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Prof. univ. dr. Adrian Nãs-
tase, fost prim-ministru al þã-
rii, dar ºi ºef al diplomaþiei de
la Bucureºti, a conferenþiat,
ieri, în Sala „I.D. Sîrbu” a
Teatrului Naþional „Marin So-
rescu”, în cadrul Întâlniri-
lor „SpectActor” despre
marele diplomat român Nico-
lae Titulescu, legat de Craio-
va, deºi mormântul sãu se aflã
la Braºov. S-au spus puþine
lucruri despre relaþia sa cu
Craiova, acroºate mai de-
grabã din perspectiva „ne-
simpatiei” lui Petre Pandrea
faþã de marele diplomat. Dar
pe cine a simpatizat Petre
Pandrea?

De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,
CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova
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Copil fiind, miresmele tei-
lor ce rãzbãteau de peste
gârla natalã în serile de în-
ceput de iunie intrau într-un
firesc ce sfârºeau prin a de-
creta încã o datã sentimen-
tul perenitãþii Naturii. ªi a
legãturii acesteia cu noi, cei
ce primeam, astfel, cu legã-
mânt de armonie, ofrandele
acesteia. Abia mai târziu,
prin mijlocirea Bibliotecii,
aceleaºi miresme de tei
aveau sã mi se asocieze, ca
într-un pact tainic, de nume-
le Poetului. Al lui Eminescu,
desigur.
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Prima sesiune din acest an
a examenului naþional de Ba-
calaureat a debutat pe 8 iunie,
cu evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare ora-
lã în limba românã. Proba s-a
desfãºurat pe durata a trei zile
(8-10 iunie). În intervalul 10-
12 iunie a avut loc evaluarea
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba
maternã, iar în perioada 15-19
iunie se va desfãºura evalua-
rea competenþelor digitale.
Ciclul probelor orale se înche-
ie cu evaluarea competenþelor
lingvistice. (C. PÃTRU)
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  PRO TV ne-a aratat în emisiunea
sa cã, într-adevar, românii au talent. Dar
ne-a arãtat ºi talentul celor trei prezenta-
tori de a ne enerva cu reclamele lor.
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Caniculã ºi furtuni

în toatã þara
Canicula va persista ºi

astãzi în mai multe zone din
þarã. Potodatã, pânã mâine
searã, vor cãdea ºi ploi
torenþiale, însoþite de descãr-
cãri electrice ºi intensificãri
ale vântului, potrivit unei noi
informãri emise de Adminis-
traþia Naþionalã de Meteoro-
logie (ANM). Informarea este
valabilã pânã mâine, la ora
23.00. Astãzi canicula va
persista în Câmpia Românã,
Podiºul Moldovei ºi partea
continentalã a Dobrogei. Se
vor înregistra temperaturi
maxime în jurul a 35 de
grade, izolat chiar 37 de
grade în Lunca Dunãrii, iar
indicele de disconfort termic
(ITU) va atinge ºi depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi.
Pânã la sfârºitul zilei de
mâine, vor fi intervale de
timp cu instabilitate atmosfe-
ricã accentuatã ce se va
manifesta în zonele montane
ºi submontane, în Criºana,
Maramureº, Transilvania,
Moldova ºi pe spaþii mai
restrânse în rest. Vor fi
averse, frecvente descãrcãri
electrice ºi intensificãri de
scurtã duratã ale vântului, ce
vor avea trecãtor aspect de
vijelie. Ploile vor avea ºi
caracter torenþial, cantitãþile
de apã vor depãºi local 15 l/
mp ºi izolat 30 - 40 l/mp, cu
precãdere în zonele de mun-
te. Pe arii restrânse va cãdea
grindinã. ANM a anunþat
vineri cã se vor înregistra, de
sâmbãtã pânã luni, în toatã
þara, temperaturi de 35 - 36
de grade, iar indicele tempe-
raturã-umezealã va depãºi
pragul critic de 80 de unitãþi
al disconfortului termic,
vremea canicularã fiind la
început în regiunile vestice ºi
sud-vestice, apoi în sud ºi est.

“În data de 14 iunie, State-
le Unite ale Americii ºi Româ-
nia sãrbãtoresc 135 de ani de
relaþii diplomatice. Lumea s-
a schimbat considerabil în
aceastã perioadã. Mulþi diplo-
maþi din ambele þãri au depus
eforturi susþinute de-a lungul
anilor pentru a construi, men-

Gabriel Oprea ameninþãGabriel Oprea ameninþãGabriel Oprea ameninþãGabriel Oprea ameninþãGabriel Oprea ameninþã
cu retragerea de la guvernare dacãcu retragerea de la guvernare dacãcu retragerea de la guvernare dacãcu retragerea de la guvernare dacãcu retragerea de la guvernare dacã

PSD ”modificã pe furiº” Codul PenalPSD ”modificã pe furiº” Codul PenalPSD ”modificã pe furiº” Codul PenalPSD ”modificã pe furiº” Codul PenalPSD ”modificã pe furiº” Codul Penal
Liderul UNPR, Gabriel Oprea, ame-

ninþã cu retragerea de la guvernare
dacã PSD ”modificã pe furiº” Codul

Penal în Parlament,  e l  spunând cã le-a
transmis acest lucru ºi  premierului

Victor                   Ponta º i  PSD.

“I-am spus-o ºi lui Victor
Ponta, le-am spus-o ºi cole-
gilor de coaliþie. În momentul
în care constatãm cã se lu-
creazã, de exemplu, la Codul
acela penal - unii, pe furiº, vor
sã-l modifice - sau se doreºte
un atac asupra statului ro-
mân, pe noi ne pierd de par-
teneri”,  a declarat  Gabriel
Oprea în emisiunea “Dupã 20
de ani”, difuzatã duminicã la
ProTV.

Comisia juridicã a Camerei
Deputaþilor a decis, sãptãmâ-
na trecutã, marþi, sã amâne cu
o sãptãmânã dezbaterea a 22
de proiecte de lege de modi-
ficare a Codurilor Penal ºi de
Procedurã Penalã, în timp ce
PNL a cerut amânarea lor pen-
tru o lunã, pânã la finalizarea

sesiunii parlamentare. Mem-
brii comisiei au introdus pe
ordinea de zi cele 22 de pro-
puneri legislative, care ur-
meazã sã fie trimise institu-
þiilor abilitate - ICCJ, CSM,
Ministerul Justiþiei- pentru
puncte de vedere ºi avize în
termen de o sãptãmânã. Vi-
cepreºedintele comisiei, de-
putatul Ciprian Nica (PSD),
a propus termenul de o sãp-
tãmânã pentru avizul asupra
acestor proiecte, însã PNL a
criticat propunerea, invocând
o grabã “suspectã” de a fi ad-
optate aceste proiecte.

Reprezentanþii CSM au so-
licitat un termen de douã sãp-
tãmâni, pe motiv ca nu este
suficient timp pentru avizare,
arãtând cã acesta nu este un

termen rezonabil.La rândul
sãu, preºedintele ICCJ, Livia
Stanciu, a arãtat cã este vor-
ba despre proiecte deosebit de
importante ºi nu poate sã spu-
nã un punct de vedere atât de
rapid.

Senatorul PSD ªerban Ni-
colae, unul dintre iniþiatorii
proiectelor, a spus cã nu tre-
buie amânate discuþiile, având
în vedere cã sunt proiecte
care pun în acord deciziile
Curþii Constituþionale.

135 de ani de relaþii
diplomatice SUA - România

Ne dorim ca toþi românii sã se bucure de pace ºi
securitate, protejaþi de statul de drept, care înseam-
nã justiþie egalã pentru toþi, precizeazã Ambasadei
SUA, la 135 de ani de relaþii bilaterale, subliniind

cã SUA ºi România vor coopera pentru a fi proteja-
te de flagelul criminalitãþii transfrontaliere.

þine ºi consolida relaþia. Ne
bucurãm acum de rezultatele
eforturilor lor, sub forma unui
Parteneriat Strategic înflori-
tor. La baza parteneriatului
nostru stau valorile transa-
tlantice pe care Statele Unite
ºi România le împãrtãºesc. Ne
dorim ca toþi românii sã se

bucure de pace ºi securitate,
protejaþi de statul de drept,
având la dispoziþie mijloacele
necesare pentru a prospera ºi
pregãtiþi sã profite de opor-
tunitãþile oferite de lumea din
ce în ce mai globalizatã în
care trãim. Transparenþa, sta-
bilitatea ºi previzibilitatea sunt
cheia atingerii potenþialului
economic al României ºi creº-
terii bogãþiei ºi prosperitãþii
tuturor românilor. Aceste con-
diþii sunt de asemenea funda-
mentul valorilor noastre co-
mune ca aliaþi NATO”, se ara-
tã într-o declaraþie a Ambasa-
dei SUA la Bucureºti, cu oca-
zia împlinirii a 135 de ani de
relaþii bilaterale.

Totodatã, potrivit declara-
þiei transmise ieri, SUA ºi Ro-
mânia vor coopera pentru a se
asigura cã statul de drept în-
seamnã justiþie egalã pentru

toþi. “Vom coopera pentru ca
a ne asigura cã statul de drept
înseamnã justiþie egalã pentru
toþi ºi cã þãrile noastre sunt
protejate de flagelul crimina-
litãþii transfrontaliere ºi tero-
rismului. În final, vom explo-
ra toate posibilitãþile de a uni
popoarele noastre în susþine-
rea obiectivelor noastre co-
mune ºi a prieteniei noastre
din ce în ce mai profunde.
Fãcând aceste lucruri, vom
întãri împreunã faptul cã nu
vom compromite niciodatã
valorile pe care sunt înteme-
iate alianþa ºi parteneriatul
nostru strategic. Este datoria
noastrã colectivã sã garantãm
protejarea, consolidarea ºi
pãstrarea acestor idei ºi insti-
tuþii, nu doar acum ºi în ur-
mãtorii 135 de ani, ci pentru
toate generaþiile viitoare”,
transmise Ambasada SUA.
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Prof. univ. dr. Adrian Nãsta-
se, fost prim-ministru al þãrii, dar
ºi ºef al diplomaþiei de la Bucu-
reºti, a conferenþiat, ieri, în Sala
„I.D. Sîrbu” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, în cadrul Întâl-
nirilor „SpectActor” despre
marele diplomat român Nicolae
Titulescu, legat de Craiova, deºi
mormântul sãu se aflã la Braºov.
S-au spus puþine lucruri despre
relaþia sa cu Craiova, acroºate
mai degrabã din perspectiva „ne-
simpatiei” lui Petre Pandrea faþã
de marele diplomat. Dar pe cine
a simpatizat Petre Pandrea? Deºi
a trecut în nefiinþã, devenind ne-
muritor în 1941, într-o zi de mar-
tie, tot într-o zi de martie nãscân-
du-se în urmã cu 133 de ani, de-
spre Nicolae Titulescu se vorbeº-
te încã la timpul prezent. Funda-
þia Europeanã „Titulescu”, con-
dusã de Adrian Nãstase, cu filia-

MIRCEA CANÞÃR

Un omagiu adus lui Nicolae TUn omagiu adus lui Nicolae TUn omagiu adus lui Nicolae TUn omagiu adus lui Nicolae TUn omagiu adus lui Nicolae Titulescuitulescuitulescuitulescuitulescu
lã ºi la Craiova, îºi face, aºadar,
o datorie moralã din a iriga pre-
zentul cu o moºtenire de adevã-
ruri ºi valori pe care Nicolae Ti-
tulescu le-a transmis posteritãþii.
Un succint laudatio prezentase
moderatorul Nicolae Coande,
care, fãrã pretenþia de a se subro-
ga conferenþiarului, s-a arãtat „în
temã”. Neîndoielnic o extracþie
a marilor idei ºi gesturi cu ampli-
tudine imensã, dintr-o voluminoa-
sã operã, cu discursuri veºnic
perene ale unui orator al pãcii
care a fãcut apel la raþiune ºi res-
ponsabilitate, nu este chiar uºor
de fãcut. Sã precizãm cã, din
noiembrie 2013, un bust al mare-
lui diplomat român semn de re-
cunoºtiinþã se aflã la sediul Par-
lamentului European din Bruxel-
les. Evocarea cu patos calibrat a
lui Nicolae Titulescu, aºa cum a
fost fãcutã ieri, în cadrul amintit,

a avut consistenþã deplinã, izbu-
tând sã transmitã ºi fiorul unei
lecþii de demnitate naþionalã, dã-
ruitã României moderne. În car-
tea sa intitulatã „Politica exter-
nã a României”, scrisã cu amã-
rãciune, dupã lucrãtura teribilã,
prin care fusese exclus din Gu-
vernul Tãtãrescu, la 26 august
1936, acum aproape 80 de ani,
identificãm mesajul unui vizionar.
„În ziua de azi nimic nu mai
este local sau chiar continen-
tal, ci totul este de interes mon-
dial”. S-au scris multe cãrþi de-
spre adepþii lui Nicolae Titulescu
ºi adversarii sãi. Dar nu de pole-
micã e vorba. Ci de cu totul alt-
ceva. Unul dintre reprezentativii
oameni politici, în epocã, mai
exact în 1936, Octavian Goga se
întreba „dacã a plecat persoa-
na lui Nicolae Titulescu din
Guvern sau s-a produs o

schimbare de direcþie în politi-
ca externã”. Rãspunsul era afir-
mativ la ambele întrebãri. Octa-
vian Goga critica opþiunea pro-
francezã, pro-britanicã, normali-
zarea relaþiilor cu Rusia ºi solici-
ta: menþinerea micii Înþelegeri;
menþinerea tratatului de alianþã
cu Franþa; raporturi cu Italia fas-
cistã; intensificarea relaþiilor cu
Polonia ºi o atitudine de apãrare
faþã de expansiunea ideii bolºe-
vice, care includea ºi un tratat de
prietenie cu Germania. Mereu
reevaluat pentru termenii de ro-
mânitate ºi europenism, dar ºi
pentru raþionalitatea ºi moderni-
tatea angajamentelor ºi demersu-
lui sãu pragmatic, politic ºi diplo-
matic, Nicolae Titulescu reprezin-
tã, în opinia diplomatului Adrian
Nãstase, o moºtenire realmente
preþioasã, în pofida modestiei
marelui dispãrut, „ºi chiar de nu

voi fi un far, ci candelã, ajun-
ge. ªi chiar dacã nu voi fi nici
candelã tot ajunge, cãci am
aprins lumina”. O dezbatere de-
spre anvergura marelui diplomat
Nicolae Titulescu are, de bunã
seamã, utilitatea ei, mai ales la
Craiova. Mare municipiu care ºi-
l revendicã. În acelaºi timp, o
astfel de dezbatere constituie o
provocare la ceea ce se întâm-
plã în lume, în jurul nostru, cum
poate fi obþinutã credibilitatea în
exterior ºi atâtea altele. Ferindu-
se premeditat de o incidenþã cu
politicul, Adrian Nãstase, destul
de tandru, apt de a-ºi suporta su-
ferinþa, cu resemnare ºi demni-
tate, a þinut o lecþie de diploma-
þie, poate ºi pentru a ne reaminti
meritele sale intrinseci, în acest
teritoriu, ºi e vorba de admiterea
în NATO ºi UE, pe care nu pu-
þini încearcã sã le oculteze.

Craioveanul ªtefan Iulian i-a
spus primarului, la dezbaterea pu-
blicã de sãptãmâna trecutã, cã zona
veche este înþesatã de cerºetori ºi
aurolaci care îi terorizeazã pe lo-
catari. Acesta a dat exemplu piaþe-
tei de la biserica Sfântul Ilie acolo
unde se aflã ºi blocul în care lo-
cuieºte el. „Locuiesc la un bloc de
lângã biserica Sfântul Ilie, iar pro-
blema mea este legatã de toþi auro-
lacii ºi cerºetorii de lângã bisericã.
Nu mi se pare normal sã se inves-
teascã milioane de euro în Centrul
istoric ºi sã se ajungã sã fim cu
toþii terorizaþi de cerºetori”, a spus
acesta. Pentru cã toatã zona cen-
tralã este plinã de apartamente în-
chiriate, ªtefan Iulian a mai spus
cã fiecare face ce vrea, locatarii
suportând certuri ºi înjurãturi chiar
ºi la ora 4 dimineaþa.

Primarul vrea liniºte
în zona veche

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu ºi-a amintit cã ºi ea a fost
agresatã de trei cerºetori în Cen-
trul istoric, aceºtia cerându-i bani,
ºi a solicitat ºefului Poliþiei Locale
sã ia mãsuri ca prezenþa acestora
sã fie îndepãrtatã. „Domnul Mate-
escu, (n.r. – Tavi Mateescu, ºeful
Poliþiei Locale) mã raliez ºi eu ce-
rerilor cetãþenilor. Nu au ce sã cau-
te cerºetorii, aurolacii sau cum
vreþi sã le spuneþi. Este zona turis-
ticã numãrul unu a oraºului. Dacã

Primarul Craiovei cãtre Poliþia Comunitarã:

„„„„„Sã disparã cerºetorii ºi vânzãtoriiSã disparã cerºetorii ºi vânzãtoriiSã disparã cerºetorii ºi vânzãtoriiSã disparã cerºetorii ºi vânzãtoriiSã disparã cerºetorii ºi vânzãtorii
de telefoane din Centrul istoricde telefoane din Centrul istoricde telefoane din Centrul istoricde telefoane din Centrul istoricde telefoane din Centrul istoric”””””

Cerºetorii din jurul bisericii Sfântul Ilie ºi vânzãtorii de telefoane mobile care îi agaseazã pe
trecãtori au intrat în vizorul Poliþiei Locale. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a reacþionat la sesiza-
rea locatarilor ºi a solicitat agenþilor comunitari sã facã ordine în Centrul istoric.

nici mãcar acolo nu suntem în stare
sã facem liniºte, înseamnã cã nu
suntem în stare sã facem liniºte
deloc. Nu ºtiu cum, dar sã disparã
pentru cã sunt agresivi, am pãþit-o
pe pielea mea”, a declarat primarul
în faþa craiovenilor.

Trei echipaje de poliºti
vor patrula zilnic

Edilul Craiovei a cerut ca trei
echipaje de poliþie sã fie prezente
zilnic în Centrul istoric ºi sã îi
amendeze pe cetãþenii recalcitranþi,
inclusiv pe cei care vând telefoane
mobile. „ªi cei cu telefoanele...
credeam cã s-au calmat cu tele-

foanele mobile de vânzare, dar vãd
cã iar au început. Dacã nu au înþe-
les, arãtaþi-le dumneavoastrã, cei
de la Poliþia Localã, cã greºesc”.
În plus, primarul le-a cerut craio-
venilor sã îi ajute pe poliþiºtii co-
munitari sã facã ordine. „Noi vom
avea mereu trei echipaje în centru,
iar cetãþenii atunci când îi vãd pe
agenþi, îi rog frumos sã le arate
persoanele care îi deranjeazã. Pen-
tru cã trebuie odatã ºi odatã sã ci-
vilizãm personaje de genul acesta”.

Craiovenii, încurajaþi
sã-ºi punã ºi mai multe flori

Un alt craiovean a cerut ca te-

rasele, ca ºi locuinþele din Centrul
istoric sã fie ºi mai bine decorate
cu plante ºi mai bine iluminate.  În
replicã, Lia Olguþa Vasliescu a
spus cã aceste lucruri trebuie sã
le facã, de acum, proprietarii de
case ºi terase. „Vã mulþumesc
celor care aþi acceptat plantele
noastre, aratã mult mai frumos cu
plante. Vã încurajãm pe oricare
dintre dumneavoaastrã sã vã pu-
neþi plante la ferestre, la terase,
peste tot. Noi avem un anumit tip
de muºcate, care este un fel de
uniformã în oraº, dar dacã veniþi
ºi cu un alt tip de flori, vã încura-
jãm sã faceþi acest lucru”, a spus
primarul referindu-se la ghivece-
le cu muºcate roºii pe care RA-
ADPFL-ul le-a oferit locatarilor.

Clãdirile nu pot fi iluminate
de municipalitate

În ceea ce priveºte ilumina-
rea clãdirilor din Centrul istoric,

primarul este de pãrere cã sunt
multe imobile care ar merita sã
fie scoase în valoare prin ampla-
sarea reflectoarelor, dar cã o
astfel de investiþie ar costa prea
mult municipalitatea. „Nu putem
sã facem o iluminare mai bunã
decât este acum. Ce sugeraþi
dumneavoastrã se numeºte ilu-
minat arhitectural pe care noi îl
avem la biserica Sfânta Treime
ºi la Sfântul Ilie. Costã de la
30.000 de euro în sus, ori ca sã
pun câte 30.000 de euro pe fie-
care faþadã din Centrul vechi, vã
daþi seama cã este o investiþie.
Dacã vreþi sã vã faceþi, nu avem
nimic împotrivã. Veniþi la primã-
rie, cereþi autorizaþie ºi puteþi sã
faceþi, chiar vã încurajãm. Dacã
aºteptaþi bani de la primãrie, vã
spun cã nu”, a mai spus prima-
rul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã Nicu Soreanu, în
vârstã de 31 de ani, din comuna
doljeanã Dioºti, a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, la începutul lui sep-
tembrie 2014, dupã ce a încercat
sã-i ofere unui poliþist din cadrul
 Postului de Poliþie Dioºti suma de
1.200 lei pentru a nu înregistra un
dosar penal întocmit pe numele
sãu. Fapta pentru care s-a ales cu
dosar penal s-a petrecut luni, 1
septembrie 2014. În seara respec-
tivã, în jurul orei 18.00, un agent
de poliþie din cadrul Postului de
Poliþie Dioºti a informat conduce-
rea Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj cu privire la faptul
cã a fost contactat telefonic de
Nicu Soreanu, de 31 de ani, din
comuna Dioºti, care i-a propus sã
îi dea o sumã de bani pentru a nu

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de vineri a fost
adus din Germania, sub escorta
formatã din poliþiºti din cadrul Bi-
roului Naþional Interpol ºi Servi-
ciului de Investigaþii Criminale in-
culpatul Robert Nelu Traºcã, de 31
de ani, din Craiova, cercetat într-
un dosar vizând sãvârºirea infracþi-
unilor de constituire a unui grup
infracþional organizat având ca
scop sãvârºirea unor infracþiuni
contra siguranþei ºi integritãþii sis-
temelor ºi datelor informatice ºi a
desfãºurat ºi activitãþi de skim-
ming, falsificare de instrumente de

Procesul în care fostul jurna-
list craiovean Bogdan Berneanu
(ªerban) a fost judecat pentru vã-
tãmare corporalã gravã s-a înche-
iat. Curtea de Apel Craiova a con-
statat cã Berneanu ºi-a retras ape-
lul, rãmânând cu pedeapsa primi-
tã pe fond, de 6 luni închisoare,
iar complicele sãu a fost achitat.
Hotãrârea este definitivã. Con-
damnat definitiv în dosarul „jur-
naliºtilor TVA” la o pedeapsã de 4
ani închisoare cu executare pen-
tru rambursãri ilegale de TVA,
Orlando Bogdan Berneanu, care a
dispãrut la momentul pronunþãrii
sentinþei definitive ºi s-a predat
dupã mai bine de un an, pe 12 ia-
nuarie a.c., mai era judecat într-
un alt dosar, vizând comiterea in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã
gravã, pentru agresarea unui bãr-
bat. Pe 19 martie a.c., Judecãto-
ria Craiova a pronunþat sentinþa.

S-a încheiat procesul de
vãtãmare corporalã gravã în care
a fost judecat Bogdan Berneanu

Complicele sãu a primit închisoa-
re cu suspendare, însã lui Bernea-
nu instanþa i-a adãugat un spor de
6 luni închisoare la pedeapsa pe
care o executã deja, rezultând,
astfel, 4 ani ºi 6 luni de detenþie.
În plus, el trebuie sã-i achite vic-
timei 27.000 lei, la care se adaugã
2.544,03 lei cãtre Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, re-
prezentând cheltuielile de spitali-
zare ale victimei. Atât Bogdan Ber-
neanu, cât ºi complicele sãu, Ale-
xandru Giurcã, au declarat apel,
numai cã vineri, 12 iunie a. c. Cur-
tea de Apel Craiova a constatat cã
Berneanu ºi-a retras apelul, rãmâ-
nând cu sentinþa pronunþatã pe
fond. În schimb, lui Giurcã i s-a
admis apelul ºi a scãpat de acuza-
þii, faþã de el încetând procesul ca
urmare a împãcãrii cu victima.
Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
este definitivã.

Sentinþã definitivã:

Face puºcãrie pentru cã a vrut sãFace puºcãrie pentru cã a vrut sãFace puºcãrie pentru cã a vrut sãFace puºcãrie pentru cã a vrut sãFace puºcãrie pentru cã a vrut sã
mituiascã un poliþist cu 1200 de leimituiascã un poliþist cu 1200 de leimituiascã un poliþist cu 1200 de leimituiascã un poliþist cu 1200 de leimituiascã un poliþist cu 1200 de lei

Nicu Soreanu, bãrbatul de 31 de
ani, din comuna doljeanã Dioºti, prins
în flagrant în timp ce voia sã mituias-
cã un agent de poliþie cu 1.200 lei
ca sã scape de dosar penal, a fost con-
damnat, de Curtea de Apel Craiova,
la 1 an ºi 2 luni de închisoare cu exe-

cutare. Asta dupã ce, în luna februa-
rie, Tribunalul Dolj îi aplicase o pe-
deapsã de 1 an, 5 luni ºi 10 zile în-
chisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 3 ani.
Hotãrârea pronunþat vineri de Curtea
de Apel Craiova este definitivã.

înregistra un dosar penal. Dosarul
fusese întocmit de agentul de po-
liþie în cursul aceleaºi zile, pentru
sãvârºirea infracþiunii de conduce-
re a unui autovehicul pe drumurile
publice, fãrã a poseda permis de
conducere pentru nici o categorie
de vehicule. În baza sesizãrii poli-
þistului, conducerea IPJ Dolj i-a
anunþat pe ofiþerii din cadrul Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie Dolj,
iar marþi a fost constituit un co-
lectiv format din poliþiºti din ca-
drul DGA, cu sprijinul poliþiºtilor
din cadrul IPJ Dolj ºi sub coordo-
narea unui procuror din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care a organizat flagrantul.
Nicu Soreanu a fost prins în fla-
grant, în sediul Postului de Poliþie,
în momentul în care i-a înmânat

agentului suma de 1.200 lei pentru
a nu înregistra dosarul penal.

Faþã de bãrbat s-a luat mãsura
reþinerii pentru 24 ore pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de dare de
mitã ºi conducere a unui autove-
hicul pe drumurile publice fãrã a
poseda permis de conducere, însã
Tribunalul Dolj a respins propune-
rea de arestare preventivã. A fost
trimis în judecatã pe 2 decembrie
2014, iar pe 25 februarie a.c., Tri-
bunalul Dolj a pronunþat sentinþa.
Nicu Soreanu a fost gãsit vinovat
de dare de mitã ºi conducere fãrã
permis, fiind condamnat la o pe-
deapsã de 1 an, 5 luni ºi 10 zile
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 3
ani. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au declarat

apel, soluþuinat vineri, 12 iunie a.c.
de Curtea de Apel Craiova. Instan-
þa a admis apelul procurorilor ºi l-
a condamnat pe Nicu Soreanu la 1
an ºi 2 luni de închisoare cu exe-
cutare: “contopeºte pedepsele
aplicate inculpatului Soreanu Nicu
prin prezenta hotãrâre, în pedeap-
sa cea mai grea , de 1 an închi-
soare , sporitã cu 2 luni închisoa-
re, urmând ca acesta sã execute

pedeapsa rezultantã de 1 an ºi 2
luni închisoare”, se aratã în sen-
tinþa Curþii de Apel Craiova care
este definitivã.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, dupã ce au intrat în posesia
mandatului emis pe numele sãu,
vineri seara, l-au ridicat pe Nicu
Soreanu ºi l-au încarcerat în Peni-
tenciarul Craiova pentru ispãºirea
pedepsei.

Craiovean urmãrit internaþional pentru fraude
informatice prins în Germania ºi extrãdat

Un craiovean de 31 de ani, urmãrit internaþional pentru fraude infor-
matice întrucât se sustrãgea urmãririi penale din octombrie 2014, a fost
prins în Germania ºi adus în þarã vineri. A fost introdus în arestul IPJ
Dolj, iar sâmbãtã a fost prezentat Curþii de Apel Craiova pentru confir-
marea mandatului, instanþa dispunând faþã de el mãsura controlului
judiciar. El face parte dintr-o grupare destructuratã anul trecut, în luna
iulie, de poliþiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craioveni.

platã electronicã ºi punere a lor în
circulaþie prin retrageri frauduloa-
se de numerar. Cel în cauzã era
urmãrit la nivel naþional din data
12.09.2014 ºi internaþional din
14.10.2014. A fost introdus în ares-
tul IPJ Dolj, iar sâmbãtã a fost pre-
zentat Curþii de Apel Craiova pen-
tru confirmarea mandatului. In-
stanþa a dispus faþã de el mãsura
controlului judiciar, fiind pus în li-
bertate, cu interdicþia de a lua le-
gãtura cu ceilalþi membri ai grupã-
rii din care a fãcut parte.

Este vorba despre gruparea des-
tructuratã pe 16 iulie 2014, când

poliþiºtii BCCO Craiova ºi procu-
rorii DIICOT Craiova descindeau
la 86 de adrese din municipiu pen-
tru a ridica mai mulþi suspecþi într-
un dosar de fraude informatice. Din
cercetãrile fãcute de anchetatori s-
a stabilit cã, începând cu anul 2012,
membrii grupului infracþional or-
ganizat ar fi sãvârºit infracþiuni de
skimming ºi retrageri frauduloase
de bani de la bancomate din Fran-
þa, Marea Britanie, Coreea de Sud,
Germania, Austria, Belgia ºi Nor-
vegia, sumele fiind apoi transfera-
te în România. De asemenea,
membrii grupului infracþional or-
ganizat sunt acuzaþi cã ar fi insta-
lat fraudulos programe informati-
ce (malware) în sistemele infor-
matice folosite de diferite agenþii
de transferuri monetare din Marea
Britanie, Germania, Austria, Belgia,
Norvegia, introducând astfel date
nereale în sistemele informatice.
Prin aceast mod de operare, sus-
pecþii ar fi obþinut venituri ilicite
de peste 800.000 de dolari. ªase
persoane au fost reþinute la mo-
mentul respectiv: Mihai Biban, An-
gel Albu, Dragoº Brãtãnescu, Ale-
xandru ªarpe, Mihail Beicã ºi Da-
niel Niculescu, însã numai Brãtã-
nescu a fost arestat preventiv. Pe
29 iulie 2014, anchetatorii au ce-
rut arestarea altor doi suspecþi din
acest dosar – Alin Budoi ºi Petri-
ºor Costache, zis „Bavarezu“, iar
Tribunalul Dolj a emis pe numele
lor mandate de arestare preventivã
pe o perioadã de 30 de zile. Iar
acum a ajuns în þarã ºi Traºcã.
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GEORGE POPESCU Povestea Povestea Povestea Povestea Povestea unuiunuiunuiunuiunui T T T T Tei…ei…ei…ei…ei…Copil fiind, miresmele teilor ce rãzbãteau
de peste gârla natalã în serile de început de
iunie intrau într-un firesc ce sfârºeau prin a
decreta încã o datã sentimentul perenitãþii
Naturii. ªi a legãturii acesteia cu noi, cei ce
primeam, astfel, cu legãmânt de armonie,
ofrandele acesteia. Abia mai târziu, prin mij-
locirea Bibliotecii, aceleaºi miresme de tei
aveau sã mi se asocieze, ca într-un pact tai-
nic, de numele Poetului. Al lui Eminescu,
desigur. ªi n-am încetat prin ani sã reflectez
la aceastã asociere ca la un eveniment în-
scris într-o dimensiune a sacrului.

Cu câteva zile în urmã, pe drumul meu
obiºnuit spre centrul Craiovei, urcând pe
lângã suferindul edificiu al Colegiului „Carol
I”, m-am trezit copleºit, brusc, oarecum
neaºteptat, de aceleaºi miresme ale teilor (re-
vigoraþi, resuscitaþi, reînviaþi), cu care îm-
pãrtãºisem, cândva, comuniuni rare. Ado-
lescentine. Sentimentul de copleºire se da-
tora înainte de toate unei aþipeli a memoriei:
uitasem, mi-am dat seama, de acei tei pe
lângã care trecusem de-a lungul întregului
pasaj de la ultima lor înflorire.

Acum, sub impactul ispitei de a-mi contu-
ra un gând legat de Eminescu, a cãrui crudã
– ºi neverosimilã – moarte avea sã se produ-
cã într-un 15 iunie cu 126 de ani în urmã, la
Bucureºti, bag seamã cã n-am încetat nicio-
datã sã leg mireasma ºi frumuseþea florilor
de tei de destinul sãu. ªi al nostru. ªi iarãºi,
ca printr-o metamorfozã alchimicã din strã-
vechi eposuri, nu mã pot sustrage convinge-
rii cã destinul ne-a intrat într-o aceeaºi ope-
raþie simbioticã. Nefericirea Poetului altoitã
peste nefericirea noastrã: sustras unei Istorii
nu mai puþin nefericite ºi devenit, prin veac,
o stea polarã a neamului sãu; nefericit ºi acum,
sub tentativele de uzurpare a geniului sãu de
cãtre niºte amarnici toboºari, mai guralivi ºi
mai de nimic chiar decât simbriaºii criminali
ce i-au înlesnit tragicu-i sfârºit.

Mã întrebam, într-un studiu mai amplu
publicat cu peste douã decenii în urmã în
jurul problemei actualitãþii eminesciene, dacã
„se poate trãi, astãzi, fãrã Eminescu”? For-

mula îºi avea, atunci, un suport organic în
contextul unei campanii deºãnþate contra
Poetului angajatã de o publicaþie naþionalã
(„de elitã”) ºi care puþin dupã centenarul
morþii sale îl dezmoºtenea de nobleþea epite-
tului de naþional. Nu fiindcã n-ar fi fost ca
atare, naþional adicã, ba tocmai de aceea:
prea naþional, aºadar, „naþionalist”.

N-a contat – ºi nu conteazã pentru astfel
de spirite hãmesite de nonsens – faptul cã
Poezia e un botez al limbii, naþionale, ºi cã
tocmai de aceea naþionalul îi e intrinsec. Arta
e înainte de toate formã, în care sunt turna-
te idei altminteri la îndemânã, urmând ca
numai fuziunea lor osmoticã sã-i confere
valoare. ªi perenitate.

ªi da, rãspundeam atunci, se poate trãi ºi
fãrã Eminescu. ªi încã foarte bine. ªi mai
scriam cã, în definitiv, e un adevãr nu doar
principial, dar ºi faptic, din moment ce existã
milioane de români, unii neºtiutori de carte,
care n-au auzit de el ºi care trãiesc liniºtiþi,
dacã nu cumva fericiþi, cu ei înºiºi. Se poa-

te trãi fãrã Eminescu, tot aºa cum se poate
trãi ºi fãrã Dante, fãrã Dostoievski, fãrã
Shakespeare; ºi tot aºa cum se poate trãi
fãrã cafea, fãrã bere Ursus, fãrã ciocolatã,
fãrã internet, fãrã tv ori fãrã FB…

Problema este cã, în cazul lui Eminescu,
ca ºi în cazul altor personalitãþi marcante
din istoria culturalã a lumii noastre, fãrã el
sentimentul integral al identitãþii noastre ar
fi – este! – mult mai precar.

Revin la tei ºi la miresmele sale îmbãlsã-
mând arºiþa acestei zile de iunie. Cândva, în-
robit de asocierea involuntarã dintre aceste
miresme ºi numele Poetului, notam cã, pe linia
unei demitizãri pe care o consideram necesa-
rã, asocierea n-ar trebui sã însemne cã „teiul
românesc ar fi devenit… eminescian”.

Acum, sub lama asprã a caniculei, simt
nevoia de a mã corecta: uneori, pentru unii
dintre noi, mireasma revãrsatã din florile
unor tei de pe aleea unui parc capãtã ceva
din aura eminescianã.

Declaraþia eurodeputatului a fost fãcutã
în plenul Parlamentului European reunit în
aceastã sãptãmânã la Strasbourg, în contex-
tul dezbaterilor asupra raportului pentru re-
definirea relaþiilor UE – Rusia, redactat de
cãtre eurodeputatul Gabrielius Landsbergis.
„Noi ne considerãm pe noi înºine ca fiind pe
lista neagrã a Moscovei pentru cã ne aflãm
în conflict cu Rusia. Da, noi suntem pe lista
neagrã în mod direct sau indirect introduºi
de cãtre Rusia, însã, fãrã sã încãlcãm drep-
tul internaþional. Rusia face acest lucru. Dia-
logul a fost ºi rãmâne cuvântul cheie în rela-
þia UE-Rusia, aceasta fiind abordarea gene-
ricã a Uniunii cu partenerii sãi. Acest raport
este unul cheie într-un moment cheie pen-

Demisia premierului Chiril Gaburici este
un gest de normalitate, care nu trebuiesã
vulnerabilizeze þara vecinã, susþine depu-
tatul Ionuþ Stroe, într-un comunicat de
presã. „Nu comentez motivele care au dus
la aceastã situaþie, însã acum este un
moment în care partidele politice pro-eu-
ropene, fie aflate la Putere sau în Opozi-
þie, sã reînceapã dialogul pentru a asigura
Republicii Moldova  un parcurs european
de succes. Aspiraþiile cãtre Uniunea Eu-
ropeanã ale oamenilor aflaþi în stradã în
ultima vreme trebuie respectate, ei îºi cu-
nosc drepturile, iar formaþiunile reforma-
toare trebuie sã þinã pasul cu dorinþele
cetãþenilor moldoveni. Angajamentele luate
de Republica Moldova în relaþia cu Uniu-

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru:
„Uniunea Europeanã nu trebuie„Uniunea Europeanã nu trebuie„Uniunea Europeanã nu trebuie„Uniunea Europeanã nu trebuie„Uniunea Europeanã nu trebuie
sã se abatã de la principiile salesã se abatã de la principiile salesã se abatã de la principiile salesã se abatã de la principiile salesã se abatã de la principiile sale

în relaþia cu Rusia”în relaþia cu Rusia”în relaþia cu Rusia”în relaþia cu Rusia”în relaþia cu Rusia”
Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din Parla-

mentul European pentru politicã externã, a atras atenþia cã Uniunea Europeanã nu
trebuie sã se abatã de la principiile sale în relaþiile cu Rusia ºi nu poate rãmâne
indiferentã la acþiunile provocatoare venite de la Moscova.

tru relaþiile noastre cu Rusia.”,  a subliniat
Victor Boºtinaru.

„Trebuie sã rãmânem ancoraþi în valorile
europene”

Eurodeputatul român a mai spus cã ob-
servãm – conform celor transmise de Mi-
siunea Specialã de Monitorizare a OSCE
ºi de cãtre NATO – suportul militar con-
stant oferit de Rusia separatiºtilor, precum
ºi noi încãlcãri ale armistiþiului. „Pe de alta
parte, continuãm sã auzim negarea impli-
cãrii în conflictul din Ucraina. Mai mult
decât atât, într-un interviu scandalos, Vla-
dimir Putin neagã evidenþele spunând cã
Vestul nu ar trebui sã se simtã ameninþat

de cãtre Rusia. La toate cele menþionate
se adaugã «lista neagrã» a oficialilor UE,
adoptatã sãptãmâna trecutã pe ascuns, care
aratã adevãratele intenþii ale Rusiei. Tre-
buie sã rãmânem ancoraþi în valorile euro-
pene ºi sã nu ne abatem de la principiile în
care credem cu toþii, dar nu putem rãmâ-

ne indiferenþi la astfel de acþiuni provoca-
toare. Personal, salut iniþiativa Preºedin-
telui Martin Schulz de a introduce restric-
þii pentru accesul oficialilor ruºi în Parla-
mentul European” a mai subliniat eurode-
putatul Victor Boºtinaru.

MARGA BULUGEAN

Pentru a asigura þãrii lor
parcursul european

Partidele politice pro-europene dinPartidele politice pro-europene dinPartidele politice pro-europene dinPartidele politice pro-europene dinPartidele politice pro-europene din
Republica Moldova au nevoie de dialogRepublica Moldova au nevoie de dialogRepublica Moldova au nevoie de dialogRepublica Moldova au nevoie de dialogRepublica Moldova au nevoie de dialog

nea Europeanã  reprezintã  ºi ele argumen-
te  serioase pentru aceste partide în vede-
rea împlinirii aspiraþiilor cetãþenilor”, a
subliniat purtãtorul de cuvânt al PNL.

Parlamentarul doljean a mai spu cã este
nevoie ca tinerii moldoveni sã se implice
în viaþa politicã a statului vecin. „Protes-
tele lor exprimã dorinþa de participare ºi
reformã în viaþa social-politicã a Republi-
cii Moldova, iar  actorii politici trebuie sã
arate deschidere. Partidele si liderii trebu-
ie sã-ºi însuºeascã agenda moldovenilor
ºi sã conºtientizeze faptul cã viitorul tine-
rilor din Republica Moldova este legat de
Uniunea Europeanã, a conchis deputatul
liberal.

MARGA BULUGEAN
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Dupã o ediþie de primãvarã cu
21 de evenimente de succes orga-
nizate în România, Portugalia, Spa-
nia, Italia, Croaþia, Ungaria, Bulga-
ria ºi Grecia, candidaþii ºi compa-
niile sunt invitaþi sã participe la cel
mai mare târg din aceastã serie.
Evenimentul este deschis pentru
întreg personalul medical, focusân-
du-se în special pe cel din Uniunea
Europeanã.  Companiile de recru-
tare sunt în cãutare de personal
medical din toate domeniile: doc-
tori rezidenþi ºi specialiºti, asistenþi
medicali, studenþi la medicinã, me-
dici stomatologi, fizio-kinetotera-
peuþi, moaºe, farmaciºti, cercetã-
tori ºi personal auxiliar. Pânã în pre-
zent, 20 de companii au confirmat
prezenþa la cel mai mare eveniment
Careers in White, cu peste 600 de
locuri de muncã disponibile. Eve-
nimentul are intrarea liberã ºi este
deschis publicului la nivel interna-
tional pentru o perioadã de trei sãp-
tãmâni. Personalul medical intere-
sat poate accesa platforma pe com-
puter, tabletã sau telefon mobil, în
mod confortabil, de oriunde.

Candidatul se poate înregistra, îºi
poate uploada CV-ul, fiecare com-
panie are un stand de prezentare cu
informaþii, bannere, video de pre-
zentare, date de contact, job-urile
disponibile, iar candidaþii pot acce-

Începând de astãzi ºi pânã pe 5
iulie, medicii sau asistenþii medi-
cali care doresc sã profeseze  în
strãinãtate pot participa la ediþia
de varã a Târgului Virtual de lo-
curi de muncã în domeniul medi-

cal, organizat de Careers in Whi-
te International, cunoscut în Ro-
mânia ca ºi Cariere în Alb. Eveni-
mentul va avea loc exclusiv online
pe www.careersinwhite.com/Vir-
tualFairs.aspx.

sa secþiunea de chat pentru a dis-
cuta în mod public sau privat cu
recrutorii. Aceºtia pot aplica cu CV-
ul direct pe site.

Salarii de câteva ori mai mari  în
spitalele din strãinãtate

Este bine ºtiut cã, în mare parte,
cadrele medicale doresc sã plece în
strãinãtate pentru cã în România
salariile sunt mult mai mici compa-
rativ cu cele din þãrile din vestul ºi
nordul Europei. Nemulþumiþi de fe-
lul în care sunt plãtiþi în þarã ºi atraºi
cu câºtiguri mult mai mari în spita-

lele de peste hotare, tot mai mulþi
medici aleg sã plece în strãinãtate.
Aproximativ 3% din doctorii români
ºi 5-10% din asistente emigreazã în
fiecare an, iar cele mai frecvente
destinaþii sunt Italia, Franþa, Spa-
nia, Marea Britanie ºi þãrile din nor-
dul Europei.

Diferenþele sunt foarte mari. Spre
exemplu, un medic rezident în Ro-
mânia – inclusiv cei care lucreazã
pe secþii dificile, aºa cum ar fi cea
de primiri urgenþe sau ATI – ajunge
sã câºtige în jur de 200 de euro, în
timp ce media europeanã este de

1.300 de euro. Iar diferenþele nu se
opresc aici. Foarte mari sunt ºi în-
tre salariul pe care îl primeºte un
medic specialist sau primar în þara
noastrã ºi un specialist cu aceeaºi
pregãtire în Europa. Astfel, un me-
dic specialist este plãtit de stat în
România cu doar 500 de euro, în
timp ce un medic primar primeºte
cel mult 800 de euro. Media euro-
peanã este de aproximativ zece ori
mai mare, respectiv 7-8.000 de euro.

Situaþia este cu mult mai gravã
în condiþiile în care 64% din stu-
denþi la Medicinã ºi 60% din doc-
torii care încã sunt în þarã intenþio-
neazã sã pãrãseascã România.

În opt ani, peste 14.000 de
doctori au pãrãsit România

Din 2007 pânã în prezent, peste
18.000 de medici ºi 50.000 de asis-
tenþi medicali au pãrãsit sistemul
sanitar românesc pentru a profesa
în spitalele din strãinãtate.

În Uniunea Europeanã, numãrul
doctorilor la mia de locuitori varia,
în 2012, de la 6,2 doctori în Gre-
cia, 4,9 în Austria ºi 4,4 în Litua-
nia, la 2,5 în România ºi Slovenia ºi
2,2 în Polonia, dupã cum aratã un
raport al Organizaþiei pentru Coo-
perare ºi Dezvoltare Economicã
(OECD) ºi al Comisiei Europene.
În ceea ce priveºte asistentele, me-
dia europeanã este de opt la 1.000
de locuitori, conform datelor din
2012. În Danemarca, sunt 15,4
asistente la mia de locuitori, în Fin-
landa – 14,1, iar în Irlanda – 12,6.
România se situeazã ºi la acest ca-
pitol printre codaºe cu 5,8 asisten-
te la 1.000 de locuitori.

Cele mai multe consultaþii anua-
le raportat la numãrul de locuitori
se înregistreazã în Ungaria, Slo-
vacia, Cehia ºi Germania, Româ-
nia aflându-se pe locul 19 în Uni-
unea Europeanã.

RADU ILICEANU

Proiectul „Cu mintea limpede!”
este finanþat de Comisia Europeanã
prin programul ERASMUS+, Acþi-
unea-cheie 3: Sprijin pentru refor-
marea politicilor – Dialog structu-
rat: Reuniuni între tineri ºi factorii
de decizie din domeniul tineretului.
Proiectul are cinci obiective majo-
re: dezvoltarea abilitãþilor a 30 de
tineri de a identifica ºi analiza ne-
voile în domeniul creºterii accesu-
lui adolescenþilor ºi tinerilor la ser-
vicii de prevenire ºi tratament în
domeniul sãnãtãþii mintale; dezvol-
tarea abilitãþilor de comunicare,
mobilizare ºi de lucru în echipã a
120 de tineri pe tema promovãrii
sãnãtãþii mintale în rândul tinerilor
ºi al comunitãþilor; crearea de me-
canisme de informare în domeniul
importanþei sãnãtãþii mintale pentru
1.000 de tineri ºi 400 de adulþi (ca-
dre didactice, pãrinþi), sensibiliza-
rea a 1.000 de persoane pentru a
susþine creºterea accesului adoles-

Asociaþia EUROPROTECTOR implementeazã,
în perioada septembrie 2014 – noiembrie 2015,
proiectul „Cu mintea limpede!”, care îºi propune
creºterea ºanselor de incluziune socialã a adoles-
cenþilor cu tulburãri de sãnãtate mintalã prin fa-
cilitarea accesului lor la servicii de specialitate,
în cadrul unui parteneriat public-privat. Dupã un
seminar regional la Craiova, în mai, ºi douã se-
minarii judeþene, luna aceasta, în Dr. Tr. Severin

ºi Caracal, urmeazã ca pe parcursul zilelor de
astãzi ºi mâine, cu sprijinul  Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã Dolj, sã aibã loc, tot la Craiova, semi-
narul judeþean „Cu mintea limpede!”. Evenimen-
tul se desfãºoarã în sala de conferinþe a DSP Dolj
ºi cuprinde un atelier de formare a 30 de tineri
ca promotori ai sãnãtãþii mintale ºi o întâlnire a
tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret la
nivel local ºi judeþean.

cenþilor ºi tinerilor la servicii de pre-
venire ºi tratament în domeniul sã-
nãtãþii mintale printr-o petiþie onli-
ne; consolidarea colaborãrii public-
privat prin implicarea a 20 de enti-
tãþi publice ºi private în elaborarea
de propuneri de îmbunãtãþire a le-
gislaþiei referitoare la accesul copii-
lor ºi adolescenþilor la servicii în do-
meniul sãnãtãþii mintale

În cadrul proiectului, în perioa-
da 15-19 mai a.c. s-a desfãºurat la
Craiova seminarul regional cu par-
ticiparea a 41 de tineri din Dolj, Olt,
Gorj ºi Mehedinþi ºi a 30 de experþi
invitaþi, iar la începutul acestei luni
au avut loc douã seminarii judeþe-
ne, în Drobeta-Turnu Severin (Me-
hedinþi) ºi în Caracal (Olt). Cu spri-
jinul  Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj, astãzi ºi mâine va fi organi-
zat, la Craiova, seminarul judeþean
„Cu mintea limpede!”.

Programul cuprinde un atelier de
formare a 30 de tineri ca promotori

ai sãnãtãþii mintale, cadru în care
va fi definit conceptul de sãnãtate
mintalã, se va vorbi despre bariere
în accesarea serviciilor de speciali-
tate de cãtre tineri ºi despre comu-
nicarea pentru inducerea de schim-
bãri de comportament ºi se vor
desfãºura sesiuni educative non-
formale pentru tineri/adulþi.

Mâine, 16 iunie, începând cu ora
11.00, în sala de conferinþe a Di-

recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj va
avea loc o întâlnire a tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret la
nivel local/judeþean. Cu aceste pri-
lej, vor fi prezentate atât progra-
mul ERASMUS+ ºi Acþiunea-che-
ie 3 a acestuia, cât ºi Strategia Eu-
ropeanã în domeniul tineretului ºi
politicile ºi strategiile în domeniul
sãnãtãþii mintale a tinerilor, con-
form Comisiei Europene ºi Orga-

nizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (Defi-
nirea stãrii de sãnãtate / sãnãtate
mintalã; Sãnãtatea mintalã ca prio-
ritate politicã a UE; Carta Europea-
nã a Drepturilor Pacienþilor; Pac-
tul european pentru sãnãtate min-
talã ºi bunãstare). În baza proprii-
lor experienþe, participanþii vor
putea face propuneri de comple-
tare a strategiilor expuse.

MAGDA BRATU
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Noua maºinã de curse – care
pune în evidenþã inovaþiile Ford –
este bazatã pe noul „supercar”Ford
GT prezentat publicului în ianua-
rie anul curent. Atât maºina de se-
rie cât ºi maºina de curse vor sosi
în 2016 pentru a marca a 50-a ani-
versare a maºinilor de curse Ford
GT care s-au plasat pe primele trei
locuri în cursa de 24 de ore de la
Le Mans din 1966. Ford a mers
mai departe ºi a câºtigat la Le Mans
în 1967, 1968 ºi 1969.  “Când
GT40 a concurat la Le Mans în
anii 1960, Henry Ford II a dorit sã
demonstreze cã Ford putea învin-
ge producãtorii legendari de ma-

Marcând a 50-a aniversare de la victoria din 1966

Ford a anunþat recent cã revine în una
din cele mai prestigioase curse din lume
cu noul model de curse Ford GT, ce se
bazeazã pe noul „supercar” de înaltãper-
formanþã care va începe sã fie vândutde
anul viitor. Începând cu 2016, maºina de
curse Ford GT va concura în cursa de

24 de ore de la Le Mans – denumitã de
mulþi Grand Prix-ul Anduranþei ºi al
Eficienþei. Lansat astãzi la faimosul cir-
cuit de la Le Mans, Franþa, modelul
Ford GT va concura în clasaLe Mans GT-
Endurance,deschisã echipelor ºi piloþi-
lor profesioniºti.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ºini de anduranþã. Suntem extrem
de mândri cã am câºtigat aceastã
cursã legendarã de 4 ori la rândºi
cã acelaºi spirit de inovaþie care a
stat la baza primului Ford GT ne
motiveazã ºi astãzi”, a declarat Bill
Ford, Preºedinte Executiv, Ford
Motor Company.

Noul Ford GT este
cel mai avansat
produs al Ford
Performance

Ford GT va concura în calen-
darele complete ale  FIA World
Endurance Championship ºi TU-

DOR United SportsCar Champion-
ship, fãcându-ºi debutul competiþi-
onal în ianuarie 2016 la Rolex 24,în
Daytona, Florida. De partea ope-
raþionalã a activitãþii celor 2 echi-
pe vor responsabili cei de laChip
Ganassi Racing cu Felix Sabates
(CGRFS).Ambele echipe intenþio-
neazã sã concureze cu patru ma-
ºini la Le Mans. Piloþii vor fi anun-
þaþi ulterior. Noul Ford GT este cel
mai avansat produs al Ford Per-
formance, o divizie dedicatã sã
ofere inovaþie prin performanþã.
Propunându-ºi sã lanseze peste 12
vehicule de performanþã pânã în
2020, Ford Performance îºi va va-
lorifica eforturile ºi expertiza
competiþionalã pentru a accelera
inovaþiile pentru modelele de per-
formanþã dedicate ºi piesele de
performanþã pentru a dezvolta mai
repede cele mai moderne tehnolo-
gii care în cele din urmã vor echi-
pa întreaga gamã de vehicule Ford.

„Sã oferim
excelenþã prin
produse construite
cu pasiune”

Segmentul maºinilor de înaltã-
performanþã este în dezvoltare la
Ford, iar compania recunoaºte
dorinþele clienþilor sãi pentru vehi-
cule care oferã consum de com-
bustibil excelent, tehnologii revo-
luþionare ºi o experienþã a condu-

sului impecabilã. Gama Ford Per-
formance include Ford GT, Focus
RS, F-150 Raptor, Shelby GT350
ºi Shelby GT350R, Focus ST ºi
Fiesta ST. “Compania Ford rãmâ-
ne dedicatã celor trei prioritãþi glo-
bale ºi anume sã accelerãm imple-
mentarea planului nostru One Ford,
sã oferim excelenþã prin produse
construite cu pasiune ºi nu in ulti-
mul rand, sã aducem inovaþie în
fiecare zonã de activitate a com-
paniei noastre. Toate aceste prin-
cipii au fost aplicate pentru a crea
noul Ford GT. De asemenea, ºtim
din tradiþia noastrã bogatã în mo-
torsport cã participarea la compe-
titii de înalt nivelne oferã posibili-
tatea accesãrii unui mediu ce func-
þioneazã ca incubator pentru sti-
mularea inovaþiei produselor”, a
declarat Mark Fields, Preºedinte
ºi CEO al Ford Motor Company.

Motorizare
EcoBoost

Modelul de curse Ford GT este
rezultatul mai multor inovaþii de-
spre care Ford crede cã nu numai
cã îl vor ajuta sã fie competitiv în
clasa LM GTE Pro,dar ºi cã ii vor
oferi în cele din urmã beneficii fie-
cãrui vehicul din gama Ford. Aces-
tea includ aerodinamica de ultimã
generaþie care oferã niveluri ex-
cepþionale de portanþã pentru o sta-
bilitate îmbunãtãþitã cu rezistenþã
la înaintare minimã, materiale com-
pozite uºoare si avansate din fibrã
de carbon, în avantajul unuiºasiu
excepþional de rigid, dar uºor tot-
odatã, precum ºi puterea ºi eficien-
þa motorului EcoBoost. “Pe mãsu-
rã ce dezvoltam Ford GT, ne era
evident cã aceasta este o maºinã
care este capabilã sã readucã Ford
în lumea curselor GT. Considerãm
cã inovaþiile tehnologice ale Ford
GT în aerodinamicã, materiale
uºoare ºi motorizare EcoBoost vor
face ca aceastã maºinãimpresio-

nantã de curse sã concureze din
nou la cel mai înalt nivel”, a decla-
rat Raj Nair,vicepreºedintele Gru-
pului Ford, divizia Global Product
Development.

„Am câºtigat curse
ºi campionate,
dar nu am concurat
niciodatã la
Le Mans”

Ford colaboreazã pentru acest
proiect cu Multimatic Motor-
sports, Roush Yates Engines, Cas-
trol, Michelin, Forza Motorsport,
Sparco, Bremboºi CGRFS. Ma-
ºina a trecut prin numeroase mo-
dificãri de design ºi teste riguroa-
se la Ford ºi Multimatic, iar
CGRFSa oferit consultanþã în dez-
voltare. Roush Yates sprijinã dez-
voltarea motorului EcoBoost de
3,5 litri- cel mai puternic motor
EcoBoost construit vreodatã.
Motorul V6 EcoBoost de 3,5 litri
ºi-a fãcut debutul la TUDOR Uni-
ted SportsCar Championship în
2014. De atunci, Ford, împreunã
cu CGRFS, a obþinut mai multe
victorii în curse majore, inclusiv
cursa de 12 ore Sebring ºi Rolex
24 la Daytona. Pe lângã marile
victorii obþinute cu maºinile sport,
echipele de curse Ganassi au ob-
þinut victorii majore la Daytona
500, Brickyard 400 ºi Indianapo-
lis 500. “Am câºtigat curse ºi
campionate, dar nu am concurat
niciodatã la Le Mans. Când ni s-a
oferit oportunitatea de a concura
cu noul Ford GT în cea mai im-
portantã cursã de maºini sport din
lume ºi la aniversarea de 50 de ani
a uneia dintre cele mai cunoscute
victorii din istoria curselor de
maºini, nu am putut refuza. Va fi
o provocare? Desigur, dar nu ne-
am fi putut alege un partener mai
bun decât Ford”, a declarat pro-
prietarul echipei, Chip Ganassi.
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Concurs de artã stradalãConcurs de artã stradalãConcurs de artã stradalãConcurs de artã stradalãConcurs de artã stradalã
în centrul vechiîn centrul vechiîn centrul vechiîn centrul vechiîn centrul vechi

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” reaminteºte artiºti-
lor pasionaþi de street art cã, pânã la data de 1 iulie a.c., pot
depune proiecte pentru decorarea calcanelor din centrul vechi
al Craiovei.  Proiectele trebuie sã cuprindã scene ºi motive
din Belle Epoque ºi pot fi trimise atât pe mail, pe adresa
tradem@tradem.ro, cât ºi prin poºtã sau depuse personal la
sediul instituþiei, din Craiova, strada „Traian Demetrescu”
nr. 31. Cele mai bune vor fi recompensate: Premiul I – 2.000
lei, Premiul al II-lea – 1.000 lei, Premiul al III-lea – 500 lei.
Lucrãrile pot fi realizate atât individual, cât ºi în echipã, iar
materialele necesare realizãrii proiectelor vor fi puse la dis-
poziþie de organizatori.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Documentar despre pictorulDocumentar despre pictorulDocumentar despre pictorulDocumentar despre pictorulDocumentar despre pictorul
VVVVVictor Braunerictor Braunerictor Braunerictor Braunerictor Brauner,,,,,
la 1la 1la 1la 1la 112 ani de la naºtere12 ani de la naºtere12 ani de la naºtere12 ani de la naºtere12 ani de la naºtere

Pentru cã astãzi se împlinesc 112 ani de la naºterea pic-
torului suprarealist Victor Brauner, Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” vã propune o întâlnire cu opera ºi personalita-
tea acestuia. De la ora 18.30, în Salonul Medieval al institu-
þiei, dr. Petriºor Militaru va susþine miniconferinþa „Intro-
ducere în opera lui Victor Brauner”, urmatã de vizionarea
filmului documentar „Victor Brauner, marele iluminator
totemic” realizat de Fabrice Maze, în 2014. Filmul este în
limba francezã ºi are subtitrare în limba englezã.

„Manufactura„Manufactura„Manufactura„Manufactura„Manufactura
de culoare”de culoare”de culoare”de culoare”de culoare”
a artistuluia artistuluia artistuluia artistuluia artistului
calafeteancalafeteancalafeteancalafeteancalafetean
Bogdan BobinBogdan BobinBogdan BobinBogdan BobinBogdan Bobin

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” vã invitã astãzi,
ora 18.00, la Galeria „Vol-
lard”, la vernisajul expoziþiei
de picturã ºi sculpturã „Ma-
nufactura de culoare” a ar-

tistului plastic calafetean Bogdan Bobin. Acesta a studiat la
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu”, având,
pânã în prezent, câteva expoziþii în Bucureºti ºi Craiova.
Intrarea publicului este liberã.

Manifestãrile dedicate Zilei Uni-
versale a iei tradiþionale sunt orga-
nizate sub egida Primãriei municipiu-
lui Craiova ºi a Asociaþiei „Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã 2021”.
Craiova se alãturã, astfel, sutelor de
oraºe din Romania ºi de peste hotare
care promoveazã ia, pentru a deveni
un brand de þarã recunoscut pe toatã
planeta. Evenimentul va fi prezentat

De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,De Sânziene,
Craiova poartã ie!Craiova poartã ie!Craiova poartã ie!Craiova poartã ie!Craiova poartã ie!

Consideratã matricea noastrã culturalã, un simbol
al identitãþii ºi creativitãþii spaþiului românesc, care
dãinuie din timpuri strãvechi, ia tradiþionalã va fi îm-
brãcatã, cu mândrie, ºi de craioveni, chiar de Sânziene.
Datã nu întâmplãtor aleasã, cãci din 2013 a fost decla-
ratã Ziua Universalã a iei tradiþionale. Celebrarea fru-
museþii bluzei devenite un simbol al feminitãþii univer-
sale va fi fãcutã în cadrul unui eveniment organizat de
Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”, care se va desfãºu-
ra miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, ºi care va cuprinde
o paradã a iei, o ºedinþã foto pentru participanþi, un
concurs cu premii ºi un spectacol folcloric.

de Alina ªerban.
Programul se

va deschide la ora
18.00, în Piaþa
„Mihai Viteazul”,
unde doamne ºi
domni, fete ºi bã-
ieþi îmbrãcaþi în ie
sau cãmaºã tradi-
þionalã sunt aºtep-
taþi pentru paradã.

Aceasta va începe la ora 18.15 ºi se
va desfãºura în centrul vechi. Tot
aici, de la 18.45 va avea loc o ºedin-
þã foto realizatã de fotograful Bog-
dan Dãnescu pentru participanþii îm-
brãcaþi în ie, urmatã de concursul la
care se vor premia cea mai autenticã
ie ºi cea mai fotogenicã apariþie în ie.
De la aceeaºi orã, craiovenii vor pu-
tea participa ºi la atelierul de coroni-

þe realizate manual din sânziene.
Spre searã, de la ora 19.30, va fi

organizat un spectacol folcloric la care
îºi vor da concursul soliºtii Niculina
Stoican, Constantin Enceanu, Marius
Mãgureanu, Cristian Bãnãþeanu, Lavi-
nia Bîrsoghe, Liliana Popa, Aneta ªiºu,
Ciri Mayer ºi Liviu Dicã împreunã cu
orchestra ºi dansatorii Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”. S-au alãtu-
rat evenimentului pentru a marca Ziua
Universala a iei tradiþionale ºi Ansam-
blul „Ion ªerban” din Iºalniþa, Ansam-
blul Folcloric „Alunelul” al Cãminului
Cultural Pieleºti, Ansamblul „Altiþa” al
Cãminului Cultural Maglavit, Ansam-
blul „Leoveanca” din comuna Leu ºi
Ansamblul Folcloric „Crãiþele” al Co-
legiului National Pedagogic „ªtefan
Velovan” din Craiova.

MAGDA BRATU

La iniþiativa Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã a Cul-
turii 2021”, reprezentanþii tuturor instituþiilor de culturã din
judeþul Mehedinþi s-au reunit, marþi, 9 iunie 2015, la sediul
Consiliului Judeþean Mehedinþi pentru a identifica modalitãþile
prin care acestea pot fi implicate în programul Craiova 2021.

„Avem un proiect ambiþios pentru candidatura Craiovei la
titlul de Capitalã Europeanã a Culturii în anul 2021. ªi spu-
nem ambiþios ºi datoritã faptului cã implicã ºi se bazeazã pe
susþinerea tuturor oltenilor, fie cã este vorba de simpli cetã-
þeni, fie cã vorbim de instituþiile de culturã din întreaga regiune
a Olteniei. Susþinerea totalã, declaratã, a autoritãþilor din judeþul
Mehedinþi ne-a confirmat faptul cã proiectul nostru are ºanse
mari de izbândã, iar acest lucru ne motiveazã ºi mai mult. Îm-
preunã cu domnul Aladin Gigi Georgescu, preºedintele Consi-

Mehedinþenii susþin proiectulMehedinþenii susþin proiectulMehedinþenii susþin proiectulMehedinþenii susþin proiectulMehedinþenii susþin proiectul
Craiova Capitalã EuropeanãCraiova Capitalã EuropeanãCraiova Capitalã EuropeanãCraiova Capitalã EuropeanãCraiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021a Culturii 2021a Culturii 2021a Culturii 2021a Culturii 2021

Sãptãmâna trecutã, autoritãþile judeþene din Mehedinþi ºi-au dat acordul sã sem-
neze protocolul de susþinere a proiectului Craiova 2021. Astfel, demersul Craiovei
de a câºtiga titlul de capitalã europeanã a culturii în 2021 capãtã susþinere din ce în
ce mai largã din partea actorilor de culturã importanþi din regiunea Oltenia.

liului Judeþean Mehedinþi, am
stabilit sã parafãm, pânã la
sfârºitul lunii iunie, protoco-
lul de susþinere al proiec-
tului Craiova 2021 de cãtre toate instituþiile culturale din jude-
þul Mehedinþi”, a precizat Antoniu Zamfir, preºedintele Asocia-
þiei „Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2021”.

Susþinere regionalã pentru Craiova 2021
În cadrul întâlnirii s-a stabilit ºi un termen-limitã de depu-

nere a propunerilor de activitãþi ce vor fi derulate de instituþiile
de culturã din judeþul Mehedinþi pentru a fi incluse în strategia
programului Craiova 2021 – Capitalã Europeanã a Culturii.

Semnarea protocolului de susþinere cu oficialitãþile de la
Dunãre face parte din strategia Asociaþiei de
a implica instituþii de stat, cetãþeni, companii
private, ONG-uri din întreaga regiune a Ol-
teniei. „Responsabilii politici, administrativi
ºi cei ai societãþii civile au înþeles perfect
faptul cã eventuala nominalizare a Craiovei
la titlul de Capitalã Europeanã a Culturii re-
prezintã o oportunitate unicã pentru cetã-
þeni, pentru întregul oraº, dar ºi pentru re-
giunea OLTENIA. Faptul cã suntem spriji-
niþi de întreaga comunitate reiese ºi din de-
cizia pe care am luat-o în cadrul Consiliului
Director al Asociaþiei, ca pânã în luna sep-
tembrie sã acordãm calitatea de membru tu-
turor consiliilor judeþene ºi primãriilor muni-
cipiilor reºedinþã de judeþ din regiunea Olte-
nia”, a menþionat Antoniu Zamfir, preºedin-
tele Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021”.

Prima selecþie a dosarelor de candidaturã
la titlul de Capitalã Europeanã a Culturii va
avea loc în toamna acestui an.
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Pentagonul intenþioneazã sã
staþioneze armament greu, în-
tre care tancuri, precum ºi
5.000 de militari în câteva sta-
te est-europene ºi în þãrile bal-
tice, au declarat oficiali ame-
ricani ºi din cadrul NATO.
Propunerea, în cazul în care
va fi aprobatã, va marca o pre-
mierã de la sfârºitul Rãzboiu-
lui Rece, fiind prima datã când
Statele Unite ar staþiona echi-
pament militar greu într-un
nou stat membru NATO din
Europa de Est care a fãcut
parte din sfera de influenþã a
Uniunii Sovietice. Anexarea
Crimeei de cãtre Rusia ºi rãz-
boiul din estul Ucrainei au tras
un semnal de alarmã ºi au determinat noi pla-
nificãri militare în capitalele NATO, afirmã
„New York Times” în pagina electronicã.
Aceasta ar fi prima serie de mãsuri impor-
tante luate de Statele Unite ºi NATO pentru
consolidarea forþei în regiune ºi ar trimite un
mesaj aliaþilor ºi preºedintelui rus, Vladimir
Putin, cã Statele Unite vor apãra membrii
NATO de la frontiera rusã. Aceasta ar fi pri-

Coreea de Sud: Numãrul
deceselor provocate
de coronavirusul MERS
a ajuns la 15

Coreea de Sud a anunþat ieri al
15-lea deces provocat de coronavi-
rusul MERS (sindromul respirator
din Orientul Mijlociu) ºi ºapte noi
cazuri de infectare. Cu 145 de per-
soane infectate, dintre care 15 au
decedat, Coreea de Sud este statul
cel mai afectat de epidemia de
MERS, cu excepþia Arabiei Saudite,
þarã de unde a revenit primul sud-
coreean diagnosticat cu coronavi-
rusul MERS la 20 mai. Un bãrbat de
62 de ani a murit ieri dupã-amiazã la
Busan, al doilea oraº ca mãrime al
þãrii. Bãrbatul fusese diagnosticat cu
MERS la 7 iunie, dupã ce a fost con-
taminat la spitalul Samsung din Seul,
unul dintre cele mai mari spitale ale
capitalei sud-coreene. Potrivit Mi-
nisterului Sãnãtãþii din Coreea de
Sud, peste 70 de persoane au fost
infectate în acest spital, dintre care
patru din cele ºapte cazuri noi. Pen-
tru a preveni noi infectãri, spitalul
Samsung a anunþat duminicã închi-
derea aproape completã a secþiilor
sale. Peste 5.000 de persoane care
au intrat în contact direct sau indi-
rect cu pacienþii infectaþi au fost pla-
sate în carantinã, în spital sau la
domiciliu. Pentru moment, nu existã
niciun vaccin sau tratament pentru
acest virus, cu o ratã a mortalitãþii
de aproximativ 35%, potrivit Orga-
nizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).
În Arabia Sauditã, peste 950 de per-
soane au fost infectate cu corona-
virusul MERS din 2012, dintre care
412 au murit.

Atentat soldat cu victime
în Afganistan

Un guvernator al unui district
afgan ºi trei poliþiºti au fost uciºi,
ieri, în timp ce vehiculul în care se
aflau a lovit o bombã în nord-estul
Afganistanului, a anunþat un oficial
al poliþiei. “Hamidullah Haqyar, gu-
vernatorul districtului Ashkamesh, ºi
trei dintre gãrzile sale de corp au fost
uciºi în acest incident”, a afirmat
Abdul Khalil Asir, purtãtor de cuvânt
al poliþiei pentru provincia Takhar.
Haqyar mergea sã viziteze puncte de
control din zone îndepãrtate ale dis-
trictului, dupã atacuri ale rebelilor lan-
sate în cursul nopþii. Explozia nu a
fost deocamdatã revendicatã.

Incident Rusia - NATO
în Marea Balticã

Un avion militar rus a fost impli-
cat într-un incident produs în Ma-
rea Balticã în aceastã sãptãmânã,
Pentagonul denunþând modul în
care aeronava ruseascã s-a apropiat
de patru nave NATO. Potrivit CNN,
un avion aparþinând Marinei Mili-
tare din Rusia s-a apropiat pericu-
los de patru vase NATO care navi-
gau în Marea Balticã. Printre aceste
nave se afla distrugãtorul american
Jason Dunham. Potrivit Departa-
mentului american de apãrare, la un
moment dat, avionul rus a zburat
deasupra distrugãtorului Jason
Dunham la o înãlþime de numai 150
de metri. “Considerãm cã a fost o
manevrã periculoasã ºi neprofesio-
nistã. Ne-am obiºnuit cu astfel de
incidente, dar suntem în punctul în
care totul s-ar putea transforma”, a
declarat un oficial NATO. Inciden-
tul a fost surprins video, însã Pen-
tagonul nu a dat publicitãþii filma-
rea. Celelalte trei nave erau din Ma-
rea Britanie, Franþa ºi Germania.

Pentagonul vrea sã staþionezePentagonul vrea sã staþionezePentagonul vrea sã staþionezePentagonul vrea sã staþionezePentagonul vrea sã staþioneze
armament greu în þãrilearmament greu în þãrilearmament greu în þãrilearmament greu în þãrilearmament greu în þãrile
baltice ºi est-europenebaltice ºi est-europenebaltice ºi est-europenebaltice ºi est-europenebaltice ºi est-europene

Cel puþin opt persoane ºi-au pierdut viaþa ºi
altele sunt date dispãrute dupã inundaþiile care
au afectat în noaptea de sâmbãtã spre dumini-
cã capitala Georgiei, Tbilisi, au anunþat auto-
ritãþile. “Cel puþin opt persoane au murit”, a
declarat ministrul de interne, Vakhtang Gome-
lauri, la postul de televiziune Rustavi 2, care a
fãcut la rândul sãu un bilanþ provizoriu de 9
morþi ºi mai mulþi dispãruþi. Unele sectoare din
grãdina zoologicã a oraºului au fost distruse,
ceea ce a permis mai multor animale - printre
care ºase tigri, ºase lei ºi opt urºi - sã scape

Un calculator al cancelarului
Angela Merkel a fost lovit de ata-
cul cibernetic fãrã precedent care
a vizat în luna mai Bundestagul,
camera inferioarã a parlamentului
german. Atacul a fost constatat în
mai ºi s-a dovedit mult mai im-

ma serie de mãsuri importante luate de State-
le Unite ºi NATO pentru consolidarea forþei
în regiune ºi ar trimite un mesaj aliaþilor ºi
preºedintelui rus, Vladimir Putin, cã Statele
Unite vor apãra membrii NATO de la frontie-
ra rusã. Dupã extinderea Alianþei Nord-Atlan-
tice cu þãrile baltice, în 2004, Statele Unite
au evitat staþionarea permanentã de echipa-
ment ºi trupe în est, în încercarea de a ajun-

ge la diverse forme de par-
teneriat cu Rusia. Echipa-
mentul va fi staþionat la ba-
zele NATO ºi va suficient cât
sã rãspundã nevoilor unei
brigãzi de 3.000 pânã la
5.000 de militari. Acesta va
fi similar celui pe care State-
le Unite l-au avut în Kuwait
timp de peste un deceniu,
dupã invadarea þãrii de cãtre
Irak, în 1990. Solicitarea
Pentagonului necesitã apro-
barea secretarului Apãrãrii,
Ashton B. Carter, ºi a Casei
Albe. Iar obstacolele politice
rãmân, având în vedere cã
semnificaþia acestei potenþi-
ale mãsuri a generat îngrijo-

rarea în rândul unor aliaþi NATO în legãturã
cu reacþia Rusiei. “Statele Unite continuã sã
analizeze cea mai bunã locaþie pentru staþio-
narea acestor materiale prin consultãri cu alia-
þii nostril”, a declarat colonelul Steven H.
Warren, purtãtor de cuvânt al Pentagonului.
“La acest moment, nu am luat nicio decizie
dacã sau când vom muta acest echipament”,
a adãugat el.

Atac cibernetic asupra unui calculator
al cancelarului Angela Merkel

portant ºi vast decât s-a crezut
iniþial, serviciile Bunedestagului în-
fruntând dificultãþi în neutraliza-
rea lui. Potrivit mass-media ger-
mane, timp de mai multe sãptã-
mâni, hackerii au infiltrat adânc
reþeaua informaticã, reuºind sã

pirateze date. Conform Bild, care
nu citeazã surse, atacul a “infec-
tat” în special unul din calcula-
toarele de birou de care dispune
în Bundestag Angela Merkel, de-
putat din 1990 din circumscripþia
Stralsund (nord). Potrivit cotidia-
nului popular, acest calculator a
fost unul din primele în care a fost
constatat atacul de tip “troian”. Un
purtãtor de cuvânt al grupului
CDU, partidul conservator al can-
celarului, a declarat jurnalului cã
“nu poate dezminþi ºi nici confir-
ma” aceste informaþii. Întrebat în
legãturã cu un eventual furt de date
din calculatorul cancelarului, an-
turajul Angelei Merkel a refuzat sã
se exprime, mai scrie Bild. În ia-
nuarie, site-urile oficiale ale An-
gelei Merkel, al cancelariei ºi Bun-
destagului au fost þinta unui atac
cibernetic, revendicat de hackeri
ruºi. Potrivit mass-media germa-
ne, ultimul atac împotriva Bundes-

tagului a provenit tot din Rusia ºi
este posibil sã fi fost lansat de ser-
viciile de spionaj ale Moscovei.
Joi, preºedintele Bundestagului,
conservatorul Norbert Lammer, a
afirmat cã, în ultimele douã sãp-
tãmâni, nu a mai fost observatã
nicio sustragere de date, fãrã sã
însemne, totuºi, cã au fost “opri-
te”. Potrivit Bild, prezenþa “troia-
nului” a fost constatatã pe 15 cal-
culatoare legate la reþeaua infor-
maticã a Bundestagului care, în
aceeaºi zi, a votat o lege privind
întãrirea securitãþii informatice a
marilor companii. Scurgeri de
date au fost constatate pe cinci
dintre acestea, continuã jurnalul,
în opinia cãruia hackerii au utili-
zat numele cancelarului pentru a
trimite mesaje cu linkuri “infec-
tate”. Administraþia Bundestagu-
lui a avertizat deputaþii contra
acestor false e-mailuri în numele
cancelarului.

Georgia: Cel puþin opt morþi în urma inundaþiilor din Tbilisi
pe strãzile din Tbilisi, preluând informaþii apã-
rute în mass-media locale. Potrivit Rustavi 2,
poliþia a ucis mai multe animale din motive de
siguranþã. Guvernul a creat o celulã de crizã,
iar Ministerul de Interne a recomandat local-
nicilor din Tbilisi sã nu îºi pãrãseascã locuin-
þele, deºi furtunile din ultimele zile au scãzut
în intensitate. Mai multe animale au evadat
de la grãdina zoologicã în urma inundaþiilor
care au distrus cuºtile, determinând autoritã-
þile sã avertizeze locuitorii sã rãmânã în ca-
sele lor. Un hipopotam a fost încercuit într-

una dintre principalele pieþe ale oraºului ºi tran-
chilizat, au afirmat reprezentanþii grãdinii zoo-
logice. Au fost capturate ºi alte animale, dar
nu se ºtie clar câte mai sunt în libertate. Mai
mulþi urºi ºi lupi se numãrã printre animalele
care au evadat din cuºti în timpul inundaþiilor
generate de ploile abundente însoþite de rafale
puternice de vânt. Elicopterele survoleazã ora-
ºul, iar locuitorii au fost sfãtuiþi sã rãmânã în
spaþii închise. Aproximativ 1,1 milioane de
persoane locuiesc în capitala acestei foste re-
publici sovietice.



10 / cuvântul libertãþii luni, 15 iunie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
S.C. PIPEPLAST S.R.L. anun-

þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“Construire halã producþie mase
plastice, platformã betonatã, ba-
zin etanº vidanjabil, puþ forat ºi
imprejmuire teren“ propus a fi
amplasat în comuna, ªimincu de
Sus, sat Albeºti, str. Aleea 5 Colo-
nel Ioan Angelescu, nr. 2, jud. Dolj.
Informaþile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul Primãriei ªimnicu de Sus,
jud. Dolj, în zilele de   L-V, între ore-
le 9 -14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul  APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.

D.G.R.F.P.Craiova-Administra-
þia Judeteanã a Finanþelor Publi-
ce Dolj, Serviciul Fiscal Baileºti
scoate la licitaþie publicã  urmatoa-
rele bunuri mobile ºi imobile apar-
þinând  urmãtorilor debitori: Cse-
pregi Zoltan din Baileºti, str.Victo-
riei,nr.86, bl.B1,sc.2,ap.4 CNP, în
data de 26.06.2015, ora 11 urmã-
toarele bunuri:1)Clãdire (265,19
mp)-72500 lei;2)Teren afe-
rent(1100 mp)-6811 lei.Bunurile
imobile sunt situate în Baileºti , str.
Mãrãºti,nr. 3 si sunt grevate de sar-
cini (ipoteca CEC Bank ºi somaþie
de platã Bancpost SA Dolj ). Dicu
Agripina din Orodel, nr.61, judeþul
Dolj, CNP, în data de 29.06.2015,
ora 11 urmãtoarele bunuri:1)Clã-
diri de locuit cu anexe (290,15 mp)-
85100 lei;2)Teren aferent(800 mp)-
2650 lei.Bunurile imobile sunt si-
tuate în Orodel, nr.61, judeþul Dolj.
Bunurile se vând fãrã TVA. Menþi-
onãm cã înscrierea imobilelor la
cartea funciarã se va face de cã-
tre cumpãrãtori.

Anunþul tãu!
     Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor,
sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare înainte de
data stabilitã pentru vânzare.
Licitaþiile se vor þine  la sediul
Serviciului Fiscal Bãileºti din
str. Victoriei, nr.42  la ora 11 iar
vânzarea se va face conform
OG nr. 92/2003, republicatã, cu
modificarile si completarile ul-
terioare, numai cãtre cei care
nu au obligaþii fiscale restante.
Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o
zi lucrãtoare înainte de data li-
citaþiei, respectiv: 25.06.2015
ºi 26.06.2015 urmãtoarele do-
cumente: a) oferta de cumpã-
rare; b) dovada plãþii taxei de
participare sau o scrisoare de
garanþie bancarã, reprezentând
10% din preþul de pornire a  li-
citaþie,  în  contul  RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod
fiscal 4830007, deschis la Tre-
zoreria Craiova c) împuternici-
rea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; d) pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrul comerþului; e)
pentru persoanele juridice
strãine, copie de pe actul de
înmatriculare în limba românã;
f) pentru persoanele fizice româ-
ne, copie de pe actul de identifi-
care; g) pentru persoanele fizi-
ce strãine, copie de pe paºaport;
h) dovadã, emisã de creditorii
fiscali, cã nu are obligaþii fisca-
le restante. Relaþii suplimentare
la telefon 0251/312.169 sau la
sediul Serviciului Fiscal Baileºti,
str.Victoriei, nr. 42.

Anunþul tãu!
SC ROMNICON SRL, având

CUI:3873654 declarã pierdute ºi
nule urmãtoarele Certificate Con-
statatoare emise de ORC Dolj pen-
tru: punct de lucru Ploieºti, Str.Ma-
lu Roºu, nr. 110, Bl. 34B, sc. A, ap.
2, Judeþul Prahova, punct de lu-
cru Bucureºti, Sector 6, Drumul
Timonierului, nr. 12, Bl. 113D, sc.
1, et. 3, ap. 38 ºi punct de lucru
Constanþa, Str. Brazda lui Novac,
nr. 167B, Bloc Energia, sc. 1, et. 3,
ap. 38, Judeþul Constanþa.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi maga-
zin second-hand.
Telefon: 0747/
072.570.
Absolventã a Facul-
tãþii de Economie ºi
Administrarea Afa-
cerilor din Craiova
(secþia Informaticã
economicã), pro-
moþia 2015, solicit
angajare. Telefon:
0755/996.001.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAME-
RE CENTRU.
Telefon: 0766/
553.144.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Municipiul Craiova, a doua autoritate publicã localã din România care
achiziþioneazã servicii de eficienþã energeticã în clãdirile publice.

Municipiul Craiova a lansat, în luna mai, procedura de achiziþie publicã în vedereea
contractãrii de servicii de eficienþã energeticã în clãdiri publice.

Craiova se numãrã printre municipalitãþile selectate în cadrul unui Program pilot al
Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ( BERD), finanþat din fondul Glo-
bal  de mediu ( GEF) Programul BERD sprijinã crearea unei pieþe a eficienþei energe-
tice în sectorul public din România, în beneficiul autoritãþilor publice ºi al furnizorilor
acestor servicii. Astfel, programul vizeazã reabilitarea unui numãr de clãdiri publice cu
participarea companiilor private de serviicii energetice ( ESCO), în baza unui Contract
de performanþã energeticã.

Obiectivele de investiþii vizate de acest program în municipiul Craiova sunt Spitalul
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie «  Victor Babeº » , cu o valoare estima-
tã de 4.760.000 RON FÃRÃ TVA, respectiv, un grup de 7 unitãþii de învãþãmânt, cu o
valoare estimatã de 6.723.000 RON  fãrã TVA. Municipiul Craiova va atribui un Con-
tract de performanþã energeticã ºi servicii de proiectare pentru aceste obiective, în
urma procedurii de achiziþie publicã bazatã pe dialog competitiv.

Procedura de achiziþie se va derula, potrivit anunþului de participare nr. 159726/
23.05.2015, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cu ofertanþii care vor îndeplinii
criterile de calificare ºi selecþie, iar oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic va fi desemnatã câºtigãtoare. Operatorii economici interesaþi pot obþine do-
cumentaþia descriptivã pânã la data de 26 iunie 2015, termenul limitã pentru depunerea
candidaþilor fiind 30 iunie 2015, ora 10.00.

 Programul pilot sprijinit de BERD ofertã aistenþã tehnicã gratuitã municipalitãþilor
selectate, pentru pregãtirea proiectelor de eficienþã energeticã în clãdiri publice ( grã-
diniþe, ºcoli, spitale). Ulterior fazei pilot, programul poate fi extins cãtre alte municipa-
litãþi interesate sã implementeze proiecte de eficienþã energeticã în clãdiri publice,
conform cu noua legislaþie în domeniu.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.
Vînd casã ºi teren
intravilan 2000 (cur-
te, grãdinã, vie,
pomi, pãdure, sal-
cîmi), comuna Drã-
goteºti, sat Buzduc,
judeþul Dolj ºi 5 ha
extravilan, la 30 km
de Craiova. Tele-
fon: 0740/295.533
ºi 0744/789.725.

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 li-
ving cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.

Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic
sau schimb cu 2
apartamente 2 ca-
mere – variante.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.
Vând casã la
Negoieºt i  cu
v ie ,  fântânã,
garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giube-
ga - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490
dupã ora 18.00.

TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. Telefon:
0745/867.164;
0730/280.914.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500
sau 5000 mp. Tele-
fon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.

VÂND teren intra-
vilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/
292.953.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.



12 / cuvântul libertãþii luni, 15 iunie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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.

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 teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geoteh-
nic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Tele-
fon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de
culoare roºie, fa-
bricaþie 2008,
40.000 km par-
curºi. Telefon:
0744/780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali.
Telefon: 0766/
300.974.

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
 Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã.
Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour, model
iulie 2009, 1,6
benzinã, unic
proprietar, pro-
prietar, particular.
Telefon: 0766/
632.388.

Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.

Vând cazan þuicã
din cupru 110 litri
complet, ºpalieri
pentru. viþã de vie,
cisternã apã 3600
litri. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Tele-
fon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând 2 gropi bolti-
te cimitir Sineasca.
Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei
- sãpun de casã 10
kg cu 5 lei/kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant 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 apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 15 iunie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele
bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã stereo,
calculator indstrui-
re copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefãcu-
te. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din lemn
melaminate. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonie-
rã Brazda lui No-
vac, zona Simplon.
Telefon: 0746/
112.040.

Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona
Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate,
caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i
placã la þarã 55 /
60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare- masã- con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.
Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gladio-
le Olanda + factu-
rã + consultaþie la
plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Florin Mergea ºi Rohan Bopan-
na au câºtigat, ieri, turneul de du-
blu de la Stuttgart, dotat cu pre-
mii totale în valoare de 574.965
euro.

Neagu a fãcut diferenþa!

România – calificareRomânia – calificareRomânia – calificareRomânia – calificareRomânia – calificare
tremurândã la Mondialetremurândã la Mondialetremurândã la Mondialetremurândã la Mondialetremurândã la Mondiale

Naþionala femininã de handbal a
României s-a calificat, sâmbãtã, la
a 22-a ediþie a Campionatului Mon-
dial (Danemarca; 5-20 decembrie
a.c.), eliminând la capãtul unui du-
ble de baraj vicecampioana în exer-
ciþiu, Serbia. România reuºeºte ast-
fel sã-ºi menþinã recordul intact,
fiind singura naþiune care a partici-
pat la toate ediþiile turneului final.

Deºi pleca la adãpostul unui avan-
taj de 6 goluri, obþinut chiar în de-
plasare (32-26 la Kraljevo), fetele
lui Tomas Ryde au trãit mai mult
decât periculos sâmbãtã, la Cluj-
Napoca, pierzând la o diferenþã de
4 lungimi (24-28), dupã ce au fost
conduse cu 5 goluri (19-24, min.
50) ºi a fost la un pas sã fie egalate
de adversare pe totalul celor douã
manºe!

Dacã prima reprizã a fost echili-
bratã, mãrturie stând ºi scorul de la
pauzã, 12-11 pentru tricolore, par-
tea secundã a aparþinut oaspetelor
care au condus aproape în perma-

nenþã la 3-5 goluri.
Revenind la acel 19-24 amintit mai

sus, de aici încolo Cristina Neagu a
luat jocul pe cont propriu, încercând
astfel sã opreascã alunecarea. ªi a
reuºit cu 4 goluri consecutive (7 în
total), chiar dacã a mai ratat ºi o arun-
care de la 7 metri.

Din cele 56 de goluri înscrise de
naþionalã în barajul cu Serbia, inte-
rul stânga a marcat aproape o trei-
me (18)!

România: Dedu 13 intervenþii,
Munteanu – Neagu 7/15, Buceschi
4/5, Geiger 3/7, Manea 2/2, Elisei
2/4, Brãdeanu 2/5, Nechita 2/7, Vi-
zitiu 1/2, Chintoan 1/2.

Ryde rãmâne
Dupã douã luni pe banca naþio-

nalei, Tomas Ryde ºi-a încheiat con-
tractul cu FRH, odatã cu eliminarea
Serbiei din barajul pentru Mondiale.

ªansele ca antrenorul suedez sã
semneze prelungirea acordului sunt
de sutã la sutã, pentru cã atât el îºi

doreºte sã continue proiectul, cât ºi
oficialii federaþiei.

“Concluzia principalã este cã ne-
am calificat. Dacã am fi pierdut la 4
goluri în Serbia ºi am fi câºtigat la 6
goluri în România, probabil cã alta
ar fi fost percepþia. Bineînþeles cã
vom continua cu Tomas Ryde. An-
trenorii nu se schimbã, trebuie sã le
dai voie sã munceascã, sã-ºi arate
valoarea, sã-ºi punã în practicã filo-
sofia. Cã ies discuþii, aºa suntem noi,
românii. Sunt bucuros pentru aceastã
calificare, dar am rãmas cu un gust
amar, cã nu am reuºit sã încheiem
tot cu o victorie pentru a bucura miile
de oameni care au venit sã ne susþi-
nã”, a spus preºedintele FRH, Ale-
xandru Dedu.

„Luni, de dimineaþã, mã voi
gândi la ce voi face în viitor. Sunt
foarte fericit cã pot lucra cu aces-
te fete”, spunea ºi Ryde, dupã par-
tida de la Cluj.

Urmãtoarea þintã a tricolorelor este
calificarea la Jocurile Olimpice de la

Rio, acolo une vor ajunge dacã vor
câºtiga CM.Dacã nu se va întâmpla
asta, tricolorele pot participa la tur-
neele preolimpice de calificare, dar
doar dacã se claseazã pe poziþiile 2-
7 la turneul final.

Alte rezultate consemnate sâm-
bãtã în barajele de calificare: Un-
garia – Austria 41-24 (în tur 33-20),
Slovenia – Franþa 21-27 (în tur 20-
27), Rusia – Germania 27-26 (în tur
22-20), Cehia – Olanda 25-23 (în
tur 23-33). Partidele Slovacia – Spa-
nia (în tur 19-25), Islanda – Munte-
negru (în tur 19-28), Polonia –
Ucraina (în tur 24-18) ºi Suedia –
Croaþia (în tur 24-23) s-au disputat
ieri, dupã închiderea ediþiei.

Alãturi de cele 9 þãri calificate din
barajele europene, erau sigure de
prezenþa la turneul final urmãtoarele
12 naþiuni: Danemarca (din oficiu,

în calitate de gazdã), Brazilia (din
oficiu, campioana mondialã), Nor-
vegia (din oficiu, campioana euro-
peanã), Tunisia, RD Congo, Angola
(podiumul din Africa), Coreea de
Sud, Japonia, China (podiumul din
Asia), Cuba, Argentina, Puerto Rico
(locurile 2, 3 ºi 4 din America de
Sud ºi America Latinã; Brazilia a câº-
tigat întrecerea).

Pentru completarea celorlalte 3
locuri disponibile, douã þãri urmea-
zã sã primeascã wildcard-uri (invi-
taþii), acestora adãugându-li-se pri-
ma poziþie dintr-un final-four la care
vor participa Australia, Congo, Ka-
zahstan ºi Mexic. Acesta se va dis-
puta începând de azi ºi pânã mier-
curi la Almaty, în Kazahstan.

Tragerea la sorþi a grupelor
Campionatului Mondial va avea
loc în 24 iunie.

Venitã cu mari pretenþii în
Chile, stelara Argentina a debutat
doar cu un rezultat de egalitate
la Copa America, 2-2, sâmbãtã
noapte, contra reprezentativei
din Paraguy. Un rezultat cu atât
mai nesatisfãctor pentru “pume”
cu cât au condus cu 2-0 la
pauzã, pentru ca poi sã piardã
avantajul în ultimul minut de joc.
Golurile trupei pregãtite de Tata
Martino au venit din partea lui
Aguero (29) ºi Messi - foto (36
pen.), în timp ce pentru para-
guayeni, pregãtiþi chiar de un
argentinian – Ramon Diaz, au
punctat Valdez (60) ºi Barrios
(90).

Argentina: Romero, Ronca-
glia, Garay, Otamendi, Rojo –
Pastore (Tevez 75), Maschera-
no, Banega (Biglia 80) – Messi,
Aguero (Higuain 76), Di Maria.

Paraguay: Silva – M. Cace-
res, Da Silva, Aguilar, Samudio
– Bobadilla (Benitez 66),

CUPA AMERICA – GRUPA B:
Argentina se împiedicã de Paraguay

Ortigoza, V. Caceres, Ortiz
(Gonzales 46), Valdez – Santa
Cruz (Barrios 79).

În aceeaºi grupã (B), Uruguay
obþinuse mai înainte o victorie
cu 1-0 în faþa invitatei Jamaica –
gol Cristian Rodriguez (52).

Azi-noapte s-a finalizat ºi
prima etapã din Grupa C,
meciurile fiind Columbia –
Venezuela ºi Brazilia – Peru.

În aceastã noapte revine în
actualitate Grupa A, Ecuador
întâlnind Bolivia (0:00), iar Chile
pe Mexic (2:30). În runda
inauguralã, Chile a bãtut cu 2-0
pe Ecuador, pe când Mexic ºi
Bolivia au remizat fãrã goluri.

Competiþia din Chile este
transmisã în direct de canalele
Digi Sport.

Se calificã mai departe
primele douã clasate din cele
trei grupe, plus cele mai bune
douã reprezentative de pe
locul 3.

DIGI SPORT 1
12:25 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ – Jocurile Euro-

pene de la Baku, în Azerbaidjan / 0:00, 2:30 – FOTBAL
– Copa America: Ecuador – Bolivia, Chile – Mexic.

DIGI SPORT 2
7:55 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ (F, M) – Jocurile

Europene de la Baku / 10:30 – TENIS DE MASÃ – JE
de la Baku / 13:00 – TENIS (F) – Turneul de la Birmin-
gham, în Regatul Unit: ziua 1 / 20:30 – BASCHET (F) –
Campionatul European (Ungaria/România): România –
Cehia.

DIGI SPORT 3
12:25 – POLO – Jocurile Europene de la Baku: Un-

garia – România / 18:00 – BASCHET (F) – Campionatul
European (Ungaria/România): Belarus – Grecia.

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul de la Halle, în Germania:

ziua 1 / 14:30, 16:30 – TENIS (M) – Turneul de la Que-
ens, în Regatul Unit: ziua 1 / 18:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Halle.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Fight Night –

Gala Greu de ucis.
EUROSPORT
22:45, 2:15 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Cana-

da, faza grupelor: Thailanda – Germania, Olanda – Canada.
EUROSPORT 2
7:30, 14:30 – SNOOKER - Cupa Mondialã, la Wuxi, în

China: etapa întâi / 22:45, 2:30 – FOTBAL (F) – Cupa
Mondialã, în Canada.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Simona Halep, numãrul 3 mondial, a fost desem-
natã principala favoritã a turneului de la Birmingham,
care începe astãzi (transmis de Digi Sport 2) ºi e do-
tat cu premii totale de 665.900 dolari.

La debutul sãu pe iarbã, Halep este calificatã direct
în turul al doilea, urmând sã joace cu învingãtoarea
dintre britanica Naomi Broady (224 WTA) ºi croata
Ajla Tomljanovic (79 WTA).

Pe tabloul principal se mai aflã douã românce, Iri-
na Begu (29 WTA) ºi Monica Niculescu (61 WTA).
Begu, a 14-a favoritã, va juca în runda inauguralã cu

Halep, direct în turul secund la Birmingham
Adversarele româncelor

Daniela Hantuchova (Slovacia), locul 72 WTA, pe care
o va înfrunta în premierã. Niculescu o va întâlni pe a
10-a favoritã, Barbora Zahlavova-Strycova, numãrul
22 WTA.

Cele douã sunt la egalitate în meciurile directe, 3-3.
Niculescu, ajunsã în finala turneului WTA pe iarbã de
la Nottingham (a jucat dupã închiderea ediþiei), a pier-
dut ultimele douã meciuri, jucate anul trecut, la Miami
în primul tur ºi la US Open în turul al doilea. Monica s-
a impus în singurul meci disputat pe iarbã între cele
douã, în 2012, la s-Hertogenbosch (primul tur).

Mergea ºi Bopanna,
victorioºi la Stuttgart
Favoriþi numãrul 4, Mer-

gea ºi Bopanna s-au impus
în ultimul act în faþa pere-
chii Alexander Peya (Aus-
tria)/Bruno Soares (Brazi-
lia), cap de serie numãrul 3,
pe care au învins-o cu 5-7,
6-2, 10-7, dupã o orã ºi 13

minute de joc.
Este al doilea titlu din acest se-

zon pentru perechea româno-india-
nã, dupã cel cucerit la Madrid.

În afara celor douã titluri din

acest sezon, românul a mai cuce-
rit trei titluri la dublu. În 2013, s-a
impus la Viena, alãturi de cehul Lu-
kas Rosol, iar în 2014 a câºtigat
alãturi austriacul Oliver Marach
(Vina del Mar/Chile) ºi alãturi de
croatul Marin Draganja (Ham-
burg).

Pentru câºtigarea turneului de la
Stuttgart, Florin Mergea ºi Rohan
Bopanna vor primi 250 de puncte
în clasamentul de dublu ºi un cec
în valoare de 31.770 de euro.
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PRELIMINARII EURO 2016 – ETAPA A 6-A

În celelalte meciuri ale grupei: Finlanda – Ungaria 0-1 (Stieber
82), Insulele Feroe – Grecia 2-1 (Hansson 32, Olsen 70 / Papastatho-
poulos 84).

Clasament
1. ROMÂNIA 6 4 2 0 7-1 14p
2. Irlanda N. 6 4 1 1 8-4 13p
3. Ungaria 6 3 2 1 5-3 11p
4. I-le Feroe 6 2 0 4 4-8 6p
5. Finlanda 6 1 1 4 5-8 4p
6. Grecia 6 0 2 4 2-7 2p

Etapa viitoare (4 septembrie): Ungaria – România, I-le Feroe –
Irlanda N., Grecia – Finlanda.

GRUPA F

Irlanda de Nord 0-0 România
McGovern – C. McLaughlin, J.

Evans (Cathcart 79), McAuley,
Brunt – Ward (C. Evans 79),  S.
Davis, Baird, Norwood, S. Dallas,
– K. Lafferty. Selecþioner: Michael
O’Neill.

Tãtãruºanu – Papp, Chiricheº.
Dr. Grigore, Sepsi – Pintilii, Pre-
peliþã – Torje, Chipciu (B. Stancu
61), Maxim (Tamaº 90) – Keºeru
(F. Andone 72). Selecþioner: An-
ghel Iordãnescu.

Cartonaºe galbene: Brunt 50 / Pintilii 29, Sepsi 47, Torje 78.
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Naþionala României ºi-a pãstrat
poziþia de lider al Grupei F, dupã
ce a reuºit sã plece cu o remizã
albã, sâmbãtã searã, de pe terenul
celei de a doua clasate, Irlanda de
Nord.

Partida gãzduitã de arena Wind-
sor Park din Belfast a fost una de
o mediocrã facturã tehnicã, niciu-
na dintre combatante, dar în spe-
cial formaþia tricolorã, neridicân-
du-se la un nivel nici mãcar ac-
ceptabil. În atare condiþii, doar o
ºansã realã de gol au avut bãieþii
lui Anghel Iordãnescu, ºi accea
venitã pe o eroare demnã de cur-
tea ºcolii a defensivei britanice.
McAuley (66) i-a oferit o minge
cadou lui Torje, dar acesta, scãpat
spre poartã, a tras exact în funda-
ºul McLaughlin, repliat în dispe-
rare de cauzã, iar balonul a trecut
puþin pe lângã poartã.

Cât le priveºte pe gazde, Tãtã-
ruºanu le-a privat de-o victorie pe
final, goalkeeper-ul Fiorentinei in-
tervenind providenþial la o reluare

Un punct al suferinþeiUn punct al suferinþeiUn punct al suferinþeiUn punct al suferinþeiUn punct al suferinþei
pentru tricoloripentru tricoloripentru tricoloripentru tricoloripentru tricolori

a golgheterului Lafferty (84), rã-
mas singur, în 6 metri, dupã o gafã
imensã a defensivei tricolore. E
drept, atacantul lui Rizespor l-a luat
la þintã, dar e meritul lui cã s-a aflat
la locul potrivit. La faza imediat
urmãtoare, ºutul lui Norwood,
dintr-o loviturã liberã, e respins din
nou de Tãtãruºanu, cel mai bun om
al României! La polul opus, Chip-
ciu ºi Maxim, veritabile umbre
Windsor Park. Acolo unde a de-
butat în tricoul primei reprezenta-
tive Florin Andone, aruncat în luptã
în minutul 72, în locul lui Keºeru.

Reamintim, din pricina unor
probleme medicale, România nu a
putut conta pe Marica ºi Sânmãr-
tean, iar Raþ, deºi refãcut, cum a
declarat chiar el în cele ce vor
urma, nu a fost inclus pe foaia de
joc.

Altfel, avertizat cu un galben în
minutul 29, Pintilii va rata meciul
cu Ungaria, din 4 septembrie, de
la Budapesta. Anterior meciului
nostru, maghiarii obþineau o vic-

torie muncitã în Finlanda, graþie
unui gol semnat de Stieber, în mi-
nutul 82. În schimb, grecii aveau
sã clacheze din nou în faþa Insule-
lor Feroe, dupã cataclismul din
toamnã de la Atena, pierzând cu
2-1 la Torhavn.

Iordãnescu: “Suntem mulþumiþi
cu rezultatul, dar avem motive
de nemulþumire vizavi de joc”.
Selecþionerul a vorbit ºi despre
proximul meci, contra Ungariei

La finele partidei de la Belfast,
Anghel Iordãnescu s-a declarat
mulþumit de rezultat, dar nu ºi de
prestaþia elevilor sãi. Iordãnescu a
vorbit din nou ºi despre problemele
de lot cu care s-a confruntat.

“Sincer sã fiu, suntem mulþumiþi
cu rezultatul, dar avem ºi motive
de nemulþumire vizavi de jocul pro-
priu zis. Sigur cã acest punct poate
însemna un lucru extraordinar de
bun în economia grupei. Spuneam
cã m-a nemulþumit jocul ºi pentru
cã am intrat în acea luptã cu adver-
sarul, unul puternic, care a ºtiut ce
vrea ºi care a încercat sã ne þinã tot
timpul sub presiune.

Nu am dorit sã mai invoc ºi
numãrul mare de accidentãri, dar
e cert, ºi am mai spus-o, cã avem
o arie de selecþie restrânsã ºi orice
absenþã poate influenþa jocul ºi re-
zultatul”, a precizat Iordãnescu.

Chiar dacã duelul cu Ungaria
devine unul fundamental în ecua-
þia calificãrii, selecþionerul Anghel
Iordãnescu nu este îngrijorat. Mai
mult decât atât, considerã cã Ro-
mânia nu este obligatã sã câºtige
în Ungaria.

“Nu suntem nevoiþi sã câºtigãm
în Ungaria. Cã ne dorim ºi cã
vrem sã câºtigãm e cu totul alt-
ceva. În fotbal e posibil orice.
Cine ºi-ar fi putut imagina cã Fe-
roe o sã batã Grecia ºi cã va lua 6

puncte în douã partide?
Nu ºtiu dacã suntem neapãrat

favoriþi, dar suntem în cãrþi, prin
prisma numãrului de puncte ºi da-
toritã faptului cã, în momentul de
faþã, suntem lideri. E un lucru care
ne ajutã foarte mult în pregãtirea
meciului cu Ungaria. Ne dã un to-
nus bun din punct de vedere psi-
hic”, a spus antrenorul echipei na-
þionale, la revenirea în þarã.

Michael O’Neill: “ E un punct
mare”

Selecþionerul gazdelor, Michael
O’Neill, a declarat cã jucãtorii sãi
au evoluat foarte bine ºi au obþi-
nut un punct mare.

“Este un punct mare pentru noi
ºi suntem plasaþi foarte bine în
grupã pentru meciurile din sep-
tembrie cu Insulele Feroe ºi Un-
garia. Cred cã jucãtorii mei au fost
minunaþi în acest meci. Am fãcut
faþã presiunii ºi ne-am creat câte-
va ocazii”, a declarat tehnicianul
de 45 de ani.

Nu întru-totul de acord cu an-
trenorul sãu s-a arãtat cãpitanul
Steven Davis: “Este un punct bun,
dar ºi o ºansã ratatã. Am jucat
bine, dar pur ºi simplu nu am reu-
ºit sã marcãm golul ce ne-ar fi
adus trei puncte”.

Rãbufnirea lui Raþ
Tricolorii au resimþit din plin

absenþele lui Ciprin Marica, Lucian
Sânmârtean ºi Rãzvan Raþ în me-
ciul de la Belfast. Cãpitanul trico-
lor a fãcut deplasarea, însã Anghel
Iordãnescu l-a lãsat în tribunã.

La finalul meciului, fundaºul lui
PAOK pãrea deranjat de decizia
luatã de selecþioner, þinând cont
cã ºi-a dorit foarte mult sã ajute
naþionala sã mai facã un pas im-
portant spre Europenele din 2016
din Franþa.

“Eu îl consider un sacrificiu
pentru cã am avut o accidentare
ºi am fãcut tot ce se putea pentru
a fi aici ºi pentru a fi pe teren. Nu
ºtiu dacã a fost apreciat sau nu.
Important e cã n-am fost pe te-
ren, cu toate cã accidentarea pe
care am avut-o mã putea þine de-
parte de gazon cel puþin 4-6 sãp-
tãmâni. Am reuºit sã fac în aºa
fel încât recuperarea sã fie mult
mai rapidã, dar tot n-am fost pe
teren. Asta e”, a declarat jucãto-
rul de 34 de ani.

Cu 103 prezenþe la echipa naþi-
onalã în 13 ani, Rãzvan Raþ ocupã
locul patru în topul celor mai se-
lecþionaþi jucãtori. Îl depãºesc Do-
rinel Munteanu, Gheorghe Hagi ºi
Gicã Popescu.

GRUPA A
Islanda – Cehia 2-1
(Gunnarsson 60, Sightorsson 76 / Dockal 55)
Letonia – Olanda 0-2
(Wijnaldim 67, Narsingh 71)
Kazahstan – Turcia 0-1
(Arda Turan 83)
1. Islanda 15p 4. Turcia 8p
2. Cehia 13p 5. Letonia 3p
3. Olanda 10p 6. Kazahstan 1p

GRUPA B
Þara Galilor – Belgia 1-0
(Bale 25)
Bosnia – Israel 3-1
(Visca 42, 75, Dzeko 45+2 pen. /Ben Haim II 41)
Andorra – Cipru 1-3
(Dossa Junior 2 aut. / Mitidis 13, 45, 53)
1. Þara G. 14p 4. Israel 9p
2. Belgia 11p 5. Bosnia 8p
3. Cipru 9p 6. Andorra 0p

GRUPA D
Polonia – Georgia 4-0
(Milik 62, Lewandowski 89, 90+2, 90+3)
Irlanda – Scoþia 1-1
(Walters 38 / O Shea 47 aut.)
Gibraltar – Germania 0-7
(Schurrle 28, 65, 71, Kruse 47, 81, Gundogan 51, Bel-

larabi 57)
1. Polonia 14p 4. Irlanda 9p
2. Germania 13p 5. Georgia 3p
3. Scoþia 11p 6. Gibraltar 0p

GRUPA H
Croaþia – Italia 1-1
(Mandzukic 11 / Candreva 36 pen.)
Malta – Bulgaria 0-1
(Popov 56)
Norvegia – Azerbaidjan 0-0
1. Croaþia 14p 4. Bulgaria 8p
2. Italia 12p 5. Azerbaidjan 4p
3. Norvegia 10p 6. Malta 1p

GRUPA I
Armenia – Portugalia 2-3
(Pizzelli 14, Mkoian 72 / Cr. Ronaldo 29 pen., 55, 58)
Danemarca – Serbia 2-0
(Yurary 13, Poulsen 87)
Albania a stat.
1. Portugalia 12p 4. Serbia 1p
2. Danemarca 10p 5. Armenia 1p
3. Albania 7p
Albania are un meci mai puþin, 4 faþã de 5. Serbia – pena-

lizatã cu 3 puncte.

Asearã dupã închiderea ediþiei
GRUPA C: Ucraina (9p) – Luxemburg (1p), Belarus (4p)

– Spania (12p), Slovacia (15p) – Macedonia (3p).
GRUPA E: Estonia (4p) – San Marino (1p), Slovenia (9p)

– Anglia (15p), Lituania (6p) – Elveþia (9p).
GRUPA G: Liechtenstein (4p) – Moldova (1p), Rusia (8p)

– Austria (13p), Suedia (9p) – Muntenegru (5p).

Acced direct la turneul final din Franþa primele douã cla-
sate din fiecare grupã, plus echipa de pe locul 3 cu cea mai
bunã linie de clasament. Restul naþionalelor care vor încheia
pe ultima treaptã a podiumului vor suþine patru duble de ba-
raj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.

Iatã ce s-a întâmplat ºi în restul grupelor în care s-a jucat vineri ºi sâmbãtã
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Atmosferã de sãrbãtoare la
Cârcea, unde baza sportivã mo-
dernizatã a gãzduit finala fazei
pe Dolj a Cupei României.
Aproape 1.000 de spectatori s-
au încãlzit pentru meciul tricolo-
rilor din Irlanda de Nord un joc
de nivel judeþean ºi la finalul zi-
lei probabil au rãmas cu mai
multe impresii bune de la acesta
decât din cel de la Belfast. O
arenã cãreia i s-ar potrivi cliºeul
„micuþã ºi cochetã” ºi care me-
ritã meciuri de nivel superior Li-
gii a IV-a, o organizare impeca-
bilã ºi un meci dacã nu de nivel
ridicat, cel puþin palpitant, cu
multe goluri ºi ocazii au putut
vedea microbiºtii din Cârcea, dar
ºi cei veniþi de la Craiova ºi
Bistreþ. Campioana judeþului,
Universitatea II, a întâlnit o ri-
valã din play-off, Dunãrea
Bistreþ, care-i înlesnise Craiovei
drumul spre baraj învingând toc-
mai echipa gazdei de sâmbãtã,
Viitorul Cârcea. Dunãrenii au în-
ceput furibund ºi conduceau
deja din primul minut, dupã o
fazã creatã de Oprea ºi finaliza-
tã simplu de Cimpoieru. Atacan-
tul Bistreþului a fost eroul primei
reprize, una care putea trimite
Cupa pe Dolj în comuna lui Ilie
Balaci. Cimpoieru a mãrit avan-
tajul oaspeþilor în minutul 22 dupã
o acþiune personalã ºi a provo-
cat o dublã schimbare în forma-
þia craioveanã, dupã doar o ju-
mãtate de orã de joc. Nemulþu-
mit de „veteranii” echipei, Stan-
cu ºi Marcu, Daniel Mogoºanu
i-a înlocuit cu doi juniori care
aveau sã aibã un aport consis-
tent în partea secundã. Sateli-

Juniorii craioveni,
locul 15 la All Star Cup

Nuno Rocha,Nuno Rocha,Nuno Rocha,Nuno Rocha,Nuno Rocha,
gol din penaltygol din penaltygol din penaltygol din penaltygol din penalty
pentru Capul Vpentru Capul Vpentru Capul Vpentru Capul Vpentru Capul Verdeerdeerdeerdeerde

Reprezentativa Capului Verde, cu
Nuno Rocha titular, a surclasat cu 7-1
echipa naþionalã a statului Sao Tome.
Jucãtorul Craiovei a fost folosit în cen-
trul liniei mediane, aºa cum obiºnuieºte
la echipa naþionalã ºi a marcat din pe-
nalty, în minutul 17 al jocului, pentru
2-0, el oferind ºi pasa decisivã la golul
de 3-0. Celãlalt jucãtor de la Universi-
tatea convocat, Kay Graca da Silva, nu
a fost utilizat. În urma succesului clar,
„Rechinii Albaºtri“ s-au instalat pe pri-
ma poziþie a grupei F de calificare la
CAN 2017, din care mai fac parte Ma-
rocul ºi Libia. Noul transfer al Univer-
sitãþii, Apostol Popov, n-a fãcut parte
din echipa Bulgariei, care s-a impus în
Malta cu 1-0, cu un gol marcat de un
alt Popov, Ivailo.

În a doua zi a turneului praghez All Stars Cup, destinat
juniorilor under 17, Universitatea Craiova a fost învinsã cu
1-0 de Slavia Praga, a cedat cu acelaºi scor în faþa nemþilor
de la Hertha Berlin ºi a încheiat la egalitate, 0-0, cu Valen-
cia. În urma acestor rezultate, bãieþii lui Mugurel Guºatu
au încheiat pe ultima poziþie în grupa G. În prima zi a tur-
neului din capitala Cehiei, craiovenii pierduserã cu 1-0 me-
ciurile cu Dukla Praga ºi Olympique Marseille ºi cu 2-0 pe
cel cu UNAM Pumas. Formaþia mexicanã le-a fost adversarã
juveþilor ºi în primul meci de ieri, din turneul pentru locuri-
le 9-16, câºtigat de aceastã datã cu 1-0 de echipa nord-ame-
ricanã. În jocul pentru locurile 13-16, Universitatea a pier-
dut din nou cu 1-0, de aceastã contra echipei cehe Zbrojovka
Brno. Partidele au avut douã reprize de câte 15 minute.
Universitatea Craiova a terminat turneul pe locul 15, dupã
ce a câºtigat la penalty-uri, scor 3-2, meciul cu tunisienii de
la Chabab Balouizdad, scorul la finalul jocului fiind 0-0. For-
maþia lui Mugur Guºatu nu a reuºit sã marcheze vreun gol
în cele 9 meciuri jucate la Praga.

Universitatea II Craiova –Universitatea II Craiova –Universitatea II Craiova –Universitatea II Craiova –Universitatea II Craiova –
Dunãrea Bistreþ 4-2Dunãrea Bistreþ 4-2Dunãrea Bistreþ 4-2Dunãrea Bistreþ 4-2Dunãrea Bistreþ 4-2

Au marcat: Buzãrnescu 49, Dinu 74, Cãpãþânã 84, Jurj 89 / Cim-
poieru 1, 22.

Universitatea II Craiova: L. Popescu – Ghincea, Ciocotealã,
Drãghici, Gârbiþã – Georgescu (70 Dinu), Armãºelu (56 Jurj) –
Marcu (32 Cãpãþânã), Manea, Iuga – ªt. Stancu (32 Buzãrnescu).
Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Dunãrea Bistreþ: Ciocârlan – Cebuc, Þuculeanu, Goagã (88 Bu-
zatu), Mateiþã – Trãistaru (72 Mieilã), Bouleanu (56 C. Marin),
Criºan, Cr. Ologu – Fl. Cimpoieru, D. Oprea (’20, Zamfir). Antre-
nor: Adi Nedelea.

Cartonaº roºu: Cr. Ologu 59. 
Au arbitrat: George Gãman – Daniel Mitruþi, Mihai Iliescu.
Observatori: Marian Ezaru, Bogdan Pâncu.

Universitatea II Craiova a câºtigat
finala Cupei Romniei, faza judeþeanã,
revenind de la 0-2 în finala cu
Bistreþul, disputatã la Cârcea

tul ªtiinþei a dominat, a avut po-
sesie zdrobitoare, dar tot ad-
versarii au avut douã ocazii
imense, Cimpoieru ratând sin-
gur cu portarul ºansele de a
încheia practic meciul dupã 45
de minute.

Revenirea a aparþinut
„rezervelor”

Pauza a reluat momentul festiv,
fiindcã primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, însoþitã de prima-
rul din Cârcea, Valericã Pupãzã, cel
care dãduse lovitura de start a fi-
nalei, a premiat echipa localã Vii-
torul Cârcea II, campioanã în Liga
a V-a Dolj. La meci a asistat ºi di-
rectorul tehnic al Universitãþii Cra-
iova, Sorin Cârþu, alãturi de foºtii
sãi colegi din Craiova Maxima,
Auricã Beldeanu, Gheorghiþã Ge-
olgãu ºi Nicolae Ungureanu.

Repriza secundã a început la
lumina reflectoarelor ºi sub spec-
trul dorinþei de revenire a puºti-
lor din Bãnie. Buzãrnescu a mic-
ºorat handicapul, cu un ºut din
careu ºi peste câteva minute ata-
cantul craiovean a scãpat la li-
mitã de intrarea criminalã a lui
Cr. Ologu. Arbitrul care a con-
dus ºi finala Ligii I, dintre Stea-
ua ºi ASA, Cãtãlin Gãman, l-a
eliminat pe mijlocaºul Bistreþu-
lui, dar ºi pe antrenorul Adi Ne-
delea, care a protestat vehement.
Misiunea Craiovei de a rãsturna
rezultatul a fost astfel simplifi-
catã, în condiþiile în care adver-
sarii au ºi cãzut fizic. Veteranul
Valeriu Mieilã (40 de ani, fost
jucãtor la Extensiv ºi Steaua) a
fost aruncat pe teren, dar ime-
diat dupã intrarea sa Craiova a

egalat printr-un alt jucãtor venit
de pe bancã, Dinu. Finalul avea
sã mai aducã alte douã goluri în
poarta dunãrenilor ºi satelitul
Universitãþii a reuºit astfel even-
tul. Cele patru goluri ale alb-al-
baºtrilor au fost marcate de re-
zerve, care au avut o motivaþie
în plus faþã de titulari. Satelitul
Universitãþii Craiova va disputa
la finalul acestei sãptãmâni pri-
ma manºã a barajului de promo-
vare în Liga a III-a, pe arena
Extensiv, cu Pandurii Cerneþi.
„Am pornit meciul de la 0-1, dar
ºi când adversarii ºi-au dublat
avantajul am crezut în ºansa
noastrã. Bãieþii s-au mobilizat
exemplar în repriza a doua, au
construit cu rãbdare ºi golurile
au venit. Mã bucurã acest suc-
ces, am realizat eventul, dar tre-
buie sã rãmânem concentraþi în-
trucât urmeazã barajul promovã-
rii”, a spus Daniel Mogoºanu.

Mezinul Dinu,
evidenþiatul meciului

Numele „sonore” din echipa
satelit a Universitãþii au dezamã-
git. Fãrã întãriri de la prima for-

maþie, puºtii i-au avut în teren pe
Manea, Marcu, Iuga, Georgescu
ºi Armãºelu, jucãtori care au
prins ºi cantonamentul din Anta-
lya cu lotul lui Cârþu ºi Sãndoi,
numai cã prestaþia acestora a fost
modestã, trei dintre ei fiind ºi în-
locuiþi. Mijlocaºii Armãºelu ºi
Georgescu n-au arãtat nici cali-
tãþi de Liga a IV-a, în timp ce
Manea, care acum doi ani debu-
ta în Liga I la Corona Braºov, a
fost sufocat cu mingi de cãtre

coechipieri, dar nu le-a exploatat.
De asemenea, stoperul Drãghici
a arãtat cã este depãºit de eveni-
mente, supraponderalul Cimpoie-
ru distrându-se cu el pe parcur-
sul jocului. În schimb, jucãtorii
veniþi de pe bancã ºi-au fãcut sim-
þitã intrarea. Velocele Cãpãþânã
a impulsionat flancul drept, iar puº-
tiul de 15 ani Dinu a arãtat o clar-
viziune de care mijlocaºii titulari
nu s-au apropiat, el marcând ºi
golul egalizator.
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