere Valea
Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona
Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu
comercial. Te-
lefon: 0744/
391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate,
caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-
i placã la þarã 55 /
60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gla-
diole Olanda +
facturã + consul-
taþie la plantare.
Telefon: 0786/
391.745.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu argint
la schimb ºi man-
opera/obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut Legitima-
þie de serviciu
emisã de ANPC
Nr. 622 pe nume-
le ROªOGA CA-
MELIA ISABELA.
Se declarã nulã.
Pierdut Certificat
constatator pen-
tru S.C. DIDU
CONSULTANÞA
SRL N r. 51.479/
2010 J 16/ 2370/
2005. Se decla-
rã nul.

Pierdut Certificat
constatator Nr.
15704/2.03.2011
pentru PFA BÃ-
LAN IANCU. Se
declarã nul.
Pierdut acte firmã
F16/112/2014- se-
ria CUI B2869958/
24.01.2014 ºi
douã constatatoa-
re Nr. 3045/
22.01.2014. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Familia Aristidie
ºi Aura Gheor-
ghiu, Andreea ºi
Toni Dobrines-
cu îºi exprimã
profundul regret
la decesul antre-
norului emerit
DUMITRU PO-
PESCU. Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã!

Suntem alã-
turi de veriºo-
rii noºtri Da-
niela ºi Victor
Popescu ºi le
transmitem
î n t r e a g a
noastrã com-
pasiune ºi un
gând de mân-
gâiere la ceas
de grea încer-
care la des-
pãrþirea de ta-
tãl ºi bunicul
drag POPES-
CU DUMITRU.
Dumnezeu
sã-i dea odih-
nã veºnicã.
Corina ºi Mi-
hai Bambache
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa României se va duela,
pe teren propriu, cu formaþia Ce-
hiei, în sferturile de finalã ale Gru-
pei Mondiale a Cupei Federaþiei,
s-a stabilit, ieri, în urma tragerii
la sorþi care a avut loc la muzeul
Federaþiei Franceze de Tenis de
la Roland Garros.

Cehia este nimeni alta decât
campioana din 2013 ºi 2014, res-
pectiv finalista ediþiei 2015 a Cu-
pei Federaþiei, unde urmeazã a se
bate pentru apãrarea trofeului cu
Rusia. Cehia s-a calificat în ulti-
mul act dupã ce a învins cu 3-1,

Am cãzut cu cel mai greu adversar, dar mãcar jucãm acasã!

România va întâlni Cehia,România va întâlni Cehia,România va întâlni Cehia,România va întâlni Cehia,România va întâlni Cehia,
în sferturile de finalã ale FED Cupîn sferturile de finalã ale FED Cupîn sferturile de finalã ale FED Cupîn sferturile de finalã ale FED Cupîn sferturile de finalã ale FED Cup

la Ostrava, Franþa, timp în care
Rusia a dispus cu 3-2, tot acasã,
de Germania.

Dacã ar fi evitat Cehia, Româ-
nia ar fi înfruntat una dintre re-
prezentativele Rusiei, Italiei sau
Germaniei.

Viitoarele adversare ale român-
celor reprezintã, dupã SUA, a
doua cea mai de succes naþiune
în Cupa Federaþiei, având în pal-
mares opt titluri, ultimul, cum am
notat deja, cucerit în 2014. Ac-
tualmente lider mondial, Cehia,
urmaºa Cehoslovaciei, are în acest

moment trei jucãtoare în Top 15
WTA – Petra Kvitova (nr. 4), Ka-
rolina Pliskova (nr. 12) ºi sfert-
finalista din acest an de la Roland
Garros, Lucie Safarova (nr. 13).
Ar mai fi Barbora Strycova (nr.
23), plus douã excelente jucãtoa-
re de dublu, Lucie Hradecka ºi
Andrea Hlavackova.

România a mai jucat o datã îm-
potriva Cehoslovaciei, în 1980, în
sferturile de finalã ale Grupei Mon-
diale, când Virginia Ruzici, Lucia
Romanov ºi Florenþa Mihai au fost
învinse, cu scorul de 2-1, de o
echipã din care fãceau parte Hana
Mandlikova ºi Renata Tomanova.

Întâlnirea dintre România ºi Ce-
hia va avea loc la 6-7 februarie
2016. Tot atunci, s-a stabilit ca
Germania sã înfrunte Elveþia,
Franþa pe Italia ºi Rusia pe Olan-
da (primele echipe sunt gazde).

Învingãtoarea dintre România
ºi Cehia va juca în semifinale cu
Germania sau Elveþia, iar învin-
sa va evolua în barajul pentru

promovare/menþinere în Grupa
Mondialã.

România, care a participat ulti-
ma datã în Grupa Mondialã în
1992 (dar atunci evoluau 16 echi-
pe în principala divizie a compe-
tiþiei), a ajuns între cele mai bune
opt echipe din lume dupã ce a în-

vins, în luna aprilie, la Montreal,
echipa Canadei, cu scorul de 3-2.
În absenþa lui Halep – care a de-
clinat convocarea, ºi a Monicãi Ni-
culescu – accidentatã, victoria tri-
colorã a fost adusã de Irina Begu,
Alexandra Dulgheru, Andreea
Mitu ºi Raluca Olaru.

“Este cel mai greu adversar posibil din douã motive. În primul rând,
Cehia este câºtigãtoarea ultimelor douã ediþii ºi calificatã pentru finala din
acest an. Apoi, dispune de douã dintre jucãtoarele momentului, Petra
Kvitova ºi Lucie Safarova.

Jucãm acasã ºi avem ºi noi o echipã puternicã, echilibratã. Încã de
anul trecut, din Ungaria, am spus cã România a ajuns la o valoare care îi
permite sã stea la aceeaºi masã cu toate forþele mondiale.

Aº organiza acest meci pe zgurã. Cred cã ar trebuie sã profitãm de
ºansa de a organiza meciul pe suprafaþa doritã. Sã alegem zgurã sau un
hard lent, dar ultimul cuvânt îl au fetele ºi staff-ul tehnic”.

George Cosac – preºedintele Federaþiei Române de Tenis.

Naþionala femininã de handbal a României
pune la punct, la Cluj-Napoca, ultimele detalii
înaintea partidei tur din dubla cu Serbia, una
care conteazã pentru barajul de calificare la
Campionatul Mondial din Danemarca (5-20
decembrie a.c.). Încleºtarea va fi sâmbãtã, la
Kraljevo, cu începere de la ora 19:00 (în di-
rect pe Digi Sport 2), iar returul o sãptãmânã
mai târziu, la Cluj.

Noul selecþioner al României, suedezul
Tomas Ryde, a dezvãluit care crede cã ar
putea fi cheia succesului în meciul de pe te-
renul vicecampioanei mondiale în exerciþiu.
“Trebuie sã-þi protejezi poarta cu o defensi-
vã puternicã. Sunt mai multe tipuri de de-

HANDBAL (F) – BARAJ DE CALIFICARE  LA CM 2015

Tomas Ryde, înaintea manºei tur din Serbia:
“Trebuie sã-þi protejezi poarta cu o defensivã puternicã”

Dupã ce marþi s-a decis prima semifinalã fe-
mininã de la Roland Garros, odatã cu diputarea
partidelor Ana Ivanovic (Serbia, nr. 7) – Elina
Svitolina (Ucraina, nr. 21), scor 6-3, 6-2, ºi Lucie
Safarova (Cehia, nr. 13) – Garbine Muguruza
(Spania, nr. 20), scor 7-6 (3), 6-3, ieri s-a stabilit
ºi a doua semifinalã. Aceasta va fi o afacere
americano-elveþianã, faþã în faþã aflându-se li-
derul mondial Serena Williams, dublã câºtigã-
toare la Paris, ºi Timea Bacsinszky (nr. 24 mon-
dial). Fapt devenit posibil dupã ce Williams a
trecut de italianca Sara Errani (nr. 17), scor 6-1,
6-3, iar Bacsinszky de cea care o eliminase pe
Andreea Mitu în optimile de finalã, belgianca
Alison Van Uytvanck (nr. 93), scor 6-4, 7-5. La
directe, Serena o conduce cu 2-0 pe Bacsin-
szky, iar Safarova cu 5-3 pe Safarova.

DIGI SPORT 1
3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Palmeiras –

Internacional.
DIGI SPORT 2
21:00 – ATLETISM – Diamond League, la Roma,

în Italia.
DIGI SPORT 3
22:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Fluminense –

Coritiba.
DOLCE  SPORT
21:00 – FOTBAL Ucraina – finala Cupei: Dinamo

Kiev – ªahtior / 4:00 – BASCHET NBA – finala, meci
1: Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors.

EUROSPORT
10:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã U20, în Noua

Zeelandã, faza grupelor: Germania – Uzbekistan /
16:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros, în
Franþa: ziua a 12-a.

EUROSPORT 2
10:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã U20, în Noua

Zeelandã, faza grupelor: Ungaria – Brazilia / 13:00,
17:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros.

fensivã de abordat. Trebuie sã nu facem
greºeli, sã dãm mingea uºor adversarului ºi
sã punctãm pe contraatac”, a declarat teh-
nicianul nordic.

Absentã la Trofeul Carpaþi, din cauza unei
accidentãri, Oana Manea a revenit la naþiona-
lã. Pivotul lui CSM Bucureºti vrea sã le dea o
mânã de ajutor tricolorelor pentru a se califi-
ca la Campionatul Mondial. România este sin-
gura reprezentativã care nu a lipsit la niciuna
dintre cele 21 de ediþii ale turneului final.

“E mult timp de când nu am mai fost la
naþionalã. Mi-era dor de fete, de echipa naþi-
onalã ºi îmi doresc sã facem un rezultat foar-
te bun. Nu pot sã spun cã sunt sutã la sutã

recuperatã, sunt bine, important e cã nu mã
doare”, a afirmat ºi pivotul noii campioane a
României, CSM Bucureºti.

Lotul pentru dubla cu Serbia are
urmãtoarea configuraþie:

Portari: Paula Ungurenu (Baia Mare), Io-
nica Munteanu (SCM Craiova), Denisa Dedu
(Corona Braºov);

Extreme: Valentina Ardean, Adriana Ne-
chita (ambele Baia Mare), Laura Chiper, Adri-
ana Hotea (ambele Corona Braºov);

Pivoþi: Timeea Tãtar (Baia Mare), Flori-
na Chintoan (U Cluj), Oana Manea (CSM
Bucureºti);

Linia de 9 metri: Eliza Buceschi, Melinda

Geiger (ambele Baia Mare), Cristina Neagu (Bu-
ducnost), Aurelia Brãdeanu (Corona Braºov),
Claudia Constantinescu (HC Zalãu), Gabriela
Perianu (Dunãrea Brãila), Patricia Vizitiu (CSM
Bucureºti), Clara Vãdineanu (HCM Rm. Vâl-
cea), Gabriela Mihalschi (HCM Roman).

Semifinalele feminine de la Roland Garros: Ana Ivanovic –
Lucie Safarova ºi Serena Williams – Timea Bacsinszky

Asearã târziu s-a stabilit ºi careul cu aºi de la masculin

Trecând pe tabloul masculin, asearã, dupã
închidrea ediþiei, s-au disputat ultimele douã
sferturi de finalã, “ºocul”Rafael Nadal (Spa-
nia, nr. 7) – Novak Djokovic (Serbia, nr. 1) ºi
meciul Andy Murry (Marea Britanie, nr. 3) –
David Ferrer (Spania, nr. 8). Învingãtorii de
aici se vor bate pentru un loc în finalã, acolo
unde va mai merge fie Jo-Wilfired Tsonga
(Franþa, nr. 15), fie Stanislas Wawrinka (Elve-
þia, nr. 9). Tsonga la eliminat în sferturi pe
japonezul Kei Nishikori (nr. 5), scor 6-1, 6-4,
4-6, 3-6, 6-3, iar Wawrinka pe compatriotul
Roger Federer (nr. 2), scor 6-4, 6-3, 7-6 (4).  4-
3 îl conduce Tsonga pe Wawrinka în meciuri-
le directe.

Tecãu merge la douã capete
Rãmasã prematur fãrã principala sa favoritã

la un triumf la Paris, Simo-
na Halep (eliminatã în tu-
rul secund), România va
fi reprezentatã în semifina-
lele de la dublu masculin
ºi dublu mixt, de cãtre Ho-
ria Tecãu. La dublu mas-
culin, Tecãu ºi Jean-Julien Rojer (Olanda) – fa-
voriþi 5, vor da piept cu perechea Ivan Dodig/
Marcelo Melo (Croaþia/Brazilia) – favoriþi 3, iar
la dublu mix, unde face pereche cu Katerina
Srebotnik (Slovenia), Tecãu va avea de luptat
cu tandemul american Bethanie Mattek-Sands/
Mike Bryan – favoriþi 2. Tecãu ºi Sands au fost
colegi în 2012, la triumful de la Australian Open.

Turneul de la Roland Garros este transmis
pe canalele Eurosport.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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pãrþirea de fostul cãpitan.
Cârstea 9 – Dupã ce se impu-

sese ca o soluþie de rezervã în tur,
n-a mai prins lotul de 18 în retur,
decât pe final mai primind câteva
ºanse.

Varga 5 – Gafa neverosimilã la
meciul cu Chiajna, a confirmat cã
nu mai este jucãtorul de acum câþi-
va ani. E surprinzãtor cã a fost in-
clus în lotul pentru Antalya, iar când
a început returul a fost dat afarã.

Neacºa 4 – Un transfer ratat, a
dezamãgit la început ºi a fost alun-
gat. Nici la Viitorul n-a prins lotul.

Sin 1 – Dupã ce în Liga a II-a a
fost folosit des, n-a apucat sã de-
buteze în primul eºalon. Are doar
câteva minute bifate în sfertul de
Cupã cu Steaua. A fost golgheter
însã la echipa secundã.

ATACANÞI

Nuno Rocha 31 (8 goluri) –
Este un câºtig real. A impresionat
de la primul joc în care a fost folo-
sit. A jucat mai multe posturi, dar
e evident cã se potriveºte doar în
bandã sau în atac, unde-ºi poate
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PORTARI

Bãlgrãdean 29 de meciuri (20
de goluri primite) – Dupã transfe-
rul sãu ºi prestaþiile din acest se-
zon se poate spune cã ªtiinþa are
portar. Nu a fãcut gafe, a avut doar
câteva ezitãri, la penalty-ul comis
în Cupã cu Steaua, la un gol la
Braºov, la reuºita din loviturã libe-
rã a lui Maftei de la Chiajna. În
schimb, a avut multe intervenþii
foarte bune ºi a dat siguranþã echi-
pei. Pe final, a fost cãpitanul echi-
pei, în lipsa lui Brandan. Prestaþiile
bune l-au readus printre portarii
convocaþi la echipa naþionalã.

Brac 5 (9 goluri primite) – Era
de aºteptat sã pãrãseascã echipa.
Deºi a fost declarat cel mai bun
jucãtor în sezonul din Liga a II-a,
când a apãrat bine, inclusiv 2 lovi-
turi de pedeapsã, sârbul a ratat
complet startul. A gafat în Giuleºti,
în Cupa Ligii, îºi poate asuma ºi
eºecul cu Petrolul ºi un gol cu Vi-
itorul

Straton 3 (3 goluri primite) –
La golul de la Mediaº putea inter-
veni, la celelalte douã nu a avut vreo
vinã. Cu Braºovul a mai avut câte-
va intervenþii bune. A contribuit ºi
la parcursul bun al echipei secun-
de, care a câºtigat campionatul ju-
deþean.

Irimia 1 (5 goluri primite) – Se
plângea cã nu a primit nicio ºansã
de a apãra ºi la Giurgiu din cauza
sa a început calvarul. ªi plecarea
sa era preconizatã.

FUNDAªI

Vãtãjelu 36 (1 gol marcat) – A
fost declarat cel mai bun jucãtor
al sezonului de cãtre suporteri.
Este jucãtorul care a evoluat în cele
mai multe partide ºi singurul fun-
daº care a marcat. A intrat în an-
turajul echipei naþionale, deºi a fost
omis pentru acþiunea din Irlanda
dee Nord. Îºi continuã ascensiu-
nea din sezonul trecut.

Frãsinescu 32 – A avut un tur
foarte bun, cu evoluþii constante,
a fost probabil cel mai bun stoper
în prima parte a campionatului. În
schimb, returul a fost dezastruos.
Gafele au început în meciul cu
fosta sa echipã, Gaz Metan, când
s-a ºi accidentat. A fost depãºit de
N’Doye la golul 2 de la Târgu
Mureº, apoi la Chiajna s-a lãsat
dominat de Pena la golul de 2-2,
cu Braºovul l-a „ratat” pe Constan-
tinescu ºi s-a fãcut 0-1, cu Iaºiul
putea sã acopere cu un fault gafa
lui Kay care a provocat înfrânge-
rea, iar la Piatra Neamþ a jucat exe-
crabil, supraponderalul Sialmas
depãºindu-l în dese rânduri, inclu-
siv la golul de 1-1. Þinând cont cã
are 30 de ani, e de luat în calcul
renunþarea la el.

Acka 28 – A avut parte de un
debut oribil, cu douã faulturi din
care Viitorul a reuºit cele douã go-
luri în Bãnie. De când au venit
Cârþu ºi Sãndoi a devenit punct fix
în echipã, deºi a mai comis gre-
ºeli, precum cea de la Iaºi. Retu-
rul a fost unul bun pentru el, doar
cã pe final a gafat ºi în Giuleºti, la

Analiza evoluþiei alb-albaºtrilor în stagiunea revenirii în
Liga I, încheiatã de Universitatea pe locul 5

deschiderea scorului ºi la Piatra
Neamþ, în ultimul minut. Se poate
spune cã ºi-a câºtigat locul în lot.

Achim 27 – Pe faza defensivã
s-a achitat de sarcini, dar în tur
rar a reuºit o centrare utilã, de aceea
s-a ºi apelat la transferul lui Dumi-
traº. Când a avut concurenþã ºi-a
upgradat evoluþiile ºi a rãmas titu-
lar. A impresionat prin determina-
re ºi devotament.

Kay 16 - A fost titular la înce-
put în centrul defensivei, a fost
urcat la închidere, meci în care s-
a accidentat, iar de atunci nu a mai
reuºit sã-ºi câºtige locul de titular.
Înfrângerea cu Iaºiul îi aparþine, cu
acea eroare imensã.

Izvoranu 10 – Readus la echi-
pã de Cârþu, cel care l-a lansat în
carierã, la Galaþi, veteranul a avut
evoluþii mai bune decât cele din liga
secundã. Este singurul stoper cã-
ruia nu i se poate imputa o greºea-
lã gravã, penalty-ul fãcut la Plo-
ieºti fiind acordat aiurea de Balaj.
Craiova a avut vreo 3 faze asemã-
nãtoare în favoarea sa ºi nu a pri-
mit aceeaºi decizie. Izvoranu a ju-
cat totuºi puþin, în special din cau-
za accidentãrilor.

Briceag 8 – Transferat în iarnã
de la Vâlcea, a avut prestaþii încu-
ratoare în amicalele din Antalya, dar
în meciurile oficiale a dezamãgit.
Cel puþin ca mijlocaº, cum a fost
folosit, este departe de cerinþe.

Dumitraº 8 – Are un apetit
ofensiv remarcabil, dar ºi scãpãri
pe faza de apãrare. A fãcut un meci
foarte bun cu Dinamo, dar ºi cu
Astra ºi în Giuleºti. Era de aºteptat
însã sã se impunã mai repede ca
titular. Poate l-a ºi incomodat ac-
cidentarea la genunchi, el operân-
du-se de menisc recent.

Velcovici 4 – A prins câteva
meciuri în tur, pânã sã fie disponi-
bilizat. În ªtefan cel Mare a intrat
bine în joc.

Dãnãnae 3 – Debut catastrofal
în Cupa Ligii, cu o prestaþie lamen-
tabilã ºi o eliminare, în Giuleºti.
Scos din lot în varã, dupã ce Sãn-
doi ºi Cârþu l-au folosit doar la
Caransebeº, dar nici acolo nu a
convins.

Avrãmia 2 -  A intrat pe final în
douã meciuri, evoluând mai mult
la echipa a doua. Nu este nici pe
departe jucãtorul care avea refe-
rinþe foarte bune la Iaºi. Are fizic
execelent pentru postul de stoper,
dar mari carenþe la plasament ºi
marcaj.

MIJLOCAªI

Bãluþã 34 (3 goluri) – Singurul
craiovean din lot e al doilea cel mai
folosit jucãtor. S-a „tras” de el în
multe rânduri, are însã mai oscila-
þii de formã, atât pe pacursul unui
joc, cât ºi într-un sezon. Poate mult
mai mult, trebuie sã devinã element
de bazã din sezonul urmãtor. Prea
puþine goluri ºi centrãri reuºite pen-
tru potenþialul sãu.

Madson 30 (1 gol) – Închizã-
tor clasic, bun la recuperãri, face
risipã de efort, încaseazã ºi multe
cartonaºe galbene, fiind lider deta-
ºat la acest capitol la Universita-

tea. Nu poate ajuta prea mult ata-
cul, este destul de rigid, parcã n-
ar fi brazilian.

Târnãcop 26 (3 goluri) – Jolly-
joker-ul echipei. A jucat pe toate
posturile la mijloc, dar ºi fundaº
pe ambele benzi. A marcat la Cra-
iova mai multe goluri decât reuºi-
se în toatã cariera. La 27 de ani
poate fi pãstrat pentru aceastã po-
livalenþã a sa, dar nu se întrevãd
posibilitãþi de upgrade.

Mateiu 25 (2 goluri) -  S-a ac-
cidentat în prima etapã, iar de la
revenire n-a mai fost acelaºi jucã-
tor care ajunsese în lotul naþiona-
lei. Fãrã viziune în teren, tehnicã
modestã, are doar determinare. Se
aºtepta mult mai mult de la el.

Brandan 24 (4 goluri) – Trans-
fer esenþial, a dat echilibru echi-
pei, element important în vestiar ºi
pe teren. În retur nu a avut însã
aceeaºi consistenþã ºi s-a ºi acci-
dentat.

Bancu 16 (1 gol) – Sezon care
începuse extrem de bine pentru el,
întrerupt de acea accidentare gra-
vã. Pare sã revinã totuºi treptat la
forma care a arãtat-o în tur. Ca-
racter foarte bun.

Ferfelea 15 (2 goluri) – Aport
destul de bun în prima parte, dar
în iarnã a intervenit acel conflict
cu conducerea ºi a fost scos din
lot. Mutare greºitã, fiindcã oricum
este plãtit în continuare de club.

Pleºan 10 – Jucãtor important
în sezonul trecut, dar în Liga I n-a
mai confirmat, era probabil des-

specula viteza. Este al doilea gol-
gheter al echipei ºi a mai dat câte-
va assist-uri, scoþând ºi douã pe-
nalty-uri, cu Chiajna ºi la Ploieºti.

Bawab 27 (9 goluri) – Tehnicã
bunã, jucãtor de calitate, procen-
taj bun (1 gol la 3 meciuri), dar
care putea fi ºi mai bun. Nu a arã-
tat totuºi mare lucru în meciurile
importante, fiind anihilat.

Herghelegiu 23 (3 goluri) –
Soluþie rezonabilã de rezervã, are
23 de ani, mai poate creºte.

Ivan 19 (1 gol) – A început for-
midabil, cu o fazã de jucãtor de
clasã, în Ghencea, dar nu a mai
convins apoi. Are un potenþial uriaº
ºi un fizic de invidiat la cei 18 ani.
Vitezã, demarcare, simþul porþii,
trebuie ºlefuit cu grijã, fiindcã are
probleme cu „pãcãnelele”. Nu ex-
celeazã nici la capitolul

Curelea 17 (4 goluri) – Golghe-
terul de anul trecut a avut un sezon
ratat. Începuse cu goluri, dar apoi
s-a accidentat ºi a intervenit ºi pro-
blema cu conducerea clubului.

Valskis 1 – Câteva minute la
Mediaº ºi atât. Nu era jucãtor de
Liga I.
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