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- În Parlament, Popescu, în su-
tele de cuvinte pe care le spune, are
mii de vorbe goale. actualitate / 3

Proiectul ”Garanþii pentru tineri” este finanþat prin Progra-
mul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-
DRU) 2007-2013, s-a derulat pe parcursul a doi ani, urmând sã
se încheie pe 24 iunie, fiind implementat în regiunile Bucureºti-
Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Sud Muntenia ºi Sud- Est. Liderul pro-
iectului este Ministerul Muncii, Familiei, Protec-
þiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, alãturi de trei
parteneri: Consiliul Naþional al Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii din România, Asociaþia
Patronul Tinerilor Întreprinzãtori din România ºi
Blocul Naþional Sindical.
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Evocãm rareori anvergura europeanã a marelui fost primar al
Craiovei, Nicolae Romanescu (1898-1899; 1901-1904; 1914-
1916), deºi el este acela care s-a zbãtut literalmente cu tot felul de
îndãrãtnici ºi pãtimaºi locali, pentru modernizarea ºi dezvoltarea
economicã a Craiovei, dupã modelul marilor oraºe europene, în
care studiase ºi le vizitase în vacanþã, spre a prelua ºi implementa
apoi, în oraºul sãu natal, veritabile „programe ecologice”. Spunea
Nicolae Romanescu, în 1898, în momentul investirii sale ca pri-
mar în primul mandat, câteva lucruri de mare bun simþ: „Am com-
bãtut toate administraþiile comunale precedente în privinþa
condiþiilor de igienã ºi buna gospodãrire a oraºului. Trebuie
însãnãtoºit solul ºi aerul, prin canale de apã ºi plantãri de
pomi”. Ca ajutor de primar, prezent în prima ºedinþã a Consiliului
Local, Nicolae Romanescu fãcuse o pledoarie, consemnatã în pro-
cesul -verbal al ºedinþei din 23 noiembrie 1894, pentru rolul plan-
taþiilor masive de pomi decorativi, necesari atât pentru sãnãtatea
populaþiei, cât ºi pentru înfrumuseþarea oraºului. Sãnãtatea popu-
laþiei era, în opinia lui Nicolae Romanescu, indisolubil legatã de

amenajarea zonelor verzi.
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Cazanciuc
atenþioneazã PNL

cã împiedicarea
funcþionãrii
Guvernului atrage

rãspundere
penalã

Ministrul Justiþiei, Robert
Cazanciuc, atrage atenþia
liderilor PNL cã organizarea
unor “manifestãri politice
ilegale”, care au scopul de a
“împiedica exercitarea pute-
rii” de cãtre Parlament sau
Guvern, poate atrage rãspun-
derea penalã. Mesajul este
transmis de ministrul Justiþiei
prin intermediul biroului de
presã al Partidului Social
Democrat, folosind antentul
formaþiunii politice ºi sem-
nând cu funcþia pe care o
deþine în cadrul Guvernului.
“Este împotriva tuturor
angajamentelor asumate de
România cu partenerii sãi
europeni ºi transatlantici ca
PNL sã foloseascã justiþia
pentru a-ºi rezolva incapacita-
tea de a convinge populaþia ºi
membrii Parlamentului cu un
program politic solid, coerent
care sã ajute România ºi
nicidecum sã o întoarcã acolo
unde se afla în anii 2009-
2011”, aratã ministrul în
comunicatul de presã trans-
mis ieri. În acelaºi contex-
t, Robert Cazanciuc catalo-
gheazã drept “contrar practi-
cilor democratice constituþio-
nale” faptul cã PNL cere
demiterea Guvernului. Parti-
dul Naþional Liberal a solici-
tat, prin liderii sãi, de mai
multe ori, în ultimele zile,
demisia premierului Victor
Ponta, ca urmare a faptului
cã acesta este urmãrit penal
de procurorii anticorupþie.

Cu doamna ministru Rovana Plumb la atacCu doamna ministru Rovana Plumb la atacCu doamna ministru Rovana Plumb la atacCu doamna ministru Rovana Plumb la atacCu doamna ministru Rovana Plumb la atac
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La nivelul conducerii de la centru a PSD,
doamna ministru Rovana Plumb e un fel de
nr. 2 din partid, fiind preºedinta Consiliului
Naþional, desemnatã de liderul naþional Vic-
tor Ponta. În astfel de momente, realmente
insolite, a încercat o declaraþie de solidarita-
te cu Victor Ponta ºi de persiflare a intenþii-
lor liberalilor ieºiþi la încãlzire înaintea „mo-
þiunii de cenzurã”. Gestul sãu e salutar dar
atât. Rovana Plumb neavând nici discurs
acid, nici anvergurã politicã recunoscutã.
Unde sunt virtuoºii partidului capabili sã ex-
plice, convingãtor, de ce aºa ºi nu aºa. Cu
argumente juridice, dacã existã. Prezentã în
studio, duminicã seara, la Antena 3, prima-
rul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a mai spus
câte ceva, pe un ton de zãdãrnicie. În rest,
social-democraþii þin capul la cutie, mormãie
în batistã, fãrã sã realizeze cã nu sugereazã
altceva decât o inhibare generalã, dacã nu o
panicã. La rândul sãu, tabãra liberalilor nu

acceptã decât monologul, într-o logicã aido-
ma unei plase cu ochiuri rupte, deºi parcã
nu de eticã înãlþãtoare pot vorbi liderii ei.
Spectacolul e aproape terifiant. Premierul
Victor Ponta stã încã în picioare, reuºind sã
îmblânzeascã frica din el. Deznodãmântul e
greu de prevãzut. Ca sã ai un Waterloo, cã
tot se împlinesc 200 de ani, peste câteva zile
de la istorica bãtãlie, trebuie sã fii mai cura-
jos decât alþii. Dacã pentru o bãtãlie pe care
o câºtigi îþi trebuie curaj, pentru o bãtãlie pe
care o pierzi îþi trebuie un curaj însutit. Pen-
tru asta trebuie sã fii, dacã nu un Napoleon,
mãcar un om în toatã firea. Lucrurile sunt
cele care sunt. Sã explicãm totuºi cã „mo-
mentul Waterloo” intervine când suntem în-
vinºi ºi tocmai de aceea forþãm o victorie
imposibilã. Spuneam dupã alegerile prezi-
denþiale cã Victor Ponta nu mai are un ad-
versar, ci numai advresari. Chiar ºi apro-
piaþii care i-au mai rãmas, unii dintr-un sen-

timent de onoare, ºi nu-l vor pãrãsi, presimt
cã în destin e scris clar „insula Sfânta Ele-
na”. Toate bãtãliile electorale câºtigate ºi toate
împlinirile guvernului sãu, în plan economic,
atâtea câte au fost, nu mai conteazã, decât
în mãsura în care au dus la actuala stare de
lucruri, creatã de însuºi Victor Ponta. Sã re-
venim. Cu Rovana Plumb poþi avea succes
într-o ºedinþã de partid, poate chiar ºi într-
o campanie electoralã, dar nu într-o astfel
de conjuncturã când paradoxal doar vocea
senatorului ªerban Nicolae, jurist de accep-
tabilã calitate, îl valideazã pentru o dezbate-
re. Povestea cu suspans teribil rãmâne ori-
cum delicatã. Comisia Juridicã a dat ieri aviz
negativ pentru urmãrirea penalã. Dacã Vic-
tor Ponta face pasul înapoi, depunând man-
datul de premier, în secunda urmãtoare e
pãrãsit ºi de partid. Contextul îl þine înfipt
în funcþie ºi dacã e vinovat ºi dacã nu e
vinovat de acuzaþiile DNA.

Ovidiu Tender urmeazã sã fie
încarcerat, dupã ce instanþa tri-
mite Poliþiei mandatul de execu-
tare a pedepsei. De asemenea, ur-
meazã sã fie încarceraþi ºi cei-
lalþi inculpaþi care au primit pe-
depse cu executare. Marian Ian-
cu se aflã în închisoare, dupã ce
a fost condamnat definitiv de
Curtea de Apel Bucureºti, în 14
octombrie 2014, la 12 ani de în-
chisoare în dosarul de evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani cunos-
cut ca “Rafo”. Procesul a durat
în acest caz opt ani. Decizia Cur-
þii de Apel Bucureºti vine cu doar

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, dupã audierea sa în Co-
misia juridicã, cã le-a spus depu-
taþilor cã deciziile politice nu pot
fi cenzurate de un procuror. “Le-
am spus ceea ce cred ca jurist,
nu ca deputat, nu ca om politic, ºi
anume cã deciziile politice nu pot,
conform Constituþiei, sã fie cen-
zurate de un procuror, ci doar de-
ciziile legale. Cele politice, cã a
decis partidul, cã dupa aia a votat
Parlamnetul, cã dupa aia a semnat
preºedintele un decret, sunt deci-
zii politice ºi nimic altceva, orice
altã interpretare ne duce în absurd.
Gândiþi-vã cã au fost procurori-
ºefi, generali care dupa aceea s-
au mutat ºi i-au luat pe cei cu care

Tender, condamnat definitiv la 12 ani ºi 7 luni
de închisoare, Marian Iancu - 14 ani

Ovidiu Tender a fost condamnat, ieri, la 12 ani ºi
ºapte luni de închisoare, iar Marian Iancu a primit

o pedeapsã de 14 ani de închisoare, în dosarul
Carom, în care sunt acuzaþi de înºelãciune ºi spã-

lare de bani, decizia luatã de Curtea de Apel Bucu-
reºti (CAB) fiind definitivã. Instanþa a mai decis
condamnarea lui Toader Gãurean la nouã ani ºi

zece luni de închisoare cu executare.

o zi înainte de a se prescrie fap-
tele de care sunt acuzate persoa-
nele implicate în acest dosar. În
20 mai, judecãtorii cãrora le-a
fost repartizat dosarul “Carom”
au fost recuzaþi de inculpaþi,
motiv pentru care cei doi magis-
traþi din complet, Daniel Donþe-
te ºi Camelia Bogdan, au fost în-
locuiþi cu judecãtoriu Mihai Mi-
halcea ºi Georgiana Tudor. Prin
aceeaºi decizie s-a constatat cã
mãsurile procesuale dispuse în
acest dosar “sunt lovite de nuli-
tate”. Tender ºi Iancu sunt acu-
zaþi cã au preluat ilegal controlul

companiei Carom SA Oneºti ºi au
prejudiciat-o cu 1.400 de miliar-
de de lei vechi, sumã stabilitã la
nivelul anului 2003. Înainte de
1990, Carom SA a fãcut parte din
Platforma Petrochimicã Oneºti.

Cei doi oameni de afaceri sunt
acuzaþi cã au drenat resursele
Carom prin intermediul unui cir-
cuit financiar complex.În acelaºi
dosar au fost trimiºi în judecatã
Cicilia Dumitrescu, Marin Badea.

Ponta: Le-am spus deputaþilor din comisie cã deciziile
politice nu pot fi cenzurate de un procuror

au lucrat cu ei, i-au luat la noul
Parchet, e conflict de interese, e
absurd, nici vorbã de aºa ceva”, a
spus Ponta. Membrii comisiei au
rãmas în ºedinþã, duã plecarea pre-
mierului, ºi urmeazã sã voteze asu-
pra cererii de începere a urmãririi
penale a luiVictor Ponta. Premie-
rul Victor Ponta a venit, luni, la
ora 16 la ºedinþa Comisiei juridice
pentru a fi audiat în cazul solicita-
rii de începere a urmãririi sale pe-
nale, fãrã sã facã declaraþii pre-
sei. El a venit însoþit de liderul gru-
pului PSD Marian Neacºu ºi s-a
aºezat la masa comisiei lângã re-
prezentanþii liberalilor. Jurnaliºtii
au fost lãsaþi sã ia imagini doar la
începutul ºedinþei.
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Evocãm rareori anvergura eu-
ropeanã a marelui fost primar al
Craiovei, Nicolae Romanescu
(1898-1899; 1901-1904; 1914-
1916), deºi el este acela care s-a
zbãtut literalmente cu tot felul de
îndãrãtnici ºi pãtimaºi locali, pen-
tru modernizarea ºi dezvoltarea
economicã a Craiovei, dupã mo-
delul marilor oraºe europene, în
care studiase ºi le vizitase în va-
canþã, spre a prelua ºi implementa
apoi, în oraºul sãu natal, veritabile
„programe ecologice”. Spunea
Nicolae Romanescu, în 1898, în
momentul investirii sale ca primar
în primul mandat, câteva lucruri
de mare bun simþ: „Am combã-
tut toate administraþiile comu-
nale precedente în privinþa con-
diþiilor de igienã ºi buna gospo-
dãrire a oraºului. Trebuie însã-
nãtoºit solul ºi aerul, prin ca-
nale de apã ºi plantãri de pomi”.
Ca ajutor de primar, prezent în
prima ºedinþã a Consiliului Local,
Nicolae Romanescu fãcuse o ple-
doarie, consemnatã în procesul -
verbal al ºedinþei din 23 noiembrie

MIRCEA CANÞÃR

Acum, mai bine de un secol, NicolaeAcum, mai bine de un secol, NicolaeAcum, mai bine de un secol, NicolaeAcum, mai bine de un secol, NicolaeAcum, mai bine de un secol, Nicolae
Romanescu gândea ca un ecologist modern!Romanescu gândea ca un ecologist modern!Romanescu gândea ca un ecologist modern!Romanescu gândea ca un ecologist modern!Romanescu gândea ca un ecologist modern!

1894, pentru rolul plantaþiilor ma-
sive de pomi decorativi, necesari
atât pentru sãnãtatea populaþiei, cât
ºi pentru înfrumuseþarea oraºului.
Sãnãtatea populaþiei era, în opinia
lui Nicolae Romanescu, indisolu-
bil legatã de amenajarea zonelor
verzi. Pe suprafeþe cât mai mari.
Mii ºi mii de castani se vor planta
pe arterele Craiovei. Istoricii Lu-
chian Deaconu ºi Otilia Gherghe,
în lucrarea lor „Craiova, 1901-
1916”, minuþios documentatã ºi
coerent redactatã, specialiºti fiind
în epoca Nicolae Romanescu, îl
citeazã astfel pe acesta într-o re-
ferire de-a sa, din noiembrie 1896,
la Grãdina Mihai Bravu: „Un scri-
itor francez, Victor Papillon, zi-
cea cã viaþa o dã firul de iar-
bã”. Planul Grãdinii Mihai Bravu
fusese preparat de un anume domn
Vitzel, un inginer foarte competent
în amenajãri dendrologice, fãrã
platã, numai din dorinþa de a face
un pãrculeþ care sã facã cinste
Craiovei. Nicolae Romanescu pro-
punea Consiliului Local sã expri-
me cel puþin o mulþumire, ca o

chestiune de delicateþe faþã de
acesta. Istoricii menþionaþi susþin,
în temeiul cercetãrilor fãcute, cã
a fost declanºatã „cea mai vastã
campanie de plantãri din isto-
ria oraºului”,  cu uliþele sale ne-
prietruite, pline de colb vara ºi de
noroaie toamna. Sã nu omitem cã,
la vremea respectivã, Craiova era
reºedinþa celor mai bogaþi latifun-
diari din þarã, dupã cum nota te-
norul Grigore Gabrielescu, în
„Universul Olteniei”, la 25 no-
iembrie 1908. În ianuarie 1989,
Nicolae Romanescu solicita Mi-
nisterului Agriculturii, Industriei,
Comerþului ºi Domeniilor sã punã
la dispoziþia oraºului „10.000 de
puieþi de pãdure ºi 20.000 de
pomi de ºleau”, „pentru plan-
tarea pe maginea drumurilor
din interiorul oraºului”. Primind
un rãspuns negativ, Primãria Cra-
iova a reamintit ministrului de re-
sort cã oraºul cedase gratuit Mi-
nisterului Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice 11 pogoane pentru ªcoala
Normalã de Învãþãtori, terenul
pentru expoziþia regionalã,

s.a.m.d. S-au fãcut solicitãri ºi
doamnei Eliza Opran „care avea o
pepinierã, la moºia de la Iºalniþa,
unde trãia în singurãtate”. La 3
martie 1899, Consiliul Local a fost
informat cã s-a intrat în „trataþii
cu mai mulþi arhitecþi peisagiºti
pentru facerea planului Parcului
Bibescu ºi al altor grãdini”, dintre
toþi cel mai avantajos fiind Edo-
uard Redont, arhitectul peisagist
din Paris, deloc pretenþios sau,
poftim, rezonabil în chestiunea fi-
nanciarã. Cele douã deplasãri ale
acestuia, de la Paris la Craiova,
pentru documentare, s-au concre-
tizat în încheierea, la 12/24 aprilie
1989, a contractului „Înfiinþarea
de parcuri, preumblãri ºi squa-
ruri publice pentru înfrumuse-
þarea ºi asanarea oraºului”,
semnat de Nicolae Romanescu,
primarul Craiovei ºi Edouard Re-
dont, arhitect peisagist din Fran-
þa, Paris, Rue Demarquaz, no. 18.
Dosarul final, cu documentaþia
realizatã de vestitul arhitect, va fi
trimis la Paris, prin consulul ge-
neral al României, pentru a parti-

cipa la Expoziþia Internaþionalã din
1900, la care Primãria Craiova a
primit „medalia de aur”, la gru-
pa XVI, clasa 112, „Higienã”. Aler-
tat de lucrarea „Geografia medi-
calã a României”, publicatã de dr.
Charles Laugier, un belgian natu-
ralizat, în privinþa mortalitãþii prin
tuberculozã – 149 cazuri la mia
de locuitori – sãnãtatea craiove-
nilor va deveni un obiectiv cardi-
nal al primarului Nicolae Roma-
nescu. Va declanºa primul proiect
de ecologie urbanã ºi va deveni
pãrintele fondator al parcului care
îi poartã numele. Întreaga viziu-
ne urbanisticã a lui Nicolae Ro-
manescu, concentratã în amena-
jarea de parcuri, pãduri, locuri de
promenadã, canalizare, alimenta-
re cu apã, localuri noi pentru
ºcoli, se rezema pe ceea ce pre-
luase din Europa Occidentalã, în
privinþa reþelei de salubrizare, igie-
nã ºi ecologie. A dus bãtãlii politi-
ce necurmate cu denigratorii sãi
care considerau „obiective de lux
– costisitoare ºi inutile” astfel de
amenajãri.

Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã îi
avertizeazã pe doljeni cã scãldatul în locuri neame-
najate corespunzãtor determinã riscuri majore pen-
tru sãnãtate.

Chiar dacã temperaturile ridicate din ultima pe-
rioadã determinã mulþi cetãþeni sã meargã la scãl-
dat în râuri, lacuri, iazuri, canale de irigaþie, medicii
din cadrul DSP Dolj recomandã populaþiei sã mear-
gã la scãldat doar în locuri special amenajate (ºtran-
duri ºi piscine) care respectã normele minime de
igienã, în condiþiile în care în judeþul nostru nu existã
nici o zonã naturalã amenajatã pentru îmbãiere. În
caz contrar, existã riscuri pentru sãnãtate la care se
expun persoanele care se scaldã în râuri, lacuri,
iazuri, canale de irigaþie, în locurile care nu sunt
special amenajate. În primul rând existã riscul de
deces prin înec, deoarece nu este cunoscutã exact
adâncimea locului în care se scaldã, iar în apele
curgãtoare se pot forma vârtejuri.

În al doilea rând pot apãrea îmbolnãviri prin lep-
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tospirozã (boalã infecþioasã manifestatã prin febrã,
dureri de cap, dureri musculare, afectarea ficatului
ºi icter, afectarea rinichilor), meningitã (inflamaþia
foiþelor de înveliº ale creierului ºi a mãduvei spinã-
rii, manifestatã prin febrã, durere de cap severã ºi
persistentã, gât înþepenit si dureros la miºcare, con-
vulsii si tulburãri ale stãrii de conºtientã), boli de
piele – micoze, eczeme, boli digestive – boalã dia-
reicã, hepatitã de tip A, holera, febra tifoidã, dizen-
teria, afecþiuni ale ochilor ºi urechilor blefarite, con-
junctivite, otite, sinuzite sau înþepãturi de cãpuºe –
Boala Lyme. „Date fiind riscurile majore pentru sã-
nãtate ale scãldatului în locuri nepermise din cursu-
rile de apã (boli grave ºi chiar deces), solicitãm ce-
tãþenilor sã evite aceastã activitate pentru menþine-
rea propriei sãnãtãþi ºi sã supravegheze minorii aflaþi
în grijã pentru a nu îºi pune în pericol sãnãtatea sau
chiar viaþa”, precizeazã dr. ªtefan Popescu, purtã-
tor de cuvânt în cadrul DSP Dolj.

RADU ILICEANU

Filiala doljeanã a Academiei de ªtiinþe Medicale a
organizat vinerea trecutã alegeri pentru funcþia de pre-
ºedinte a acestui for ºtiinþific. Cu aceastã ocazie au
fost prezenþi cei nouã membri, iar la propunerea prof.
dr. Marian Bistriceanu, a fost ales ca preºedinte prof.
dr. Tudorel Ciurea, în continuarea mandatului pe care
l-a avut pânã în prezent. Secretar ºtiinþific  rãmâne
prof. dr. Gheorghe Drãgoi, de asemenea, în conti-
nuarea mandatului pe care l-a avut pânã în prezent.
Tot în cadrul ºedinþei, a fost prezentat ºi raportul
de activitate al ASM, fiind remarcatã lansarea la
Craiova a volumului de chirurgie pediatricã, realizat
sub coordonarea prof. dr. Corneliu Sabety, parte
din Tratatul de chirurgie condus de acad. Irinel
Popescu. De altfel, prof. dr. Sabetay a primit ºi pre-
miul Academiei pe anul 2014. Tot la capitolul activi-
tatea ºtiinþificã a fost menþionatã ºi lucrarea prof.
dr.  Gheorghe Drãgoi, legatã de anatomia sistemu-
lui nervos, un volum publicat în limba englezã. Un
alt succes pentru filiala Dolj a Academiei de ªtiinþe
Medicale Craiova a fost organizarea Conferinþei
Naþionale de Psihiatrie Biologicã ºi Psihofarmaco-
logie ce s-a desfãºurat în luna martie a acestui an ºi
a beneficiat de participare internaþionalã.

Craiova este una din cele ºase filiale
ale Academiei de ªtiinþe Medicale

În cadrul ºedinþei de vineri a fost subliniatã ºi par-
ticiparea disciplinei de Gastroenterologie cu mai multe
lucrãri la un congres ce s-a desfãºurat la Bucureºti.
De asemenea prof. dr. Corneliu Sabetay a fost ales
purtãtor de cuvânt al filialei Dolj a Academiei de ªtiinþe
Medicale Craiova. „Filiala noastrã a hotãrât ca anul
viitor sã se facã o propunere preºedintelui Academiei
ºi celorlalþi din staff ca noi sã mai avem dreptul de a
mai numi unul sau doi membri la filialã. Acest lucru
trebuie avizat de Academia de ªtiinþe Medicale”, a
precizat prof. dr. Corneliu Sabetay. Cei nouã membri
ai filialei doljene ASM sunt prof. dr. Tudorel Ciurea-
preºedinte,  prof. dr. Gheorghe Drãgoi –secretar ºtiin-
þific, prof. dr. Marian Bistriceanu, prof. dr. Corneliu
Sabetay, prof. dr. Nicolae Cernea, prof. dr. Ion Ro-
goveanu, prof. dr. Adrian Sãftoiu,  prof. dr. Dragoº
Marinescu ºi prof. dr. Tudor Udriºtoiu. Craiova este
una din cele ºase filiale ale Academiei de ªtiinþe Me-
dicale, alãturi de Bucureºti, Cluj Napoca, Iaºi, Timi-
soara ºi Constanþa.

RADU ILICEANU
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, ieri, mãsura arestu-
lui preventiv faþã de Cristina Ca-
langiu, fost viceprimar al Craio-
vei ºi fost manager al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, Rodica Þenea ºi Radu Sma-
randache, în dosarul în care sunt
judecaþi pentru infracþiuni de co-
rupþie: „În baza art. 348 alin.2
C.pr.pen rap la art.207 alin.4
C.pr.pen menþine mãsura arestã-
rii preventive a inculpaþilor SMA-
RANDACHE RADU, ÞENEA
RODICA, CALANGIU CRISTI-
NA MARIANA. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 ore de la
pronunþare . Pronunþatã în came-
ra de consiliu, de la 08.06.2015”,

Reamintim cã, în continuarea
cercetãrilor efectuate de poliþiº-
tii Serviciului de Investigaþii Cri-
minale într-un dosar penal pri-
vind sãvârºirea infracþiunii de
proxenetism, în luna martie a. c.
a fost emis un mandat de adu-
cere pe numele lui Mihai Radu
Ispas, de 32 de ani, din comuna
Pleniþa, judeþul Dolj, care se sus-
trãgea de la urmãrirea penalã cu
intenþia de a pãrãsi teritoriul Ro-
mâniei. Poliþiºtii craioveni l-au
tot cãutat la domiciliu, nu l-au
gãsit, iar în urma cercetãrilor fã-
cute, au reuºit sã-i dea de urmã,
aflând cã este chiar într-un ho-
tel din municipiul Craiova.

Pe 16 martie, dupã-amiazã,
oamenii legii au descins la ho-
telul cu pricina ºi l-au gãsit în
camerã împreunã cu o tânãrã,

În baza unor informaþii obþinu-
te la nivelul Serviciului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, vineri, s-a declanºat o acþi-
une specificã de combatere a mi-
graþiei ilegale în care au fost co-
optate efective din cadrul Secto-
rului Poliþiei de Frontierã Piscu
Vechi ºi din cadrul Posturilor de
Poliþie Desa ºi Poiana Mare.

Cu aceastã ocazie au fost de-
pistate ºi reþinute cinci persoane
care se aflau pe partea stângã a
Dunãrii, în dreptul localitãþii Desa,
ºi care nu îºi justificau prezenþa
în zonã. Cei cinci au fost conduºi
la sediul Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj pentru
identificare. Astfel, s-a stabilit cã
este vorba despre patru persoane
de origine afro-asiaticã, precum
ºi cetãþeanul bulgar Ivanov A., în
vârstã de 49 de ani, despre care
ceilalþi patru au declarat cã îi aju-
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Patru sirieni care trecuserã
Dunãrea cu barca prinºi de
poliþiºtii de frontierã doljeni

se aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj. Cei trei incul-
paþi au formulat imediat contestaþii
împotriva hotãrârii Tribunalului,
acestea urmând sã fie soluþionate
de Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) – Serviciul Teritorial
Craiova au dispus, pe 11 mai a.c.,
trimiterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a fostului vicepri-
mar al Craiovei, Cristina Calagiu,
dar ºi a altor cinci funcþionari pu-
blici. Este vorba despre Radu Sma-
randache, ºef serviciu din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã ºi
Protecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj, Rodica Þenea, consilier juri-

dic în cadrul Direcþiei Juridice din
cadrul Primãriei municipiului Cra-
iova (ambii aflaþi în arest preven-
tiv), Ioana Munteanu (sub control
judiciar), Maria Manolache, direc-
tor general adjunct, în cadrul Di-
recþiei Generale de Asistenþã ºi Pro-
tecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj ºi Lavinia Cramen Oprea, ºef
 Centrul de Consiliere ºi Asistenþã
Specializatã pentru Persoanele cu
Tulburãri de Spectru Autist din
cadrul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, toþi acuzaþi de
infracþiuni de corupþie – trafic de
influenþã – mai puþin Carmen
Oprea în sarcina cãreia s-a reþinut
favorizarea fãptuitorului.

Poliþiºtii de frontierã din Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã Dolj au descoperit în cadrul unei acþiuni de
cooperare desfãºuratã cu poliþiºti ai IPJ Dolj, 4 cetãþeni

sirieni cu vârste cuprinse între 19 ºi 29 de ani care intenþi-
onau sã intre ilegal în România. Aceºtia trecuserã Dunãrea

cu barca, cu ajutorul unui cetãþean bulgar.
tase sã ajungã pe malul românesc
al Dunãrii, cu ajutorul unei bãrci.

În urma verificãrilor efectua-
te, s-a constatat faptul cã cele
patru persoane sunt cetãþeni siri-
eni, cu vârste cuprinse între 19 ºi
29 de ani.

Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la reþinerea cetãþenilor în ca-
uzã ºi conducerea acestora la se-
diul Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Dolj, pe nume-
le cetãþenilor sirieni fiind întoc-
mite actele premergãtoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de „trece-
re frauduloasã a frontierei de
stat”, iar pe numele cetãþeanului
bulgar au fost întocmite acte pre-
mergãtoare pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de „trafic de migranþi”,
fapte prevãzute de Codul penal, a
precizat subcomisar Dãnuþ Rudã-
reanu, din cadrul Biroului de Pre-
sã al STPF Dolj.

Proxenetul prins într-un hotel din Craiova
– 1 an ºi 4 luni închisoare cu executare
Un doljean de 32 de

ani bãnuit cã a racolat
ºi exploatat sexual o
tânãrã, în Craiova,
dar ºi în Italia, la înce-
putul anului 2015, a
fost condamnat la 1
an ºi 4 luni de închi-
soare cu executare.
Sentinþa a fost pro-
nunþatã vineri de Ju-
decãtoria Craiova ºi nu
este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craio-
va. Între timp însã,
bãrbatul, care este
dupã gratii de pe 16
martie a.c., când a fost
„sãltat” din camera
unui hotel din Craiova,
rãmâne încarcerat,
conform hotãrârii luate
de instanþã odatã cu
pronunþarea sentinþei.

din comuna Pleniþa, pe care
urma sã o ducã în altã þarã în
vederea exploatãrii sexuale,
dupã cum au stabilit anchetato-
rii. Mihai Ispas a fost condus
la sediul IPJ Dolj – Serviciul de
Investigaþii Criminale, iar din
primele cercetãri a rezultat fap-
tul cã, în perioada ianuarie –
martie 2015, a exploatat o tâ-
nãrã din localitatea doljeanã Ver-
biþa atât în municipiul Craiova,
cât ºi în Italia. „În urma proba-
toriului administrat în cauzã a
fost pusã în miºcare acþiunea
penalã împotriva inculpatului
pentru sãvârºirea infracþiunii de
proxenetism, pe numele aces-
tuia fiind emisã ordonanþã de
reþinere, iar în cursul zilei de
marþi pe numele inculpatului Ju-
decãtoria Craiova a emis man-
dat de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. Activitãþile des-
fãºurate au beneficiat de supor-
tul operativ de specialitate al ofi-
þerilor din cadrul Serviciului de
Operaþiuni Speciale Craiova”, a
declarat, la momentul respectiv,
subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În luna aprilie Mihai Radu Is-
pas a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, pentru
infracþiunea de proxenetism, iar
vineri, 5 iunie, Judecãtoria Cra-
iova a pronunþat sentinþa. Bãr-
batul a recunoscut comiterea
faptei în faþa instanþei, benefici-
ind astfel de prevederile legale
vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã ºi a fost
condamnat la 1 an ºi 4 luni de
închisoare cu executare. Jude-
cãtorii l-au menþinut dupã gratii
ºi l-au obligat la 700 de lei chel-
tuieli judiciare: „condamnã in-
culpatul ISPAS RADU-MIHAI la
pedeapsa de 1 ani ºi 4 luni în-
chisoare, în regim de detenþie.
Menþine starea de arest preven-
tiv a inculpatului ISPAS RADU-
MIHAI. Deduce durata reþinerii
ºi  arestului preventiv de la
16.03.2015 la zi. Obligã incul-
patul ISPAS RADU-MIHAI la
plata sumei de 700 lei cheltuieli
judiciare statului. Cu apel în ter-
men de 10 zile de la comunica-
re. Pronunþatã în ºedinþa publi-
ca din 05.06.2015”, se aratã în
hotãrârea Judecãtoriei Craiova.
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În interpretãrile sale cele mai comune,

Puterea are ºi înþelesul de maladie, de morb:
un fel de virus greu vindecabil, întrucât îi
creºte proporþional rezistenþa la tratament
pe mãsurã ce gustul conservãrii ei capãtã
un ciudat statut de normalitate. Sustrasã,
din diverse ºi discutabile motive, psiholo-
giei individuale, ea a sfârºit prin a deveni
un argument central al sociologiei ºi, fireº-
te, al politologiei. A sfârºit, adicã, prin a-ºi
etala mai ales atributul sãu „colectiv” (ace-
la derivat dintr-o apartenenþã la un sistem
de „grup”), în variantele maximale ori mi-
nimale. Din aceste motive particulare, igno-
rãm, oarecum vinovaþi, cã ea rãmâne întâi
de toate, o însuºire, ca element constitutiv,
al individului uman, în dubla sa funcþie de
subiect al propriului sine ºi al lumii (obiec-
tuale) în care se manifestã.

În gândirea occidentalã, toate ismele, de
la creºtinism, catolicism la umanism, co-
munism, capitalism etc., Puterea a fost aso-
ciatã terorii (în educarea unei dependenþe
patronale: instanþã divinã, nobil stãpân,
rege-împãrat, converºi cu toþii, prin com-

plicate procese manipulatorii, la ºef). De
aici ºi importanþa pe care aceastã gândire
i-a consacrat-o, de la cartezianism ºi co-
pernicanism, trecând prin iluminism ºi re-
voluþiile sale, fiindcã a fost opusã libertãþii.
ªi, în general, justiþiei. ªi tot din acelaºi
motiv ea avea sã cunoascã, odatã cu Nietz-
sche ºi cu amurgul pozitivismului, o finali-
tate paradoxalã, fiind anihilatã, în semanti-
ca ei istoricã, milenaristã, prin vestea „mor-
þii lui Dumnezeu”; dar reînviatã, încã mai
întãritã, preluându-ºi din propriul cadavru
întruchipãrile cele mai pãguboase, prin câþi-
va agenþi ce-aveau s-o conducã spre ca-
tastrofele de-acum cunoscute: Mussolini,
Stalin, Hitler, Mao, Ceauºescu ºi încã alþi
dictatori, pentru care Puterea a devenit un
drog devastator dar pe care ei l-au tratat ca
pe o banalã limonadã rãcoritoare.

Drog fiind, Puterea genereazã dependen-
þã, iar uzul o duce spre uzurã, fazã în care
orice este mai rãu devine posibil. La nivelul
individului, obiºnuit, în faza de dorinþã ºi de
încolþire a Puterii, fenomenul are, îmi pare,

o simptomatologie relativ simplã, în mani-
festarea ei vizibilã. Un exerciþiu investiga-
tiv-detectivist ne restituie procesul beþiei
Puterii în toatã hidoºenia ei structuralã.

Colegul de ºcoalã, amicul din colþul strã-
zii ori colocatarul de bloc ne oferã exemple
oþioase, chiar dacã, în ciuda evidenþelor,
nu ni le „traducem” ca atare. Vorba din tra-
diþia popularã „I s-a urcat Puterea la cap”
are indiciile unei axiome. În spaþiul public,
exemplele spuzesc: de la puºlamaua de mai
ieri, biet ºi timid chioºcar de plãcinte, ori
ºofer libidinos ºi înrobit câte unui mahãr,
deja ajuns sus („s-a cocoþat sus”, se mai
spune în popor, schiþând astfel un sens cât
se poate de concret al accesului la Putere
ca proces ascensional), în a cãrui prestaþie
cu greu mai recunoºti ceva din ceea ce
fusese. E o schimbare structuralã, o ade-
vãratã mutaþie, ontologicã, aproape, pe care
catalogarea din vorbirea curentã – S-a
schimbat X – pare prea blândã în raport cu
enormitatea metamorfozei.

În privinþa demnitarilor, lucrurile sunt

încã ºi mai evidente ºi mai sfidãtoare. Aco-
lo metamorfoza se verificã, cu un acut
simþ al caricaturii, prin ceea ce aº numi
schimbarea de scaun: din opoziþie la Pute-
re. ªi viceversa. În acest caz, se face parcã
mai vizibilã, oricât de ascunsã încã, inter-
conexiunea dintre Putere ºi …ªefie. Pu-
blic, poþi vorbi în numele Puterii, însã eºti
obligat sã-þi disimulez pe cât posibil voca-
þia de a fi vãzut ca ªef. ªeful (il capo
mafiotic) nu discutã, nu dialogheazã, nu
comenteazã: el comandã. Dicteazã. De
unde ºi susceptibilitatea de a fi încadrat
pe un drum al… dictatorului.

Trebuie spus cã maladia asta, a Puterii
cu orice preþ ºi de dragul ei, are, ºi încã
demult, un antidot, pe cât de salvator pe atât
de la îndemânã: beþia, în acþiune, a Puterii
n-ar fi posibilã fãrã complici. Din pãcate ºi
din nenorocire, ea este un vaccin nefolosit.
Ori folosit doar în intervale temporale, cum
ar fi ciclurile electorale. Prea rare ºi nefunc-
þionale la nivelul pretenþiei lor pentru a mai
avea ºi o eficacitate constantã.

Fiecare colþ avea taina lui, fie-
care jucãrie era pusã acolo unde
trebuie, curtea arãta ca un ade-
vãrat Disneyland Park. Totul era
gândit ca la carte, atmosfera era
una veselã, iar glasul cristalin al
copiilor încântaþi de ceea ce vãd
se împrãºtia prin verdeþea curþii.
„Era de vis, nu pot sã explic în
cuvinte, dar v-am adus poze, care
spun mai mult decât o mie de cu-
vinte. Se poate ºi la noi. Când
vedeam acele grãdiniþe în afarã,
credeam cã la noi nu o sã avem
ocazia sã vedem aºa ceva. Dar
uite cã putem ºi noi. Doamna edu-
catoare Marilena Tucu a fãcut
minuni, alãturi de celelalte doam-
ne. Cu toþii simþim satisfacþia lu-
crului bine fãcut...”, povesteºte
încântatã mama unui copilaºi. Cei
130 de preºcolari ºi pãrinþii lor au
trãit momente mirifice, cei mari
au devenit pentru un timp copii iar
distracþia a fost la mare cãutare.

O petrecere de neuitat...

Grãdiniþa „Castelul Fermecat”Grãdiniþa „Castelul Fermecat”Grãdiniþa „Castelul Fermecat”Grãdiniþa „Castelul Fermecat”Grãdiniþa „Castelul Fermecat”
i-a fermecat pe micuþii-a fermecat pe micuþii-a fermecat pe micuþii-a fermecat pe micuþii-a fermecat pe micuþi

Sãrbãtoare mare, în urmã
cu câteva zile, la Grãdiniþa
cu program prelungit
„Castelul Fermecat” din
Craiova. Cum numai în poveºti poþi sã vezi aºa ceva,
grãdiniþa ºi-a aºteptat copiii cu braþele deschise. Doam-
nele educatoare, mai emoþionate decât micuþii, le-a
oferit  acestora cât ºi pãrinþilor o surprinzã de neuitat.
Grãdiniþa nu mai arãta aºa cum o lãsaserã micuþii când
au plecat acasã, grãdiniþa era acum o filã de poveste.

Centrele
de lucru,
coordonate de
cadrele didactice

S-au organizat centre de lucru,
adevãrate ateliere, fiecare coor-

donat de câte o doamnã educa-
toare, având diverse teme: pictu-
rã, jocuri de educaþie fizicã, jocuri
de îndemânare, jocuri logice, jo-
curi de perspicacitate. O paletã
largã care le-au pus micuþiilor în
valoarea talentul, imaginaþia, cre-
ativitatea ºi ambiþia. Magazinul
Magic Hobby din Craiova a par-
ticipat cu un centru de creaþie
pentru copii, în scopul sprijinirii
activitãþii grãdiniþei, la ceas ani-

versar. Un alt colaborator al grã-
diniþei, profesor antrenor Bianca
Opritescu de la Clubul Sportiv
Handbalstar Craiova a dat star-
tul miºcãrii, o adevãratã propagan-
dã fãcutã pentru sport ºi sãnãta-
te. Micuþii trebuiesc de mici în-
curajaþi sã facã miºcare, totul

pentru sãnãtatea lor. Decorul de
vis din curtea grãdiniþei a fost asi-
gurat în mare parte de cãtre SC
MOL SRL  Craiova. ªi pentru cã
nu numai grãdiniþa a fost sãrbã-
toritã dar ºi preºcolarii ei, la fina-
lul petrecerii, care se dorea sã fie
veºnicã, fiecare copil a primit un
cadou din partea Asociaþiei de
Pãrinþi „Castelul Fermecat”. Ca-
drele didactice organizatoare mul-
þumesc membrilor asociaþiei, fãrã
de care aceasta acþiune nu ar fi
fost posibilã.

MARGA BULUGEAN
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Proiectul a fost prezentat ieri,
la Craiova, de cãtre Dumitru
Costin, preºedintele Blocului
Naþional Sindical .  Timp de
aproape douã ore, acesta le-a
vorbit tinerilor, în sala Roma-
nescu a Centrului Multifuncþio-
nal, despre modul în care se face
ºi ar trebui sã fie ghidaþi tineri
pentru a-ºi alege drumul în via-
þã din punct de vedere profesio-
nal. ”O schimbare de fond în
conþinutul sistemului educaþio-
nal, în sensul sã se facã mai
multã practicã decât teorie. In-
spectoratele ºcolare s-au arãtat

Preºedintele BNS, Dumitru Costin:

”Curricula ºcoalarã conþine foarte multã”Curricula ºcoalarã conþine foarte multã”Curricula ºcoalarã conþine foarte multã”Curricula ºcoalarã conþine foarte multã”Curricula ºcoalarã conþine foarte multã
teorie ºi doar puþinã practicã”teorie ºi doar puþinã practicã”teorie ºi doar puþinã practicã”teorie ºi doar puþinã practicã”teorie ºi doar puþinã practicã”

Proiectul ”Garanþii pentru tineri” este finanþat prin Progra-
mul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU) 2007-2013, s-a derulat pe parcursul a doi ani,
urmând sã se încheie pe 24 iunie, fiind implementat în regiu-
nile Bucureºti-Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Sud Muntenia ºi Sud-
Est. Liderul proiectului este Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice, alãturi de trei
parteneri: Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România, Asociaþia Patronul Tinerilor Întreprinzã-
tori din România ºi Blocul Naþional Sindical. Obiectivul general
al acestui proiect îl constituie oferirea unui set de mãsuri active
de consiliere ºi orientare profesionalã, programe de calificare,
programe de ucenicie în societãþi comerciale ºi instituþii publi-
ce, cât ºi asistenþã în cãutarea unui loc de muncã.

dispuse sã colaboreze cu noi,
avem peste 250 de parteneriate
cu instituþiile de învãþãmânt. Ei
sunt dispuºi sã colaboreze cu noi
în ceea ce priveºte consilierea
tinerilor, dar invocã cã au o pro-
blemã cu timpul ºi cu persona-
lul specializat pentru orientarea
profesionalã. Mai este ºi o pro-
blemã cu curricula ºcoalarã care
conþine foarte multã teorie ºi
doar puþinã practicã. Marea ma-
joritate a laboratoarelor nu sunt
dotate corespunzãtor ºi nu este
un lucru bun deoarece existã po-
sibilitatea ca ºcolile din România

sã poatã sã acceseze fonduri ne-
rambursabile pentru dotarea ate-
lierelor ºi chiar pentru pregãtirea
profesorilor. Cadrele didactice
spun însã cã aici intervine o altã
problemã: cea legatã de co-finan-
þarea proiectelor. Ar trebui ca au-
toritãþile locale sã le aloce supli-
mentar fonduri pentru a acoperi
aceste co-finanþãri. Dar ºi aici in-
tervine altceva, vorbim de politi-
zarea care se face asupra ºcolii,
ceea ce este un lucru nefiresc”,
a arãtat Dumitru Costin.
Companiile mari nu sunt
interesate sã angajeze tineri

Potrivit preºedintelui BNS,
ºcoala este izolatã de mediul de
afaceri. ”Propunerea noastrã a
fost sã se meargã pe o stimula-
re fiscalã a mediului de afaceri
care investeºte în ºcoala româ-
neascã. Trebuie sã îi învãþãm pe
oamenii de afaceri sã bage bani
în pregãtirea elevilor ºi nu doiar
sã stea la uºa clasei ºi sã spunã
cã nu le plac elevii fiindcã nu
sunt bine pregãtiþi”. În opinia li-
derului BNS, companiile mari au
disponibilitate sã aibã parteneria-
te cu ºcolile, dar sunt destul de
rigide în a angaja tineri proaspãt
ieºiþi de pe bãncile ºcolii, ºi asa
din cauza politicii lor interne. ”Ei
lucreazã cu firme specializate în
recrutarea de personal ºi spun
cã nu mai au timp pentru uceni-
cie. Pentru companiile mari,
conceptul de ucenicie nu este
agreat, însemnând foarte multã
birocraþie ºi hârþogãrie, ori toa-
te acestea sunt costuri din par-
tea lor”. La polul opus sunt IMM-
urile. Firmele mici angajeazã
mult mai mulþi elevi fãrã Bac
deoarece aceºtia ”sunt o forþã de
muncã ieftinã ºi se pot debarasa
mai repede de aceºtia”.

Elevii nu sunt consiliaþi în ºcoalã
pentru alegerea carierei

O problemã existã ºi în ºcoli.
Consilierea elevilor în ceea ce
priveºte cariera pe care o vor
urma se face ca ºi urmã cu mulþi
ani, adicã în familie. Pãrinþii sunt
cei care le spun copiilor spre ce
ar trebui sã se îndrepte. Sau mai

existã varianta ca, la ºcoalã, di-
rigintele sau un alt profesor mai
implicat în viaþa elevilor sã le
mai dea câte un sfat. ”Recunosc
cã problema porneºte din învã-
þãmânt. La noi nu existã consi-
liere pentru cã nu existã perso-
nal care sã facã acest lucru. Abia
acum se contureazã un corp pro-
fesoral care sã ajute elevii sã se
orienteze spre o profesie de pe
bãncile liceului. Nu s-a fãcut
nici un progres în ceea ce pri-
veºte consilierea ºi orientarea
elevilor în carierã, chiar putem
spune cã existã o rupturã fan-
tasticã între ºcoalã ºi familie”, a
declarat Janina Vaºcu, inspector
ºcolar adjunct.

ISJ Dolj vrea sã readucã în
atenþie ºcolile profesionale

 Aceasta a mai spus cã ISJ
Dolj se aflã într-o fazã incipien-
tã de a readuce în atenþie ºcolile
profesionale deoarece cã se cau-
tã tot mai mulþi meseriaºi. ”Fa-
miliile nu mai acceptã ca fii sau
fiicele lor sã meargã la o ºcoalã

profesionalã decât înniºte cazuri
excepþionale când oameni de
afaceri se implicã ºi le oferã
multe alte beneficii. Vom munci
foarte mult pentru a depista ca-
uzele, dar nu ºtiu dacã va veni o
rezolvare în ceea ce priveºte re-
lansarea acestor ºcoli profesio-
nale”. Aceasta mai spus cã ISJ
Dolj intenþioneazã sã cheme la
masa discuþiilor ºi reprezentanþi
ai mediului de afaceri, dar ºi ai
tinerilor. „Trebuie sã îi lãsãm ºi
pe tineri sã spunã ce vor. Tre-
buie sã îi încurajãm sã rãmânã
ºi sã construiascã aici, în þara
lor, ºi sã nu mai plece în alte þãri
pentru cã nici acolo nu fug câi-
nii cu covrigi în coadã”.
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Câteva zeci de copii au
participat, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, la Palatul
Copiilor, la concursul
naþional, având ca temã
„Calculatorul – instru-
ment de dezvoltare perso-
nalã ºi  profesionalã”.
Competiþia a avut mai
multe secþiuni, partici-
panþii fiind grupaþi pe
echipaje constituite din
câte cinci membri. Secþi-
unile au fost pe mai mul-
te categorii: probã prac-
ticã pe calculator – o fe-
licitare pe care o puteau
realiza cei cu vârsta între
5-19 ani; o felicitare, fo-
losind diferite programe
informatice, pentru cei
care sunt cuprinºi între 8-19 ani;
aceeaºi creaþie, dar creeatã prin
„Microsoft PowerPoint”, pentru

Palatul Copiilor din Craiova a or-
ganizat, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, un concurs naþional, destinat
elevilor care au aptitudini în folo-
sirea calculatorului. Acþiunea a fã-
cut parte din manifestãrile legate

de câºtigarea, de cãtre Craiova, a
titulaturii de Capitalã Culturalã
Europeanã 2021, printre parteneri
numãrându-se ºi Asociaþia Cultu-
ralã „Craiova – Capitalã Europea-
nã 2021”.

cei care trec de 9 ani, dar au ca
limitã maximã de vârstã 19 ani;
pentru cei între 11-19 ani – un

proiect pe temã datã
(reviste,  petreceri ,
festivitãþi etc). „Sco-
purile noastre au fost
mai multe, de la pro-
movarea concursuri-
lor de utilizare a cal-
culatoarelor pentru
copii, stimulând ima-
ginaþia acestora, pânã
la promovarea lucru-
lui în echipã, prin dez-
voltarea cooperãrii în-
tre instituþiile de învã-
þãmânt. De asemenea,
ca obiective, am avut
stimularea creativitã-
þii, originalitãþii, a pa-
siunii pentru tehnica
de calcul ºi, nu în ul-
timul rând, depistarea

talentelor ºi direcþionarea lor cã-
tre performanþã. Am avut ºi spri-
jin, alãturi de noi fiind Asociaþia
Culturalã „Craiova – Capitalã
Europeanã 2021”, Centrul de
Voluntari „Voluntaris” al ARTI,
Tipografia „Grafi Print”. Am
avut, indirect, participanþi din
23 de judeþe, prin materialele
trimise, iar, efectiv, la Craio-
va, competitori din Regiunea
Oltenia. Am urmãrit sã le insu-
flãm acestor copii darul de a
învãþa ºi de a socializa ”, a pre-
cizat  Alina Þacu, director al
Palatului  Copii lor  Craiova.
Aceasta a mai precizat cã, pe
agenda instituþiei, mai sunt ºi
alte proiecte în derulare.

CRISTI PÃTRU

Constantin Rada, preºedinte-
le Uniunii Sindicatelor Independen-
te din Învãþãmânt Dolj, a emis, ieri,
un comunicat de presã, prin care
atrage atenþia asupra drepturilor
salariale cuvenite personalului din
învãþãmântul preuniversitar, inclu-
siv cele stabilite prin hotãrâri ju-
decãtoreºti. „Solicitarea noas-
trã are în vedere dificultãþile
întâmpinate în ultimii ani la plata
salariilor, mai ales în acordarea
drepturilor de naturã salarialã
stabilite în favoarea personalu-
lui din învãþãmântul preuniver-
sitar, prin hotãrâri judecãtoreºti.
Aceste dificultãþi au fost gene-
rate, în principal, de ordonato-
rii principali de credite (prima-
rii), care au dispus, dupã bunul
plac, modul de repartizare a su-
melor alocate prin Legea buge-
tului de stat pentru plata sala-
riilor ºi a tranºelor cuvenite

conform hotãrârilor judecãtoreºti”,
apare scris în memoriul trimis pe
e-mail  mass-media. În acelaºi co-
municat, urmeazã o înºiruire de
acte normative, trecând ºi prin
Constituþia României. Pânã la
urmã, Constantin Rada a explicat

despre ce este vorba: „Vãzând, în
ultimii ani, despre ce este vorba,
am hotãrât sã solicitãm revizuirea
acestui circuit al banilor. Ne dorim
ca aceste fonduri ale profesorilor
sã intre direct în fondurile Minis-
terului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-

þifice ºi sã nu mai treacã prin
Consiliile Locale. Am vãzut ce
s-a întâmplat în multe localitãþi
doljene, când, ori primarul a avut
probleme cu lege, ori Consiliul
local a fost dizolvat sau pus în
imposibilitatea de a-ºi exercita
funcþia, astfel cã profesorii au
rãmas fãrã bani. ”. Pânã la un
punct, liderul de sindicat are
dreptate, numai cã demersurile
sale pot avea sorþi de izbândã nu-
mai atunci când sunt înregistra-
te, la secretariatele instituþiilor
abilitate, nicidecum pe e-mail-
urile reprezentanþilor presei .

CRISTI PÃTRU

Pentru prevenirea eve-
nimentelor negative ºi asi-
gurarea desfãºurãrii în
condiþii de liniºte ºi sigu-
ranþã a examenelor, la ni-
velul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj s-a
luat mãsura suplimentãrii
dispozitivului curent care
acþioneazã pentru liniºtea
ºi siguranþa comunitãþii.
Astfel, pe durata exame-
nului naþional de Bacalau-

reat, 120 de poliþiºti doljeni vor acþiona, zilnic, suplimentar
faþã de activitãþile dispozitivelor curente din teren. Din totalul
efectivelor suplimentare care asigurã mãsurile de ordine în
zona unitãþilor de învãþãmânt, 60 de poliþiºti sunt de la struc-
turile de ordine publicã, iar 40 sunt poliþiºti de la rutierã, restul
fiind de la alte structuri. Cele 65 de centre de examinare din
judeþul Dolj sunt incluse în itinerariile de patrulare ale poliþiºti-
lor. De asemenea, poliþiºtii rutieri vor acþiona pentru fluidiza-
rea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum ºi
a ambuteiajelor. „Poliþiºtii doljeni sunt în teren pentru menþine-
rea unui climat de ordine ºi siguranþã publicã ºi fluidizarea
traficului rutier, în zona unitãþilor de învãþãmânt, astfel încât
examenul naþional de Bacalaureat sã se desfãºoare în condiþii
de normalitate”, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Forþe de ordine suplimentare
în zona centrelor de desfãºurare
a Bacalaureatului

Patru elevi ai ªcolii Mi-
litare de Subofiþeri Jan-
darmi „Grigore Al. Ghica”
Drãgãºani se aflã la In-
spectoratul de Jandarmi
Judeþean „Mihai Bravul”
Dolj ºi alþi 9 la Gruparea
de Jandarmi Mobilã Cra-
iova, pentru a desfãºura
stagiul de practicã, în pe-
rioada 8 iunie – 17 iulie
a.c.. Elevii - jandarmi, de
anul I, vor fi coordonaþi ºi

îndrumaþi în toatã perioada de tutori profesionali cu experienþã
în activitatea profesionalã ºi vor participa la toate activitãþile
desfãºurate de aceºtia. Conducerea I.J.J. Dolj le-a prezentat
tinerilor elevi aspecte legate de specificul unitãþii, atribuþiile, pro-
gramul ºi misiunile desfãºurate de jandarmii doljeni în zona de
competenþã teritorialã. Viitorii subofiþeri au fost repartizaþi în
misiuni de ordine publicã pentru a pune în practicã noþiunile
teoretice dobândite în timpul orelor de curs ºi pentru a cunoaºte
ºi a-ºi însuºi cât mai bine aspectele legate de munca de jandarm
urmând ca la sfârºitul perioadei, fiecare sã fie evaluat asupra
modului de desfãºurare a stagiului de practicã.

CARMEN ZUICAN

Elevi ai ªcolii de Jandarmi
de la Drãgãºani în practicã
la cele douã unitãþi din Craiova

Ieri,   s-a dat startul
examenului de Bacalaureat,
sesiunea iunie/iulie 2015. A
fost prima zi a examenului
de competenþã lingvisticã ºi
digitalã, elevii susþinând
proba în 43 de centre aron-
date, practic în unitãþile de
învãþãmânt unde au învã-
þat. Nu au intrat toþi la pro-
bã, în prima zi, deoarece
împãrþirea lor s-a fãcut

conform unui algoritm. „La toate ºcolile, s-au creat subcomisii,
în funcþie de clasã, deoarece trebuie evaluat fiecare elev. În aceastã
probã, ºcolarul trebuie evaluat atât de cãtre profesorul de la clasã,
cât ºi de cãtre un altul, de aceeaºi specialitate. Preºedintele Comi-
siei de evaluare de la fiecare unitate de învãþãmânt poate dispune
înfiinþarea unor subcomisii, în aºa fel încât toþi elevii sã fie certi-
ficaþi din punct de vedere al competenþelor. De aceea, examenul
se întinde pe trei zile”, a precizat prof.  Matilda Blagu, secretar
al Comisiei Judeþene de Bacalaureat.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Adrian Nãstase vineAdrian Nãstase vineAdrian Nãstase vineAdrian Nãstase vineAdrian Nãstase vine
la la la la la ÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirileÎntâlnirile
„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor”„SpectActor”

Invitatul lunii iunie la Întâlnirile
„SpectActor”, organizate de Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” din Craio-
va, este Adrian Nãstase, ex-prim-mi-
nistru al României,  profesor de Drept
internaþional public. Acesta va susþine
duminicã, 14 iunie, de la ora 11.00,
conferinþa  intitulatã „Viitorul lui Ni-
colae Titulescu” ºi va lansa cea mia
recentã carte a sa, „Presa de la A la
N” (Editura „Semne”, 2015). Biletele
se pot procura de la Agenþia teatrului.

Elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” îºi dau, din nou, concursul pe
scena Filarmonicii „Oltenia”. Astã-searã, cu începere de la ora 19.00, publicul
are acces liber la un dublu recital vioarã – clarinet, protagoniºti fiind elevi de la
clasa de vioarã a prof. Speranþa ªopov ºi de la clasa de clarinet a prof.
Gheorghe Pop, de la amintita instituþie de învãþãmânt. Este vorba despre Ioana
Victoria Nedelcu (clasa a VII-a), Eduard George Cotoianu (clasa a X-a),
Maria Alexandra Feraru ºi Daniel Pîrvu (clasa a XI-a), care au ales sã inter-
preteze compoziþii de W.A. Mozart, Pablo de Sarasate, Carl Maria von Weber,
A. Haciaturian, Andre Messager º.a. Recitalul face parte din seria „Tineri
muzicieni pe podiumul de concert al filarmonicii”, care are loc în cadrul
proiectului „Filarmonica Plus”.

Tineri muzicieni pe scena de concert
al Filarmonicii „Oltenia”

Colaboratori din ºapte þãri
pentru realizarea producþiei

Creat de unul dintre cei mai exigenþi regi-
zori de teatru din lume – Robert Wilson, re-
alizatorul unor reprezentaþii care au reinven-
tat limbajul scenic în a doua jumãtate a se-
colului al XX-lea, spectacolul „Rinocerii”
a primit rezonanþa celui mai important pro-
iect teatral derulat în România în ultimele
douã decenii. ªi asta atât prin prisma noto-
rietãþii regizorului artistic, a originalitãþii vi-
ziunii acestuia asupra capodoperei drama-
turgiei ionesciene, cât ºi a colaboratorilor
veniþi din ºapte þãri pentru a se alãtura echi-
pei tehnice a Naþionalului. Cãci proiectul s-a
concretizat graþie unei munci de echipã care
a adunat la Craiova, în jurul lui Wilson, spe-
cialiºti în teatru din România, ca ºi din Aus-
tria, Franþa, Germania, Canada, Italia, Polo-
nia ºi S.U.A.

Echipamentele de scenã
sunt închiriate chiar ºi din strãinãtate

„Rinocerii” nu s-ar fi desãvârºit fãrã
actorii excepþionali, care funcþioneazã cu o
precizie de ceas elveþian – ºi îi amintim nu-
mai pe Ilie Gheorghe, Valentin
Mihali, Iulia Lazãr Bleonþ, Clau-
diu Bleonþ, Valer Dellakeza, Tama-
ra Popescu, Angel Rababoc, Ni-
colae Poghirc, Raluca Pãun, Mo-
nica Ardeleanu, Constantin Ci-
cort, Mirela Cioabã, Iulia Colan,
Ion Colan, Corina Druc º.a. ªi,
nu în ultimul rând, a impresionan-
tei colecþii de echipamente de sce-
nã ce decupeazã ireal spaþiul de
joc. Însã aceasta „face diferenþa”
din mai multe puncte de vedere –
nu numai al calitãþii ºi ingeniozi-
tãþii, ci ºi al costurilor, unele pe
care Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” nu îºi permite sã le supor-
te.

 „Costurile sunt foarte mari, în
special cele ce implicã închirie-
rea de aparaturã”, a declarat Ale-
xandru Boureanu, director artis-
tic al TNC. „Este vorba, spre
exemplu, de un videoproiector de

„Rinocerii”„Rinocerii”„Rinocerii”„Rinocerii”„Rinocerii”, montarea celebrului regizor american Robert Wilson,, montarea celebrului regizor american Robert Wilson,, montarea celebrului regizor american Robert Wilson,, montarea celebrului regizor american Robert Wilson,, montarea celebrului regizor american Robert Wilson,
un spectacol prea costisitor pentru a mai fi jucat la Craiovaun spectacol prea costisitor pentru a mai fi jucat la Craiovaun spectacol prea costisitor pentru a mai fi jucat la Craiovaun spectacol prea costisitor pentru a mai fi jucat la Craiovaun spectacol prea costisitor pentru a mai fi jucat la Craiova

Ultimele trei reprezentaþii vor avea loc pe 18 ºi 19 iunie 2015!
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” a anunþat,

recent, cã spectacolul-eveniment „Rinocerii”, de
Eugene Ionesco, în regia celebrului regizor ame-
rican Robert Wilson, va avea ultimele reprezen-
taþii la Craiova. Nu din aceastã stagiune, dupã cum
ar fi putut înþelege cineva, ci – dupã cum au con-
firmat reprezentanþii instituþiei – va fi pentru ul-
tima datã când publicul va putea vedea aici aceas-
tã montare. Datele anunþate sunt 18 iunie, de la
ora 19.00, ºi 19 iunie, de la orele 18.00 ºi 20.30, în
Sala „Amza Pellea” a Naþionalului craiovean.

Motivul? „Costã enorm sã îl jucãm!”, afirmã Ale-
xandru Boureanu, director artistic al instituþiei.
Fiecare reprezentaþie implicã foarte mari costuri,
presupuse îndeosebi de închirierea echipamente-
lor necesare, a explicat acesta. În plus, spectaco-
lul se adreseazã unei anumite categorii de public,
iar în Craiova cerinþele acesteia au fost satisfãcu-
te. „Rinocerii” a avut premiera pe data de 2 iulie
2014, fiind pentru prima datã când Robert Wil-
son, considerat cel mai important om de teatru al
avangardei americane, a montat în România.

Un teatru cu amprenta lui Robert Wilson – regizorul nominalizat la Pre-
miul „Pulitzer” pentru dramaturgie ºi declarat de New York Times cel mai
avangardist om de teatru din Statele Unite ºi chiar din lume. Un teatru al
luminilor ºi umbrelor, al expresivitãþii chipului machiat ºi gestului mecanic,
al decorului aparent simplu ºi costumelor sugestive în alb-negru, în general
al unei arhitecturi construite cu o precizie milimetricã, reamintind faptul cã
Wilson a studiat cu pasiune în tinereþe arhitectura ºi artele plastice.

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

Spectacolul „Rinocerii” s-a bucurat de
un deosebit succes la public, ca ºi în me-
diile teatrale – o realizare de prim rang a
unui creator aclamat pe marile scene ale
lumii, autor al unor creaþii care au schim-
bat paradigma teatrului mondial. Publicul
ºi critica de specialitate l-au apreciat la
superlativ, iar cronicile profesioniste apã-
rute confirmã valoarea viziunii regizorale.

„Noua punere în scenã de cãtre Ro-
bert Wilson la Teatrul Naþional din Craio-
va este un triumf. Wilson este un pictor,
un arhitect ºi un artist al scenei vizuale.
Are un auz fin pentru genul de muzicã ce
se repetã în minte la mult timp dupã ce s-
a oprit în difuzoare. Producþia a avut nu-
meroase momente vizuale ºi auditive me-
morabile, dar pentru mine cea mai impre-
sionantã trãsãturã a fost caracterizarea
echipei de actori de la Craiova. Fiecare
actor a oferit o vinietã personalã care a
fost amuzantã, precisã ºi cu un simþ al
ritmului interior ce dãdea impresia unui
dans viu”, aprecia renumitul critic brita-
nic de teatru John Elsom.

12.000 de lu-
meni, care nu existã în Craiova. Apoi e vor-
ba de tot felul de proiectoare, preþul de achi-
ziþie al unuia fiind de aproximativ 25.000 de
euro. Noi avem nevoie ºi de 10 astfel de
proiectoare. Teatrul le-a închiriat pânã acum,
unele fiind aduse din þarã, altele din strãinã-
tate, prin intermediul unei firme din Bucu-
reºti care se ocupã cu aºa ceva. O parte din
echipamente vin, de exemplu, din Olanda,
pentru cã nu se gãsesc în România”, a ex-
plicat acesta.

A „trãit” un an, prin 12 reprezentaþii
Alexandru Boureanu mai considerã cã, în

plus, „spectacolul a satisfãcut deja cerinþele
publicului craiovean, prin numãrul de repre-
zentaþii oferite”. „Este, totuºi, un spectacol
pentru o anumitã categorie de public, pen-
tru festivaluri…”, a mai spus acesta. Cãci,
într-adevãr, „Rinocerii” vãzuþi de Robert
Wilson pun publicul faþã în faþã cu un alt fel
de teatru, aproape ºocant pentru spectato-
rul obiºnuit cu anume convenþii scenice.

Dupã cele cinci avanpremiere (din 27, 28,
29, 30 iunie ºi 1 iulie 2014) ºi premiera din 2
iulie 2014, „Rinocerii” au mai ieºit la rampã
în ºase reprezentaþii, pe 3, 4  iulie, 10, 11,

12 octombrie ºi 2 noiembrie 2014. Ultima a
închis, de altfel, cea de-a XXIV-a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru (24 octom-
brie – 2 noiembrie 2014), fiind pentru prima
datã când un spectacol din cadrul evenimen-
tului a avut loc pe o altã scenã în afara Bu-
cureºtiului. Pentru reprezentaþiile din toam-
nã, acþiunile de promovare au fost intense.
Teatrul a demarat o ineditã campanie, în
mass-media ºi on line, dar ºi prin interacþiu-
nea directã cu publicul. Astfel, craiovenii
aflaþi la cumpãrãturi în Electroputere Parc
Craiova au fost surprinºi de întâlnirea cu
actorii din distribuþie, costumaþi ºi machiaþi
în personajele pe care le interpreteazã.

Anul acesta, spectacolul trebuia sã se joa-
ce din nou, pe 20 ºi 21 februarie, însã, invo-
când „motive independente de voinþa noas-
trã”, Naþionalul craiovean l-a amânat pentru
datele de 27 ºi 28 martie. Nici atunci însã nu
a fost posibilã prezentarea lui, reprezentanþii
teatrului anunþând, recent, cu litere de-o
ºchioapã, pentru luna iunie a.c.: «DE NE-
RATAT! ULTIMELE REPREZENTAÞII CU
SPECTACOLUL „RINOCERII”, de Euge-
ne Ionesco, regia Robert Wilson».

Dupã Craiova, va lua drumul festivalurilor
Prin urmare, joi, 18

iunie (ora 19.00) ºi vi-
neri, 19 iunie (orele 18.00
ºi 20.30), Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” vã
propune sã vizionaþi un
spectacol unic, debor-
dant prin magia montã-
rii, dar ºi prin reflecþia
asupra destinului uman
în vremuri de cumpãnã:
„Rinocerii”, de Eugene
Ionesco, autor francez
de origine românã, în re-
gia marelui artist vizual ºi
dramaturg american Ro-
bert Wilson. Biletele, la
preþuri promoþionale, se
gãsesc la Agenþia teatra-
lã, din strada „A.I. Cuza”
nr. 11, telefon
0251.413.677, sau onli-
ne, pe www.tncms.ro, ºi

costã 50 lei (categoria I), 40 lei (categoria a
II-a) ºi 30 lei (categoria a III-a). Pe site vã
puteþi informa ºi despre promoþii pentru achi-
ziþionarea lor în condiþii avantajoase.

Chiar dacã nu vor mai putea fi vãzuþi la
Craiova, „Rinocerii” vor mai ajunge anul
acesta pe câteva scene din þarã ºi poate
chiar din strãinãtate, Slovacia fiind una din
destinaþiile artistice. „Noi sperãm sã pre-
zentãm la Tg. Mureº o serie de spectaco-
le, în octombrie. Apoi s-ar putea sã îl ju-
cãm în Bucureºti. Dar ºi în capitalã sunt
probleme, pentru cã nu existã condiþii teh-
nice pentru primirea lui decât la Teatrul
Naþional”, a încheiat directorul artistic al
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, Ale-
xandru Boureanu.
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A doua zi dupã alegerile legisla-
tive la care formaþiunea sa (AKP,
Partidul Justiþiei ºi Dezvoltãrii) a
înregistrat un eºec serios, pierzând
majoritatea absolutã, preºedintele
islamo-conservator turc Recep
Tayyip Erdogan a fãcut apel, ieri,

16 persoane arestate
în Belgia pentru
apartenenþã
la o grupare teroristã

În cadrul a douã anchete
contra unei filiere jihadiste
cecene formate mai ales din
persoane care au luptat în Siria,
16 persoane au fost arestate ieri,
în Belgia. În timpul acþiunii
poliþiei belgiene au avut loc 21
de percheziþii în „manierã
coordonatã” în întreaga þarã.
Zece mandate de percheziþie au
fost executate la Ostende, cinci la
Louvain, câte douã la Bredene ºi
Anvers, unul la Jabbeke ºi unul la
Namur. Percheziþiile s-au desfãºu-
rat în urma unei decizii a unui
judecãtor de instrucþie din Anvers
specializat în cazuri de terorism
ºi a unui alt judecãtor de instruc-
þie din provincia Flandra
Occidentalã, de asemenea
specializat în terorism. „Þin sã
salut activitatea desfãºuratã de
serviciile de poliþie ºi justiþie care
aratã, încã o datã, deplina
mobilizare ºi întreaga hotãrâre a
autoritãþilor de a combate
terorismul”, a reacþionat premie-
rul belgian Charles Michel.
Operaþiunea de luni a avut loc
„în cadrul a douã anchete
federale de terorism”. Potrivit
Parchetului federal belgian,
autoritãþile din Flandra Occiden-
talã deþineau din luna februarie
informaþii despre „o persoanã
din Ostende care ar fi participat
la jihad în Siria”, unde fusese
rãnitã, înainte de a reveni în
Belgia pentru a primi îngrijiri
medicale. Dintre celelalte
persoane suspectate de participa-
re la jihad în Siria, unele intenþi-
onau sã trimitã potenþiali
luptãtori din Belgia în Orientul
Mijlociu. A doua anchetã,
lansatã la Anvers în luna ianua-
rie, viza „posibila implicare a
patru ceceni din regiunea
Louvain în pregãtirea unui
atentat în Belgia”. În cursul
anchetei, a atras atenþia un al
cincilea cecen, ce locuia în
Namur. „Anchetatorii au colabo-
rat îndeaproape cu autoritãþile
americane pentru a putea
controla comunicarea prin
Whatsapp”, pe care o foloseau
suspecþii, a mai precizat Parche-
tul belgian.

Reuniune internaþionalã
în Olanda privind lupta
împotriva exodului
jihadiºtilor strãini

Patruzeci de state ºi organiza-
þii s-au reunit, ieri, la Haga,
pentru a lua în discuþie modalitã-
þile de luptã împotriva fenomenu-
lui în creºtere al tinerilor care îºi
pãrãsesc þãrile de origine pentru
a lupta alãturi de grupãri precum
Statul Islamic. “Ne aflãm aici
astãzi pentru a discuta despre un
fenomen care afecteazã un numãr
tot mai mare de þãri din toatã
lumea”, a declarat ministrul de
externe al þãrii gazdã, Bert
Koenders, în deschiderea confe-
rinþei. Oficialul olandez a
subliniat cã “problema comba-
tanþilor strãini cere o abordare
multidisciplinarã”, care “trebuie
sã þinã cont de numãrul mare de
profiluri existente, care merg de
la lupul singuratic la deþinutul
nemulþumit, trecând pe la tânãrul
adolescent credul”.
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Hotãrârea rãmâne valabilã pânã când pre-
ºedintele Vladimir Putin ºi separatiºtii din es-
tul Ucrainei vor pune în practicã planul de
pace de la Minsk. Situaþia din Ucraina a fost
cel mai important punct pe agenda întâlnirii
anuale a celor ºapte þãri puternic industriali-
zate. În timpul conferinþei de presã susþinute
la sfârºitul summitului G7, can-
celarul federal al Germaniei, An-
gela Merkel, a declarat chiar cã
þãrile din G7 sunt gata sã înãs-
preascã sancþiunile împotriva Ru-
siei “dacã va fi necesar”. “O ridi-
care a sancþiunilor este condiþio-
natã de respectarea acordurilor de
la Minsk”, acorduri ce vizeazã în
mod concret o încetare a focului
în estul Ucrainei, a spus Merkel,
la castelul Elmau, din Bavaria,
unde s-a desfãºurat summitul. La
rândul sãu, preºedintele american
Barack Obama a cerut comunitã-
þii internaþionale sã ia atitudine în
faþa agresiunii ruse. De altfel, im-

plicarea Moscovei în conflictul din estul
Ucrainiei a atras dupã sine excluderea Rusiei
din grupul select al statelor industrializate. Tot
la summitul þinut anul acesta în Bavaria, pre-
ºedintele american Barack Obama i-a spus pre-
mierului britanic David Cameron cã Statele Uni-
te doresc ca Marea Britanie sã nu iasã din Uni-

unea Europeanã.Barack Obama: „Ne aºteptãm
ca Marea Britanie sã rãmânã în continuare par-
te a Uniunii Europene deoarece influenþa ei este
pozitivã nu doar pentru Europa, ci pentru în-
treaga lume”. De asemenea, Marea Britanie ia
serios în considerare instalarea de rachete nu-
cleare americane pe teritoriul sãu, pentru pri-

ma oarã de la sfârºitul Rãzboiului
Rece. Philip Hammond, ministrul
britanic de Externe: „Existã semnale
îngrijorãtoare privind intensificarea
activitãþilor forþelor ruse ºi separa-
tiºtilor. Marea Britanie va analiza ar-
gumentele pro ºi contra instalãrii
unor arme americane (n.red. - pe
teritoriul Regatului Unit) cu razã
medie de acþiune”. Grupul G7 este
format din þãrile dezvoltate cu cel
mai mare nivel al avuþiei naþionale.
Rusia a fost datã afarã din acest
club select din cauza anexãrii pen-
insulei Crimeea, iar China nu este
eligibilã deoarece nu este conside-
ratã o þarã dezvoltatã.

Portugalia va plãti anticipat o
tranºã din împrumutul acordat de
Fondul Monetar Internaþional. Mi-
nisterul de Finanþe de la Lisabona a
anunþat ieri cã va achita anticipat
luna aceasta aproape douã miliarde
de euro (2,2 miliarde de dolari) cã-
tre FMI. În martie, Portugalia a ram-
bursat anticipat FMI aproximativ
6,6 miliarde de euro, datoritã nive-
lului scãzut al randamentelor obli-
gaþiunilor guvernamentale ºi redre-
sãrii economiei. Portugalia a primit
25,7 miliarde de euro de la FMI în
cadrul planului de asistenþã interna-
þionalã în valoare de 78 de miliarde
de euro acordat în luna mai 2011
de creditorii internaþionali. Lisabo-
na a renunþat la ultima tranºã din
acest program în valoare de 2,6
miliarde de euro.Prin rambursarea

Dupã salvarea a 6.000 de per-
soane pe Marea Mediteranã la
sfârºitul sãptãmânii trecute, gu-
vernele din regiunile italiene Lom-
bardia, Liguria ºi Veneto au aver-
tizat cã nu vor mai primi noi imi-
granþi. Repartiþia imigranþilor so-
siþi pe Marea Mediteranã este
decisã de autoritãþile de la Roma,
dar guvernatorii celor trei regiuni
importante susþin cã Italia deja
gãzduieºte prea mulþi strãini. “Ita-
lia gãzduieºte deja 84.000 de imi-
granþi. Capacitãþile sale de gãz-
duire au atins punctul de ruptu-
rã”, afirmã ei. Luna trecutã, re-
giunea Valle d’Aosta anunþa de
asemenea cã nu vrea sã mai pri-
meascã imigranþi. Aceste reacþii
intervin dupã ce echipele de in-

Preºedintele Turciei cere partidelor politice
sã dea dovadã de „responsabilitate”

la partidele politice din þarã sã ac-
þioneze cu “responsabilitate” pen-
tru a menþine “stabilitatea” în Tur-
cia. “În acest nou proces, este de
importanþã crucialã pentru toate
partidele politice sã acþioneze cu
sensibilitatea necesarã ºi sã adop-

te o atitudine responsabilã pentru
a pãstra atmosfera stabilitãþii ºi în-
crederii, precum ºi câºtigurile
noastre democratice”, a subliniat
Erdogan. Preºedintele  Turciei a
luat act de rezultatele alegerilor ºi
a pledat pentru formarea unui gu-
vern de coaliþie. “Rezultatele ac-
tuale nu oferã niciunui partid opor-
tunitatea de a forma singur guver-
nul”, a afirmat el. Conform rezul-
tatelor oficiale ale scrutinului de
duminicã din Turcia, Partidul Jus-
tiþiei ºi Dezvoltãrii a câºtigat ale-
gerile legislative, dar a pierdut ma-
joritatea absolutã în parlament,
obþinând doar 40,8% din voturi
(faþã de 50% acum patru ani), ceea
ce înseamnã cã va dispune de nu-
mai 258 de locuri din cele 550 ale
parlamentului, o situaþie în care
formaþiunea preºedintelui Erdogan
este constrânsã pentru prima datã

sã formeze un guvern de coaliþie.
AKP este urmat în clasament de
Partidul Republican al Poporului
(CHP, social-democrat), care a
obþinut 25% din voturi ºi în con-
secinþã va avea 132 de mandate
parlamentare, Partidul Acþiunii
Naþionaliste (MHP, dreapta), cu
16,3% ºi 80 de locuri în parlament,
ºi Partidul Democratic al Poporu-
lui (HDP, prokurd), cu 13,1% ºi
80 de parlamentari în forul legisla-
tiv de la Ankara. Rezultatele alege-
rilor de duminicã au spulberat vi-
sul preºedintelui Erdogan de a adu-
ce modificãri Constituþiei pentru a
instaura un regim prezidenþial pu-
ternic. Proiectul, denunþat de ce-
lelalte partide ca “dictaturã consti-
tutional”, impunea ca AKP sã obþi-
nã cel puþin 330 de locuri pentru a
putea sã adopte singur aceastã ini-
þiativã.

Autoritãþile din trei regiuni italiene
avertizeazã cã nu vor mai primi imigranþi

tervenþie din Italia, Germania,
Marea Britanie ºi alte þãri euro-
pene au salvat la sfârºitul sãptã-
mânii trecute aproximativ 6.000
de imigranþi din Marea Meditera-
nã, care veneau din Africa de
Nord spre Europa pe ambarcaþi-
uni improvizate, a anunþat dumi-
nicã paza de coastã italianã. Nu-
mãrul persoanelor care pãrãsesc
Africa pentru a ajunge în Europa
este în creºtere cu 10% anul
acesta. În 2014, 170.000 de imi-
granþi au debarcat pe coastele ita-
liene. Conform Înaltului Comisa-
riat ONU pentru Refugiaþi
(UNHCR), peste 1.800 de persoa-
ne au murit pe mare, dintre care
aproximativ 800 într-un singur
naufragiu, în aprilie.

anticipatã a creditului de la FMI,
Portugalia sperã sã urmeze exem-
plul Irlandei, care la finele lunii no-
iembrie a anului trecut ºi-a anunþat
intenþia de a rambursa nouã miliar-
de de euro din creditul de 22,5 mi-
liarde de euro acordat de FMI. Ir-
landa a fost de altfel prima þarã din
zona euro care a decis sã punã ca-
pãt, în luna decembrie 2013, pla-
nului de asistenþã care a salvat-o de
la faliment în urmã cu trei ani.
Portugalia a finalizat programul de
redresare în luna mai 2014 renun-
þând, la fel ca ºi Irlanda, la o linie de
credit preventivã oferitã de FMI.
Conform datelor Eurostat, în ritm
anual PIB-ul Portugaliei a înregistrat
un avans de 1,4% în primul trimes-
tru din 2015, dupã o expansiune de
0,6% în ultimele trei luni din 2014.

Portugalia a anunþat rambursarea
anticipatã a creditului de la FMI
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X-Men: Viitorul
este trecut

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:15

Cea mai popularã echipã X-
Men duce o bãtãlie pentru
supravieþuirea speciei lor în
douã perioade de timp diferite.
Eroii din trilogia originalã X-
Men se alãturã eforturilor
depuse de versiunile lor mai
tinere din trecutul explorat de
X-Men: First Class pentru a
schimba un eveniment istoric
ce ar putea pecetlui soarta
tuturor purtãtorilor genei X.

Combinaþie periculoasã

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora  20:30

Ann este o tânãrã care încear-
cã sã îºi refacã viaþa dupã ce
ºi-a pierdut copilul într-un
accident de maºinã. Ea se
îndrãgosteºte de ºarmantul
Tom Baker, dar exact când
pãrea cã totul îi merge bine
situaþia lui Ann se complicã
într-un mod îngrozitor. ªeful lui
Tom, Carl, o roagã pe Ann sã
aibã grijã de fetiþa lui, Katie,
cât timp el se ocupã de inter-
narea mamei acesteia, Chloe,
într-un centru de recuperare
pentru drogaþi...

Barney ºi lumea lui

Se difuzeazã la TVR 1, ora  23:50

O incursiune în viaþa neo-
biºnuitã a împãtimitului de
hochei, trabucuri ºi bãutu-
rã Barney Panofsky, poves-
titã de el însuºi în momen-
tele de reflecþie asupra
succeselor ºi nenumãrate-
lor gafe ºi greºeli , de la
prima ºi pânã la cea de-a a
treia cãsãtorie,  ultima -  cu
marea dragoste a existen-
þei sale...

MARÞI - 9 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 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Hoaþa (R)
2010, 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 Barney ºi lumea lui
2010, Canada, Italia, Comedie,

Dramã
02:00 Andografia zilei
02:05 În grãdina Danei
02:30 Telejurnal
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:15 Imnul României
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Mesagerul
14:00 Naturã ºi aventurã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Rugby
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 Drumul lui Leºe
03:00 Naturã ºi aventurã

TVR 2

08:25 Bãtãlia anului
10:15 Haide, Eddy!
11:55 Silicon Valley
12:25 Vicepreºedinta
13:00 Un pisoi la Hollywood
14:15 X-Men: Viitorul este trecut
16:25 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
17:55 Ea
20:00 Detectivii din Louisiana
20:50 Detectivii din Louisiana
21:45 Angélique
23:35 Un strop de mare
01:30 Încurcãturi
03:45 Þeapã în stil american
06:00 Un pisoi la Hollywood

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Cãlãtoriile lui Gordon
2010, Marea Britanie, Docu-

mentar
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 Pound of Flesh
2015, Canada, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pound of Flesh (R)
2015, Canada, Acþiune
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 I Like IT (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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
01:00 Casa Ibacka
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Casa Ibacka

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Ziua cârtiþei (R)
14:45 Playlist pentru Nick ºi

Norah (R)
16:15 Uite cine vorbeºte (R)
18:15 Calea cea grea
20:30 Combinaþie periculoasã
22:30 Unde dai ºi unde crapã
00:45 Combinaþie periculoasã

(R)
02:45 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 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
02:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Râzi ºi câºtigi (R)
08:20 Sãnãtate cu Stil (R)
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi

(R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de stil (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 Cei mai nepricepuþi ºoferi

(R)
20:30 Cu duºmanul la altar
2005, Canada, Thriller
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 Cu duºmanul la altar (R)
2005, Canada, Thriller
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (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 RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 9 iunie - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,4601 ............ 4,4601
1 lirã sterlinã................................6,1026....................61026

1 dolar SUA.......................4,0057........40057
1 g AUR (preþ în lei)........151,0415.....1510415

Cursul pieþei valutare din 9 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CN TRANSELECTRICA SA, ST Cra-

iova, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.
5, Telefon 0251/307100, ce intentioneazã sã
solicite de la A.N. Apele Romane – ABA
Jiu, reactualizarea avizului de gospodãri-
re a apelor pentru realizarea lucrãrii de in-
vestiþie: ,,LEA 220kV dc Ostrovu Mare –
RET (LEA 220kV Porþile de Fier I – Ceta-
te)”, ce se realizeazã în judeþul Mehedinþi,
pe traseul UAT Gogoºu, Gruia, Jiana, Van-
julet ºi Vânju Mare. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de produc-
þie nu vor rezulta ape uzate. Aceastã soli-
citare de reactualizare a avizului este con-
formã cu prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului sau A.N. Apele
Romane – A.B.A. Jiu Craiova, strada N.Ro-
manescu, nr. 54, telefon 0251/426655, dupã
data de 08.06.2015.

Titularul proiectului SC AGRI-
FARM ALIPROD SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii de emitere a
acordului de mediu  pentru proiectul
‘’COMPARTIMENTARE CLÃDIRE C1,
AMPLASARE CLÃDIRI MODULARE
PREFABRICATE ªI PLATFORMÃ RE-
ZERVOARE COMBUSTIBIL - SAT UR-
ZICUÞA, COMUNA URZICUÞA, JUDE-
ÞUL DOLJ’’ amplasat în satul URZICU-
ÞA, comuna URZICUÞA, judeþul DOLJ.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr.1 si la sediul beneficiarului
STR. VIILOR, NR.2, CAM.14 - Municipiul
Alexandria,Judeþul Teleorman, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr.1 fax: 0251/
419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Primãria Seaca de Pãdure anunþã în-
chirierea unui spaþiu de 50 m.p. din care
41 m.p. spaþiu util 9 m.p. hol, situat în in-
cinta fostului sediul al Primãriei comu-
nei Seaca de Pãdure pentru destinaþia
punct farmaceutic (Oficina localã distri-
buþie). Licitaþia va avea loc în data de
19.06.2015 ora 10.00 la sediul primãriei.
Documentaþia pentru licitaþie se va ridi-
ca de la sediul primãriei pânã pe data de
18.06.2015, ora 10.00.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Seaca de

Cîmp, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
în baza HG nr.1027/2014 de modificare a
HG nr.286/2011 la sediul primãriei Seaca
de Cîmp, din Localitatea Seaca de Cîmp,
Judeþul Dolj, pentru ocuparea postului
contractual vacant de Agent agricol I în
cadrul Compartimentului-Registrul agri-
col, normã întreagã ºi perioadã nedermi-
natã. Concursul se va desfãºura în se-
diul primãriei ºi constã în 2 etape: -În data
de 1 iulie 2015, ora 10.00- proba scrisã; -
În data de 2 iulie 2015, ora 10.00- interviul.
Pentru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -Nivelul studiilor: cel puþin me-
dii, în domeniul agricol; -Cunoºtinþe ope-
rare PC, nivel avansat; -Vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului: nu este cazul. Dosarele  de  în-
scriere  la  concurs  se  depun  la  sediul
primãriei Seaca de Cîmp, în termen de
10 zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Condi-
þiile de participare la concurs ºi biblio-
grafia stabilitã se afiºeazã la sediul primã-
riei. Relaþii suplimentare se pot obþine de
la sediul primãriei Seaca de Cîmp ºi la
telefon: 0251.320.017.

INFORMARE. In conformitate cu
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, So-
cietatea Complexul Energetic Oltenia
S.A. – Sucursala Electrocentrale Craio-
va II str. Bariera Valcii nr. 195 tel.
0372.511521, intentioneazã sã solicite  de
la A.N. “Apele Romane” – ABA Jiu, aviz
modificator la avizul de gospodãrire a
apelor nr. 91/2010 pentru realizarea lucrã-
rilor la obiectivul de investiþii MÎrirea sta-
bilitÎþii depozitului de zgurÎ ºi cenuºÎ Va-
lea Manastirii, folosind tehnologia de pre-
parare a fluidului autoîntÎritor de zgurÎ ºi
cenuºÎ de electrofiltru. S.E. Craiova II, am-
plasat în localitatea ªimnicu de Sus jud.
Dolj. Aceastã investiþie este existentÎ. Per-
soanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avi-
zului modificator de gospodãrire a ape-
lor, pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa Sucursalei
Electrocentrale Craiova II tel. 0372511521
dupã data de 12.06.2015.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea unei
funcþii contractuale de execuþie tempo-
rar vacante de bucãtar tr.III. Condiþii ge-
nerale de participare la concurs: Candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile
generale prevãzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post va-
cant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ulterioare. Condiþiile specifi-
ce necesare în vederea participãrii la con-
curs ºi a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt: - studii minim generale; - curs cali-
ficare bucãtar; Concursul se organizea-
zã la sediul Direcþiei Generale de Asisten-
þã  Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj  în
data 24 iunie 2015, ora 10.00 (proba scri-
sã) ºi în data de 26  iunie 2015, ora 14.00
(interviul). Dosarele de concurs se depun
la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în ter-
men de 5 zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, respectiv pânã pe
data de 15.06.2015. Relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, telefon 0251/407009, pagina de
internet www.dgaspcdolj.ro.

DRAGULIN ILIE, titular al proiectu-
lui „CONSTRUIRE HALÃ PARTER CU
DESTINAÞIA SERVICE DEZMEMBRARI”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã
pentru proiectul „CONSTRUIRE HALÃ
PARTER CU DESTINAÞIA SERVICE
DEZMEMBRARI”, propus a fi amplasat
în comuna Pielesti, T39, P60, 78, corp 5,
jud Dolj: proiectul nu se supune evaluã-
rii impactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, în zile-
le de luni-joi, între orele 9:00-16:00, ºi vi-
neri între orele 9:00-14:00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
RECLAMANTUL-posesor Baeram

Costel, cu domiciliul procesual ales la
Cabinet Individual Av. Nuþã Ovidiu, din
Craiova, Str.M.Cãnciulescu, nr.17, bl.I101,
sc.A, ap.12, Judeþul Dolj, invocã în dosa-
rul 4092/215/2015 al Judecãtoriei Craiova,
dobândirea proprietãþii prin uzucapiune
asupra imobilului teren în suprafaþã de
339mp, situat în Craiova, Str.Aleea I Be-
chetului, nr.19 (fost nr.23), cartier Roma-
neºti, judeþul Dolj, având urmãtoarele ve-
cinãtãþi: N- Tîrºogoiu Marian ºi Andrein
Vasile, E- Trana Viorica, S- Str.Aleea I Be-
chetului, V- Str.Topolniþei. Se someazã
orice persoanã interesatã sã facã opozi-
þie, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea ºi publicarea prezentei soma-
þii se va trece la judecarea cererii.

1.INFORMAÞII generale privind
concedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de telefon, te-
lefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoa-
nei de contact: Primãria Comunei Vîrtop,
Str.Principalã, nr.374, Vîrtop, Judeþul Dolj,
telefon: 0251.363.508, fax:0251.363.508,
email: mateielena36@yahoo.com. 2.Infor-
maþii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie concesionat:
Concesionarea prin licitaþie publicã a te-
renului, în suprafaþã de 4.400mp, situat
în Comuna Vîrtop, Tarlaua 61, Parcela
286, teren aparþinând domeniului public
al Comunei Vîrtop, pe o perioadã de 49
ani, destinat dezvoltãrii diverselor activi-
tãþi economice, productive, industriale,
de altã naturã în localitate oportune cetã-
þenilor localitãþii cât ºi Primãriei prin rea-
lizarea de investiþii pentru a se menþine în
bune condiþii de igienã, mediu, funcþio-
nalitate a acestui teren, ºi aducerea de ve-
nituri la bugetul local al comunei. 3.In-
formaþii privind documentaþia de atribui-
re: Documentaþia de atribuire a fost în-
tocmitã în conformitate cu prevederile
OUG nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau mo-
dalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al do-
cumentaþiei de atribuire: Documentaþia
de atribuire poate fi cumpãratã din data
de 15.06.2015, între orele 9.00-16.00, de la
sediul Primãriei Comunei Vîrtop. 3.2.De-
numirea ºi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obþine un exemplar din

documentaþia de atribuire: Biroul Secre-
tar, Primãria Comunei Vîrtop, Str.Princi-
palã, nr.374, Vîrtop, Jud.Dolj. 3.3.Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potri-
vit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.54/2006: Taxa de participare
de 100Lei, ºi va fi achitatã pânã la data de
09.07.2015, la casieria din sediul Primã-
riei Vîrtop. 3.4.Data limitã pentru solicita-
rea clarificãrilor: 26/06/2015, ora 12.00. 4.In-
formaþii privind ofertele: Ofertele vor fi de-
puse pânã în data 09.07.2015, ora 12.00 la
Biroul Secretar, Primãria Comunei Vîrtop.
4.1.Data limitã de depunere a ofertelor:
09/07/2015, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primãria Comu-
nei Vîrtop, Str.Principalã, nr.374, Vîrtop,
Jud.Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: Oferta
trebuie depusã în douã exemplare. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 10/07/
2015, ora 10.00, la Sala de sedintã a Pri-
mãriei Virtop, Judeþul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competen-
te în soluþionarea litigiilor apãrute ºi ter-
menele pentru sesizarea instanþei: Tribu-
nalul Dolj, Secþia de Contencios admi-
nistrativ, Str.Brestei, nr.12, telefon:
0251.418.612, fax: 0251.419.851, tr-dol-
j@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de
licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vede-
rea publicãrii: 04/06/2015.

1.INFORMAÞII generale privind
concedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de telefon, te-
lefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoa-
nei de contact: Primãria Comunei Vîrtop,
Str.Principalã, nr.374, Vîrtop, Judeþul Dolj,
telefon: 0251.363.508, fax: 0251.363.508,
email: mateielena36@yahoo.com. 2.Infor-
maþii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie concesionat:
Închirierea prin licitaþie publicã a clãdirii
Birouri, imobil nr.797 B, în suprafaþã con-
struitã totalã de 50mp si 45,58mp utili, ºi
a terenului aferent construcþiei, teren si-
tuat în Comuna Vîrtop, Tarlaua 61, Par-
cela 1379, teren ºi clãdire aparþinând do-
meniului privat al comunei Vîrtop, pe o
perioadã de 10 ani, destinat dezvoltãrii di-
verselor activitãþi economice, sau de altã

naturã (medicale, notariale,juridice) în lo-
calitate, oportune cetãþenilor localitãþii cât
ºi Primãriei prin realizarea de investiþii
pentru a se menþine în bune condiþii de
igienã, mediu, funcþionalitatea clãdiri, ºi
aducerea de venituri la bugetul local al
comunei. 3.Informaþii privind documen-
taþia de atribuire: Documentaþia de atri-
buire a fost întocmitã în conformitate cu
prevederile OUG nr.54/2006. 3.1.Modali-
tatea sau modalitãþile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
Documentaþia de atribuire poate fi cum-
pãratã din data de 15.06.2015, între orele
9.00-16.00, de la sediul Primãriei Comu-
nei Vîrtop. 3.2.Denumirea ºi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul con-
cedentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:
Biroul Secretar, Primãria Comunei Vîrtop,
Str.Principalã, nr.374, Vîrtop, Jud.Dolj.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este ca-
zul, potrivit prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.54/2006: Taxa de
participare de 100Lei, ºi va fi achitatã pânã
la data de 09.07.2015, la casieria din se-
diul Primãriei Vîrtop. 3.4.Data limitã pen-
tru solicitarea clarificãrilor: 26/06/2015, ora
16.00. 4.Informaþii privind ofertele: Ofer-
tele vor fii depuse pânã în data 09.07.2015,
ora 12.00 la Biroul Secretar, Primãria Co-
munei Vîrtop. 4.1.Data limitã de depune-
re a ofertelor: 09/07/2015, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse oferte-
le: Adresa la care trebuie depuse ofertele
Primãria Comunei Vîrtop, Str. Principa-
lã, nr. 374, Vîrtop, Jud. Dolj. 4.3.Numãrul
de exemplare în care trebuie depusã fie-
care ofertã: Oferta trebuie depusã în douã
exemplare. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura sedinþa publicã de deschide-
re a ofertelor: 10/07/2015, ora 13.00, la Sala
de ºedintã a Primãriei Virtop, Judeþul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale instan-
þei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea in-
stanþei: Tribunalul Dolj, Secþia de Con-
tencios administrativ, Str.Brestei, nr.12, te-
lefon: 0251.418.612, fax: 0251.419.851, tr-
dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþu-
lui de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în
vederea publicãrii: 04/06/2015.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

  MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Dezbatere publicã

Primãria Municipiului Craiova organizeazã pe data de 11.06.2015, ora 1400,
în sala mare de ºedinþe, dezbaterea publicã a Regulamentului de funcþio-
nare ºi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.

La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe persoanele fizice ºi juridice
interesate, în limita locurilor disponibile.

Regulamentul se poate consulta pe site-ul primãriei www.primariacraio-
va.ro, la rubrica ”Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Se pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de reco-
mandare cu privire la regulamentul supus dezbaterii, pânã la data de 19 iunie
a.c., la Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni din cadrul Primariei Munici-
piului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patiserie ºi
magazin second-hand.
Telefon: 0747/072.570.
Absolventã a Facultãþii
de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor din Cra-
iova (secþia Informaticã
economicã), promoþia
2015, solicit angajare.
Telefon: 0755/996.001.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - intersec-
þie Materna angajeazã
coafezã cu experienþã.
Telefon: 0764/764.114.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
VÂND APARTAMENT
4 CAMERE CENTRU.
Telefon: 0766/ 553.144.

CASE
Vând vilã Segarcea - Dolj,
toate utilitãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/096.613.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat 21 ari
preþ 3000 lei în comuna
Giubega - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau 0351/
808.490 dupã ora 18.00.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de culoa-
re roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând canapea 3 locuri,
extensibilã, imitaþie piele
albastrã, stare foarte
bunã, preþ 450 lei nego-
ciabil ºi masã de bucã-
tãrie, 4 locuri, 120 lei ne-
gociabil. Telefon: 0729/
033.903
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.

Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând cazan þuicã din cu-
pru 110 litri complet, ºpa-
lieri pentru. viþã de vie, cis-
ternã apã 3600 litri. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând 2 gropi boltite cimitir
Sineasca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce marmurã
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 aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

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.

Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon. 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 au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã fri-
gorificã 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, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator indstrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.

Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie 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 zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.
Închiriez apartament 2
camere, parter Craiovi-
þa Nouã. Telefon: 0746/
056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie, rog se-
riozitate, caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i placã
la þarã 55 / 60 ani. Tele-
fon: 0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat constata-
tor nr. 741781/ 19.12.2011
pentru VÃDEANU DA-
NIEL MARIAN ÎNTRE-
PRINDERE INDIVI-
DUALÃ. Se declarã nul.

DECESE
Împietrite de durere
în aceste clipe sfâ-
ºietoare, familiile
Smiliana ºi Anghel
Ghenea precum ºi
Alexis, Florina ºi
Philippe Joserand
anunþã încetarea
din viaþã a scumpu-
lui lor soþ, tatã ºi
bunic ing. GHENEA
CONSTANTIN. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi
pace!

COMEMORÃRI
Familia Costel Ba-
zãverde anunþã îm-
plinirea a 20 ani de
la decesul tataãlui
BAZÃVERDE FLOREA.
Nu te vom uita nici-
odatã!
Familiile Ionel Crãciu-
noiu ºi Costel Bazã-
verde anunþã împlini-
rea a 15 ani de la de-
cesul tatãlui respectiv
socrului GHEORGHE
CRÃCIUNOIU din Ghi-
dici. Vei rãmâne mereu
în memoria noastrã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Stanislas Wawrinka, locul 9
ATP ºi cap de serie numãrul 8, a
câºtigat, duminicã, turneul de la
Roland Garros, elveþianul dipu-
nând în urma unei evoluþii de-a
dreptul fantastice de marele favo-
rit, liderul mondial Novak Djoko-
vic, scor 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, la
capãtul unei partide întinse pe
durata a 3 ore ºi 15 minute de joc.

A fost cel de-al doilea titlu de
Grand Slam din palmaresul lui
Wawrinka, cel care mai câºtigase
ediþia din 2014 de la Australian
Open. De partea cealaltã, sârbul
a irosit o nouã ºansã de a com-
pleta Marele Slam, adicã obþine-
rea trofeelor în toate cele patru
turnee mari din calendarul ATP,
dupã ce cedase în ultimul act de

Djokovic trebuie sã mai aºtepte mãcar un an completarea Marelui Slam

WWWWWawrinka, triumf surprizãawrinka, triumf surprizãawrinka, triumf surprizãawrinka, triumf surprizãawrinka, triumf surprizã
la Roland Garrosla Roland Garrosla Roland Garrosla Roland Garrosla Roland Garros

la Paris ºi în 2012, respectiv 2014.
Belgrãdeanul rãmâne cu 8 titluri
de Grand Slam, 5 la Australian
Open (2008, 2011, 2012, 2013,
2015), douã la Wimbledon (2011,
2014) ºi unul la US Open (2011).

“A fost un meci incredibil, o at-
mosferã incredibilã, nu-mi vine sã
cred. Am avut douã sãptãmâni în
care publicul m-a susþinut formi-
dabil. Am un respect enorm pen-
tru Djokovic, ne-am antrenat de
atâtea ori împreunã, am petrecut
împreunã atât de mult timp, alã-
turi de echipele noastre, meritã sã
câºtige aici, aduce enorm tenisu-
lui”, a spus dupã meciul de pe
Philippe Chatrier, Wawrinka, noul
numãr 4 mondial începând de ieri.

“Am pierdut în faþa unui ju-

cãtor mai bun decât mine, con-
tra unui jucãtor care a jucat un
tenis curajos ºi a meritat sã câº-
tige. M-am agãþat în setul doi,
am salvat câteva mingi de break,
dar el a fost mai bun în acest
set ºi la fel în al treilea ºi al pa-
trulea set. Am avut o ºansã la 3-
0 în setul patru sã întorc cursul
jocului, dar nu am putut sã fac
mai mult decât am fãcut”, a de-
clarat ºi Djokovic.

Cine a câºtigat
celelalte distincþii!

Competiþia la feminin a fost
adjudecatã, sâmbãtã, de numã-
rul 1 mondial, americanca Se-
rena Williams, care a trecut de
cehoaica Lucie Safarova (nr. 13

WTA), scor 6-3, 6-7 (2), 6-2.
Safarova avea ulterior sã obþinã
o micã revanºã prin câºtigarea
probei de dublu feminin, unde a
învins, alãturi de americanca
Bethanie Mattek-Sands (favori-
te 7), perechea australiano-ka-
zahã Casey DellAcqua/Yarosla-
va Shvedova (cap de serie 12),
scor 3-6, 6-4, 6-2. În tandem
cu compatriotul Mike Bryan

(capi de serie 2), Mattek-Sands
a triumfat ºi la dublu mixt, 7-6
(3), 6-1 contra cuplului Lucie
Hradecka/Marcin Matkowski
(Cehia/Polonia). Finalmente, în
întrecerea de dublu a bãieþilor,
victoria a revenit Ivan Dodig ºi
Marcelo Melo (Croaþia/Brazilia;
favoriþi 3), scor 6-7 (5), 7-6 (5),
7-5 cu principalii favoriþi, geme-
nii Bob ºi Mike Bryan.

Dupã ce ºi-au adjudecat, la pas, o
grupã cu CSM ªcolar Reºiþa (3-0 la
masa verde), Electrica Timiºoara (3-
1) ºi Pandurii Tg. Jiu (3-1), Juniorii
C de la Universitatea Craiova au ac-
ces în finala turneului zonal de la Re-

Juniori C: Universitatea se calificã
pentru turneul semifinal

ºiþa, unde s-au impus cu 2-1, dumi-
nicã, în compania celor de CSS Sla-
tina, performanþã echivalentã cu asi-
gurarea unui loc la turneul semifinal,
adicã în primele opt echipe ale þãrii

Dobre ºi Gîrbiþã au marcat pen-

tru victoria alb-albastrã. Marian Ca-
lafeteanu a mizat pe Costoaie – Ol-
teanu, Constantinescu, Sima, Vada-
sis – Screciu, Dobre, Nichifor – Mi-
truscsak, Zbona – Gîrbiþã. Pe par-
cursul finalei au mai intrat ªerban,
Mihãilã, Cojocaru.

„Am început mai temãtori, miza
jocului spunându-ºi cuvântul. Dar
pe parcurs am intrat în joc ºi am
reuºit sã ne impunem. Bine, am ra-
tat ºi extrem de mult, am avut pa-
tru ºanse singur cu portarul, pe o
cãldurã fantasticã“, a caracterizat
antrenorul prestaþia elevilor sãi.

Turneul semifinal, împãrþit în
douã grupe de câte 4, se va disputa
în perioada 13-17 iunie. Câºtigãtoa-
rele celor douã grupe se vor întâlni
în finala Campionatului Naþional, pro-
gramatã pe 21 iunie la Bucureºti.

Simona Halep, eliminatã în turul
doi la Roland Garros, îºi pãstreazã
locul 3 în clasamentul WTA dat
publicitãþii ieri, în timp ce Andreea
Mitu, care a ajuns în optimi la tur-
neul francez, a urcat de pe poziþia
100 pe 68, aceasta fiind cea mai
bunã clasare din cariera sa.

În rest, rãmânând în top 100,
Irina-Camelia Begu, eliminatã în tu-
rul trei la Paris, a urcat de pe locul
30 pe 29, ea având 1636 de puncte.
Alexandra Dulgheru, care a acces
în Franþa pânã în turul doi, a cobo-
rât de pe 51 pe 60, cu 917 puncte,
iar Monica Niculescu, eliminatã în
primul tur la Roland Garros, dar
victorioasã duminicã la Marsilia, a
înregistrat o urcare, de pe poziþia
67 pe 61, cu 905 puncte.

În top 200 se mai aflã Patricia

Halep se menþine pe locul 3 WTA,
Mitu la cea mai bunã clasare

din carierã dupã un salt de 32 de poziþii
Maria Þig, care a coborât de pe 176
pe 180, cu 297 de puncte, Ana Bog-
dan, care de asemenea a înregistrat
o coborâre (de pe 178 pe 183), cu
293 de puncte, ºi Sorana Cîrstea,
în cãdere liberã de pe 144 pe 191,
cu 271 de puncte.

Primele zece poziþii în clasa-
mentul de simplu WTA sunt ocu-
pate de urmãtoarele jucãtoare: 1.
Serena Williams (SUA) 11.291p, 2.
Petra Kvitova (Cehia) 6.870p, 3.
Simona Halep (România) 6.130p,
4. Maria ªarapova (Rusia) 5.950p,
5. Caroline Wozniacki (Danemar-
ca) 5.000p, 6. Ana Ivanovici (Ser-
bia) 4.305p, 7. Lucie Safarova (Ce-
hia) 4.055p, 8. Ekaterina Makaro-
va (Rusia) 3.620p, 9. Carla Suarez
Navarro (Spania) 3.345p, 10. An-
gelique Kerber (Germania) 3.120p.

Vineri
Austria – Ungaria 20-33 (11-19)
Sâmbãtã
Serbia – ROMÂNIA 26-32 (13-17)
Olanda – Cehia 33-23 (15-16)
Ucraina – Polonia 18-24 (8-14)
Duminicã
Spania – Slovacia 25-19 (13-11)
Germania – Rusia 20-22 (8-10)
Franþa – Slovenia 27-20 (15-11)
Croaþia – Suedia 23-24 (11-8)
Muntenegru – Islanda 28-19 (12-12)
Manºa secundã este programatã în 13 ºi 14 iunie.
Sunt deja calificate 12 naþiuni: Danemarca (þara gazdã), Brazilia (cam-

pioana mondialã), Norvegia (campioana europeanã) – toate din oficiu,
Tunisia, RD Congo, Angola, Coreea de Sud, Japonia, China, Cuba, Ar-
gentina, Puerto Rico.

Pentru completarea celorlalte locuri disponibile, 3 la numãr, douã þãri
urmeazã sã primeascã wildcard-uri (invitaþii), acestora adãugându-li-se
prima poziþie dintr-un final-four la care vor participa Australia, Congo,
Kazahstan ºi Mexic. Acesta se va disputa între 15 ºi 17 iunie, la Almaty
(Kazahstan).

Tragerea la sorþi a grupelor CM (5-20 decembrie a.c.) va avea loc în
24 iunie.

DOLCE SPORT
4:00 – BASCHET NBA, finala, meci 3: Golden

State Warriors – Cleveland Cavaliers.
EUROSPORT
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Stuttgart, în

Germania: ziua 2 / 14:30 – CICLISM – Criteriul
Dauphine, în Franþa / 16:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Stuttgart / 19:45 – FOTBAL (F) – Cupa

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Mondialã, în Canada.

EUROSPORT 2
14:00, 18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Stut-

tgart, în Germania: ziua 2 / 22:45, 2:00 – FOTBAL
(F) – Cupa Mondialã, în Canada.

TVR 2
19:00 – RUGBY – Meci amical, la Bucureºti: Ro-

mânia – England Counties.

Seria 1 – etapa a 28-a (ante-penul-
tima): SIC PAN Unirea – Voinþa Carau-
la 6-1, Tractorul Cetate – Viitorul Do-
bridor 9-0, SC Poiana Mare – Victoria Pleniþa 1-3, Avân-
tul Giubega – Viitorul Vârtop 1-4, Avântul Verbiþa – Pro-
gresul Ciupercenii Vechi 0-3, Flacãra Moþãþei – Recolta
Galicea Mare 6-2, Dunãrea Negoi – Fulgerul Maglavit 3-
1. Viitorul Ciupercenii Noi a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 63p (- 2 jocuri), 2. Flacã-
ra Moþãþei 62p (- 1 joc), 3. Victoria Pleniþa 60p (- 2 jocuri),
4. Tractorul Cetate 44p, 5. Poiana Mare 43p (- 1 joc).

Seria 2 – etapa a 26-a (ultima): Progresul Cerãt –
Progresul Bãileºti 3-0, Voinþa Radovan – Unirea Goicea
0-4, Triumf Bârca – Viitorul Mãceºul de Sus 2-1, Viitorul
Siliºtea Crucii – Recolta Seaca de Câmp 3-0, Recolta
Mãceºu de Jos – Recolta Urzicuþa 10-3, Gloria Catane –
AFC Giurgiþa 5-7, Avântul Rast – Recolta Cioroiaºi 3-0.

Clasament: 1. Mãceºu de Sus 62p, 2. Progresul Cerãt
59p, 3. AFC Giurgiþa 57p, 4. Gloria Catane 43p, 5. Progre-
sul Bãileºti 42p.

Seria 3 – etapa a 26-a (ultima): Avântul Daneþi –

Dunãrea Gighera 6-2, Unirea Tricolor
Dãbuleni – Fulgerul Mârºani 2-1, Uni-
rea Amãrãºtii de Jos – Ajax Dobroteºti

5-0, Viitorul Sadova – Unirea Tâmbureºti 1-1, Avântul
Dobreºti – Torentul Secui 3-0, Viitorul Gângiova – Victo-
ria Cãlãraºi 8-1. Progresul Amãrãºtii de Sus a stat.

Clasament: 1. Amãrãºtii de Sus 51p, 2. Unirea Tâmbu-
reºti 51p, 3. Viitorul Sadova 48p (- 1 joc), 4. Unirea Trico-
lor Dãbuleni 48p (- 1 joc), 5. Ajax Dobroteºti 37p.

Seriile 4, 5 ºi 6 s-au încheiat. Ierarhiile, în partea supe-
rioarã a acestora, aratã astfel:

Seria 4: 1. Viitorul 2 Cârcea 52p, 2. Viitorul Coºoveni
52p, 3. Sporting Leu 43p, 4. Progresul Castranova 42p, 5.
Avântul Pieleºti 38p.

Seria 5: 1. Inter Secui 56p, 2. AS Rojiºte 43p, 3. Viito-
rul ªtiinþa Craiova 42p, 4. Arena Bulls Preajba 36p, 5.
Voinþa Belcin 34p.

Seria 6: 1. Viitorul Municipal 2 Craiova 45p, 2. Rapid
Potmelþu 40p, 3. Unirea Braloºtiþa 35p, 4. Luceafãrul Cra-
iova 34p, 5. Viitorul Valea Fântânilor 33p.
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Selecþionerul Anghel Iordãnes-
cu e nemulþumit de faptul cã are
foarte mulþi accidentanþi pentru
meciul cu Irlanda de Nord, pro-
gramat sâmbãtã seara, la Belfast,
în preliminariile Euro 2016. „Cos-
tel Pantilimon este ieºit din cal-
cule pentru acest meci, Raþ ºi
Sânmãrtean sunt la recuperare la
Belgrad. Keºeru ºi Gardoº au
probleme ºi ei, ambii au glezna
umflatã. Se încearcã recuperarea
lor. Ei s-au antrenat separat, a
fost ceva uºor. Sãpunaru este ºi
el pe lista medicului. Marica ºi
Tãnase lipsesc ºi ei, îi regret foar-
te mult. În total sunt 8 oameni cu
probleme medicale”, a zis Anghel
Iordãnescu. Selecþionerul a recu-
noscut cã a discutat cu Victor
Piþurcã pentru a-i cere referinþe
despre Lucian Sânmãrtean: „Am
discutat ºi cu Piþurcã o jumãtate
de orã de când a venit în þarã. Þin
foarte mult la pãrerea lui. Am dis-
cutat despre Sânmãrtean, despre
starea lui de sãnãtate ºi despre
prestaþiile pe care acesta le-a
avut. Decizia finalã va fi a mea”.
Anghel Iordãnescu spune cã par-
tida de la Belfast nu va fi una
uºoarã pentru naþionala noastrã,
însã este încrezãtor în ºansele ”tri-

Adunarea Generalã a LPF a respins, ieri,
propunerea ISB, deþinãtorul drepturilor TV
pentru meciurile din Liga I, de a diminua
valoarea contractului. „Dupã discuþii cu clu-
burile, membrii LPF au hotãrât sã mã împu-
terniceascã pe mine sã am discuþii cu ISB-
ul sã ducã la bun sfârºit contractul încheiat
anul trecut. Pe 19 iunie vom avea o altã Adu-
narea Generalã pentru a vedea dacã au res-
pectat contractul sau ce altã hotãrâre vom
lua. Oferta ISB s-a discutat, iar cluburile nu
vor acest lucru. Eu le voi propune partene-
rilor media sã ducã la bun sfârºit acest con-
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tract. Tot cluburile vor lua o hotãrâre finalã
pe 19 iunie, nu eu decid. Dacã nu se respec-
tã contractul, LPF poate rezilia unilateral acel
contract. Daune se pot cere în instanþe, cu
termeni foarte lungi, nu ne-ar avantaja. N-
am avut altã ofertã la vremea respectivã. Le-
am propus ºi altor doi giganþi media aceastã
sumã la vremea respectivã, însã m-au refu-
zat” a anunþat Gino Iorgulescu. Compania
Intel Sky Broadcast (ISB) din Malta, deþinã-
toarea dreturilor TV pentru Liga I, a cerut,
la 26 mai, în cadrul Adunãrii Generale a Ligii
Profesioniste de Fotbal, diminuarea valorii

contractului pentru transmiterea meciurilor
din primul eºalon, în sezonul viitor. Surse
din cadrul LPF au declarat cã ISB a propus
reducerea cu aproximativ 6 milioane de euro
a sumei pe care o are de plãtit anual cãtre
grupãrile din Liga I. Liga Profesionistã de
Fotbal a anunþat, la 4 martie 2014, semna-
rea unui parteneriat media pe cinci ani cu
firma Intel Sky Broadcast din Malta, având
ca obiect comercializarea drepturilor de di-
fuzare a meciurilor din Liga I. Conform con-
tractului, Liga Profesionistã de Fotbal tre-
buie sã încaseze de la Intel Sky Broadcast

suma netã de 27,5 milioane de euro pe se-
zon, în cei cinci ani. La aceastã sumã se
adaugã un milion de euro pentru Cupa Ligii.
În plus, LPF primeºte o sumã egalã cu 20 la
sutã din veniturile nete din publicitate, care
vor fi obþinute de cãtre televiziunile ce trans-
mit meciurile din Liga I.

Echipa femininã de handbal SCM Craiova va fi an-
trenatã în sezonul urmãtor de Simona Gogârlã. Aceasta
a fost numitã în locul lui Aurelian Roºca, cel care a
calificat echipa în Cupa Cupelor ºi a terminat sezonul
pe locul 5 în Liga Naþionalã. Gogârlã, în vârstã de 40
de ani, originarã din Focºani, a mai pregãtit echipele
Rapid, CSM Ploieºti ºi HCM Rm. Vâlcea, fãrã a înre-
gistra vreo performanþã notabilã. În schimb, ca jucã-
toare, Gogârlã a câºtigat: 5 titluri naþionale ºi tot atâ-
tea Cupe ale României cu Oltchim Rm. Vâlcea, dar ºi
campionatul Spaniei cu Itxaco, cupa ºi campionatul
Sloveniei, cu Krim Ljubljiana, titlul ºi Cupa în Unga-
ria, cu Gyor. De asemenea, fostul inter stânga a jucat
finala Ligii Campionilor cu Krim, a Cupei Cupelor, cu
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Oltchim ºi a Cupei EHF cu Gyor. Totodatã, a fost
golgheter al Europeanului de handbal din 2000 cu echi-
pa naþionalã a României, fiind în componenþa ei ºi la
Mondialul din 2005, când a jucat finala. S-a retras din
activitatea de jucãtoare în 2011.

Pe de altã parte, fostul antrenor al Craiovei, Aurelian
Roºca va antrena vicecampioana României, HCM Baia
Mare, care va evolua în sezonul urmãtor în Liga Cam-
pionilor. SCM Craiova i-a prelungit contractul jucãtoa-
rei Andreea Ianaºi, dar a pierdut-o în vara aceasta pe
Ana Maria Apipie, care a semnat pentru Corona Bra-
ºov, în timp ce handbalistelor Tãnãsie, Zamfirescu, Ti-
ron ºi Tomescu le-a expirat împrumutul de la HCM
Baia Mare.

Nu mai puþin de 8 jucãtori importanþi au
probleme medicale înaintea partidei de
sâmbãtã, cu Irlanda de Nord

colorilor” de a obþine un rezultat
pozitiv: “Irlanda de Nord este o
echipã puternicã, cu un nucleu
foarte bun de jucãtori, o echipã
care ne-a pus probleme la Bucu-
reºti ºi ne va pune ºi acolo”.

Lotul României pentru partida
cu Irlanda de Nord este urmãto-
rul: Portari: Ciprian Tãtãruºanu,
Silviu Lung jr., Cristian Bãlgrã-
dean; Fundaºi: Paul Papp, Cris-
tian Sãpunaru, Vlad Chiricheº,
Florin Gardoº, Dragoº Grigore,
Cosmin Moþi, Gabriel Tamaº,
Rãzvan Raþ, Laszlo Sepsi, Bog-
dan Vãtãjelu; Mijlocaºi: Gabriel
Torje, Alexandru Chipciu, Adri-
an Popa, Nicolae Stanciu, Mi-
hai Pintilii, Ovidiu Hoban, An-
drei Prepeliþã, Eric Bicfalvi,
Claudiu Bumba, Alexandru Ma-
xim, Lucian Sânmãrtean; Ata-
canþi: Bogdan Stancu, Claudiu
Keºeru, Florin Andone.

Nord-irlandezii
se tem de „June jinx”

Pentru nord-irlandezi, luna iu-
nie nu e deloc una fastã. Au 9 în-
frângeri ºi un egal în ultimele 10
meciuri (6 amicale, 4 oficiale în
cadrul preliminariilor) pe care le-
au jucat în aceastã lunã, în ultimii

20 de ani. Ultima lor victorie într-
o partidã jucatã în a ºasea lunã a
anului dateazã din 1993, de acum
22 de ani, când câºtigau un meci
oficial pe terenul Letoniei. De
atunci, nu au mai reuºit sã câºti-
ge vreo partidã pe care au dispu-
tat-o în iunie, adunând înfrângeri
cu Letonia, Bulgaria, Cehia, Spa-
nia, Italia sau Chile ºi un singur
egal: cu Spania, într-un joc oficial.
Acest „blestem” a fost denumit
„June jinx” (Piaza rea din iunie),
dar selecþionerul Irlandei de Nord,
Michael O’Neill, spune cã nu cre-
de în astfel de ghinioane: „Nu
sunt îngrijorat din cauza asta. Nu
sunt superstiþios, sub nicio formã.

Astfel de lucruri nu sunt atât de
importante pentru mine”.

UEFA ne-a „blocat” 5.000 de
locuri pentru meciul cu Grecia

Comisia de Eticã ºi Disciplinã
UEFA a sancþionat Federaþia
Românã de Fotbal pentru inci-
dentele produse la meciul Româ-
nia - Insulele Feroe, disputat în
martie, pe stadionul ”Ilie Oanã”
din Ploieºti. Ca urmare a deci-
ziei comunicate de UEFA, Fede-
raþia Românã de Fotbal, acuza-
tã pentru comportamentul rasist
al fanilor ºi pentru aprinderea ºi
aruncarea torþelor ºi petardelor

pe teren de cãtre aceºtia, este
obligatã ca la urmãtorul meci
organizat pe propriul stadion în
competiþiile organizate de forul
continental, mai exact din preli-
minariile EURO 2016, sã închi-
dã un sector sau mai multe care
sã însumeze cel puþin 5.000 de
locuri. De asemenea, Federaþia
Românã de Fotbal a fost sanc-
þionatã cu plata a 10.000 de euro
pentru aprinderea de cãtre su-
porteri a torþelor ºi petardelor ºi
aruncarea lor spre teren. Urmã-
torul meci pe teren propriu al
echipei naþionale a României
este cel cu Grecia, din 7 sep-
tembrie 2015.
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