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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Preþurile, la noi, Popescule,
sunt ca muntele, urcã... urcã...

Nici o terasã din centrul istoric nu a amenajat pânã acum
un „colþiºor cultural” prin care sã promoveze imaginea
Craiovei în competiþia pentru titlul de Capitalã Culturalã
Europeanã. Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-a spus pa-
tronilor cã le va retrage autorizaþia de funcþionare dacã nu
vor respecta aceastã prevedere.
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WWWWWaterlooaterlooaterlooaterlooaterloo,,,,,
o victorie… francezã!o victorie… francezã!o victorie… francezã!o victorie… francezã!o victorie… francezã!
Peste numai douã zile se celebreazã, prin festivitãþi

galante, bicentenarul bãtãliei de la Waterloo – lângã Bru-
xelles –, însã nici o delegaþie francezã nu va onora cu
prezenþa aceastã „înfrângere glorioasã” în faþa britani-
cilor ºi a aliaþilor lor. Începând cu 18 iunie a.c., timp de
cinci zile, peste 240.000 de spectatori vor asista la ceea
ce se anunþã cea mai impresionantã „reconstituire” a unei
bãtãlii, prin antrenarea a peste 5.000 de figuranþi, 300 de
cai, 100 de tunuri, pentru niºte costuri estimate la 7 mi-
lioane de euro. Familia regalã britanicã va rãspunde pre-
zent, alãturi de alte înalte oficialitãþi ale unor þãri aliate.
Cu 55.000 de morþi ºi rãniþi, într-o singurã zi, pierderile
de la Waterloo – în care s-a jucat soarta Europei – sunt
apropiate de luptele Primului Rãzboi Mondial, o dramã
umanã care nu poate fi uitatã. Legenda lordului Uxbrid-
ge, strãlucitul comandant de cavalerie, care alãturi de
ducele de Wellington, în plinã luptã, este lovit la genun-
chiul drept de o rafalã, încã e vie.

Doi doljeni înecaDoi doljeni înecaDoi doljeni înecaDoi doljeni înecaDoi doljeni înecaþþþþþi gãsii gãsii gãsii gãsii gãsiþþþþþiiiii
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Oprea, desemnat
sã coordoneze Guvernul
în perioada 16-19 iunie

Premierul Victor Ponta a
semnat, ieri, decizia prin care
vicepremierul Gabriel Oprea este
desemnat sã coordoneze activita-
tea Guvernului, pentru perioada
16-19 iunie. Anterior, surse
oficiale au declarat cã premierul
se aflã în Turcia, pentru a se
opera la genunchiul stâng, la care
s-a accidentat în urma unui meci
de baschet, ºi cã, în perioada în
care premierul lipseºte din þarã,
atribuþiile Guvernului sunt
coordonate de vicepremierul
Oprea. Ieri-dimineaþã, avocata lui
Victor Ponta a fost la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie, unde ar fi
urmat sã se prezinte premierul,
urmãrit penal pentru trei infracþi-
uni în dosarul lui Dan ªova.
Potrivit unor surse, avocata ar fi
cerut o amânare cu o sãptãmânã
a audierii premierului, motivând
prin faptul cã acesta este în
Turcia, unde ar urma sã se
opereze la genunchi. Joi, premie-
rul Victor Ponta a fost la Spitalul
Militar Central din Bucureºti,
pentru un control la genunchi, iar
în urma investigaþiilor medicii i-
au recomandat o intervenþie
chirurgicalã.

De la 1 septembrie, deputaþii îºi
vor înregistra prezenþa electronic

Deputaþii îºi vor înregistra
prezenþa electronic, începând la 1
septembrie, din sesiunea parla-
mentarã viitoare, a anunþat, ieri,
secretarul Camerei, deputatul
Nicolae Mircovici. El a spus cã,
astfel, “pe desktop” se poate
înregistra ora în care deputatul îºi
face prezenþa. “De la 1 septem-
brie, se va introduce prin semnã-
turã pe desktop prezenþa deputaþi-
lor la lucrãrile Camerei, în aºa fel
încât sã se poatã înregistra
semnãtura, ora, momentul în care
realizeazã acest lucru. Este o
modalitate, cum este ºi al Parla-
mentul European, modernã, de a
semna electronic prezenþa la
lucrãri, posibilitatea de a semna
electronic, de a realiza constata-
rea prezenþei prin aceastã
semnãturã realizatã electronic”, a
explicat Mircovici.

Senatul ºi Camera Deputaþilor se
vor reuni astãzi, de la ora 12.00, în
ºedinþã comunã, pe ordinea de zi
aflându-se ºi proiectul de lege privind
pensiile speciale pentru parlamentari.
PNL a anunþat cã va vota împotriva
propunerii legislative pentru cã ar in-
stitui un sistem preferenþial.

“Am solicitat neintroducerea pe
ordinea de zi a proiectului de modifi-
care a Statutului deputaþilor ºi sena-
torilor care prevede practic înfiinþa-
rea unei pensii parlamentare speciale.
Mi s-a rãspuns cã, având în vedere
cã raportul este gata, trebuie introdu-
sã pe ordinea de zi ºi, eventual, dacã
plenul vrea sã o scoatã de pe ordinea
de zi, o sã o facã. Mie mi se pare cã, în ciuda unei
reacþii extrem de clare din partea opiniei publice, în
ciuda unui evident tratament legislativ preferenþi-
al pe care îl manifestã coaliþia majoritarã, în conti-
nuare vor sã adopte aceastã propunere legislativã
privitoare la pensiile parlamentarilor, chestiune cu
care noi nu suntem de acord. Vom vota împotrivã
ºi ne vom opune adoptãrii acestei propuneri legis-
lative care instituie practic un sistem preferenþial
de acordare a pensiilor pentru parlamentari”, a
declarat, ieri, liderul deputaþilor liberali, Ludovic
Orban, la finalul Birourilor reunite ale Camerei De-
putaþilor ºi Senatului.

Întrebat dacã a înþeles care sunt cele trei pra-
guri de calcul al pensiei în funcþie de vechime, el a

Consiliul Superior al Magistratu-
rii (CSM) a dat aviz negativ propu-
nerilor legislative de modificare a
codurilor penal ºi de procedurã pe-
nalã, printre prevederile cu care ma-
gistraþii nu sunt de acord fiind dezin-
criminarea conflictului de interese ºi
modificarea condiþiilor privind luarea
mãsurilor preventive.

Membrii CSM au discutat, în
ºedinþa de plen de ieri, punctele de
vedere ale Direcþiei legislaþie, docu-
mentare ºi contencios cu privire la
propunerile legislative de modificare
ºi completare a codurilor penal ºi de

Procurorii DNA l-au trimis în
judecatã pe fostul preºedinte al
Camerei de Comerþ ºi Industrie a
României (CCIR), Mihail Vlasov,
într-un nou dosar de corupþie, el
fiind acuzat cã i-a dat mitã unui
parlamentar, pentru ca acesta din
urmã sã promoveze un anumit pro-
iect de act normativ. Potrivit unui
comunicat de presã al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA),
Vlasov va fi judecat pentru dare
de mitã.

Vlasov a fost trimis în judeca-
tã de DNA pentru cã, în 26 februa-
rie 2013, în calitate de preºedinte
al CCIR, i-a cerut unui deputat “sã
îi susþinã interesele”, prin promo-
varea unui proiect de act norma-
tiv intitulat “Lege privind regis-
tratorii comerciali ºi activitatea de
înregistrare în registrul comerþu-
lui”. Solicitarea a fost formulatã
în contextul în care Mihail Vlasov
îºi dorea adoptarea unui act nor-
mativ prin care Camera de Comerþ
ºi Industrie a României sã poatã
prelua Oficiului Naþional al Regis-
trului Comerþului, potrivit rechi-
zitoriului procurorilor. Deputatul
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Pe ordinea de zi: proiectul privind pensiile speciale pentru parlamentari

rãspuns: “Nu am înþeles. Aici întrebaþi pe iniþiatori
pentru cã ei sunt specialiºti în calcule. Singurul
lucru pe care l-am înþeles este cã într-un fel trebuie
liniºtiþi parlamentarii din coaliþia majoritarã care (...)
nu vor mai avea locuri pe liste, cã dupã ce nu vor
mai fi pe liste o sã primeascã o pensie mai mare.
Asta este logica de acþiune a majoritãþii guverna-
mentale”.

Potrivit proiectului de lege care modificã Statu-
tul parlamentarului, deputaþii ºi senatorii au drep-
tul, dupã exercitarea mandatului, la cerere, la împli-
nirea vârstei standard, la o indemnizaþie lunarã
pentru activitatea de parlamentar. De aceastã in-
demnizaþie beneficiazã cei care nu mai au calitatea
de parlamentar.

“Cuantumul indemnizaþiei se acor-
dã în limita a trei mandate ºi reprezin-
tã produsul obþinut prin înmulþirea nu-
mãrului lunilor de mandat cu 0,55%
din indemnizaþia brutã lunarã aflatã
în platã. Cuantumul indemnizaþiei îl
reprezintã produsul obþinut prin în-
mulþirea numãrului lunilor de mandat
cu 0,55% din indemnizaþia brutã lu-
narã realizatã în luna anterioarã soli-
citãrii de pensionare. Pentru mandate
incomplete, indemnizaþia se calculea-
zã proporþional cu perioada de man-
dat efectiv exercitatã, dar nu mai pu-
þin de 6 luni de activitate parlamenta-
rã”, se aratã în proiectul de lege.

Indemnizaþia de parlamentar ar
urma sã se actualizeze ori de câte ori se majoreazã
sau se indexeazã indemnizaþia brutã lunarã a unui
deputat sau senator aflat în exercitarea mandatu-
lui, cu aceeaºi datã. Indemnizaþia de parlamentar
se cumuleazã cu orice tip de pensie stabilitã în
sistemul public de pensii sau în alt sistem de pen-
sii neintegrat sistemului public, precum ºi cu orice
alte venituri realizate. Indemnizaþia este supusã
impozitului pe venit ºi contribuþiei de asigurãri
sociale de sãnãtate ºi se suportã din bugetul de
stat, mai spune textul proiectului de lege. Potrivit
calculelor iniþiatorilor, un fost deputat sau senator
care a avut trei mandate va primi o indemnizaþie
specialã de 4.000 de lei, iar unul care a avut un
singur mandat va primi 1.500 de lei.

Vlasov, trimis în judecatã într-un nou dosar de corupþie.
Este acuzat cã a dat mitã unui parlamentar

respectiv era membru în Comisia
juridicã a Camerei Deputaþilor, co-
misie permanentã competentã sã
avizeze propunerile legislative,
înainte ca acestea sã fie supuse
votului în plen.

“În baza înþelegerii anterioare,
inculpatul Mihail Vlasov a pus pe
ordinea de zi a ºedinþei din data
de 6 martie 2013 a Colegiului de
conducere al CCIR cererea depu-
tatului de acordare a funcþiei de
arbitru, a supus votului membri-
lor colegiului ºi a votat alãturi de
aceºtia numirea deputatului res-
pectiv în funcþia de arbitru în ca-
drul Curþii de Arbitraj Comercial
Internaþional de pe lângã CCIR”,
aratã anchetatorii. În rechizitoriu
se menþioneazã cã numirea în
funcþia de arbitru se fãcea la pro-
punerea preºedintelui Colegiului
de Conducere al Camerei de Co-
merþ ºi Industrie a României, de-
þinutã la acel moment de Vlasov,
în baza depunerii unui dosar ce
cuprindea documente relevante ºi
în urma adoptãrii unei decizii de
Colegiul de Conducere al CCIR,
de asemenea condus de Vlasov.

Procurorii spun cã el avea o
mare influenþã asupra celorlalþi
membri, care aprobau propuneri-
le preºedintelui, “fãrã a solicita lã-
muriri sau a formula obiecþiuni”.
Dosarul urmeazã sã fie soluþionat
de Curtea de Apel Bucureºti.

Mihail Vlasov a mai fost trimis
în judecatã într-un alt dosar pe-

nal, în aprilie 2014. Între timp, în
acest prim dosar, fostul preºedin-
te al CCIR a fost condamnat la pa-
tru ani de închisoare cu executare
pentru trafic de influenþã, de Cur-
tea de Apel Bucureºti. Decizia a
fost contestatã la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, instanþã care va
da sentinþa definitivã în acest caz.

CSM avizeazã negativ propunerile de modificare
a codurilor penal ºi de procedurã penalã

procedurã penalã. De asemenea, a
fost analizat punctul de vedere al
Direcþiei legislaþie, documentare ºi
contencios privind propunerile de
modificare ºi completare a Codului
penal ºi a Codului de procedurã pe-
nalã, transmise de Ministerul Justi-
þiei, dar ºi punctul de vedere privind
posibilitatea completãrii Codului de
procedurã penalã, astfel încât sã pre-
vadã expres posibilitatea pãrþii de a
obþine, la cerere, o copie electronicã
a înregistrãrii ºedinþei de judecatã în
ceea ce priveºte cauza acesteia.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi

a ºedinþei plenului CSM a fost amen-
damentul transmis Camerei Deputaþi-
lor de cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, referitor la modificarea arti-
colului 64 alineatul 4 din Codul de pro-
cedurã penalã, care prevede cã “jude-
cãtorul de drepturi ºi libertãþi nu poa-
te participa, în aceeaºi cauzã, la pro-
cedura de camerã preliminarã, la jude-
cata în fond sau în cãile de atac”. În
urma discuþiilor, membrii CSM au dat
un aviz negativ propunerilor legislati-
ve de modificare ºi completare a co-
durilor penal ºi de procedurã penalã.
Consiliul Superior al Magistraturii va

trimite Comisiei juridice din Camera
Deputaþilor hotãrârile în cazul propu-
nerilor legislative, avizul dat de CSM
fiind unul consultativ.

Dintre proiectele discutate, doar
unul nu a primit aviz negativ, fiind
vorba despre reintroducerea în Co-
dul penal a incriminãrii ofensei adu-
se unor însemne naþionale. De ase-
menea, CSM, în acord cu Ministerul
Justiþiei, a formulat câteva propuneri
de modificare a Codului de procedu-
rã penalã, care se referã la protecþia
persoanei vãtãmate. Propunerile ur-
meazã sã fie trimise Parlamentului.
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Strada „Mihai Kogãlniceanu”, care prelua o parte din traficul din centrul istoric, acum
închis circulaþiei, se reabiliteazã. Autoritãþile locale au deschis deja ºantierul, stratul de
asfalt uzat fiind îndepãrtat începând de la intersecþia cu strada „Eugeniu Carada” ºi pânã
aproape de bazarul Craiovei. Cealaltã porþiune pânã la parcarea de la restaurantul Minerva
va fi ºi ea decopertatã în
urmãtoarele zile, dupã
care se va turna un strat
de asfalt nou. Potrivit
autoritãþilor, pe partea
dreaptã a strãzii se va
crea o parcare în spic,
fiind vorba 250 de locuri
de parcare. De aseme-
nea, se vor reabilita ºi
trotuarele de ambele
pãrþi ale strãzi. Lucrarea
ar trebui sã fie gata în 30
de zile, când va fi redatã
circulaþiei, traficul fiind
acum oprit ºi pe aceastã
stradã.

Asfalt nou pe strada „Mihai Kogãlniceanu”
Mâine, între 9.00 ºi

20.00, locuitorii din cartie-
rul „1 Mai” nu vor avea apã
rece la robinete. Compania
de Apã Oltenia (CAO) a
anunþat cã va fi întreruptã
furnizarea apei potabile în
vederea cuplãrii conductei
nou construite pe strada
„Gheorghe Doja” la conduc-
tele existente pe bulevardul
„ªtirbei Vodã” ºi strada
„Dealul Spirii”. „Întrerupe-
rea furnizãrii apei potabile se
face la cererea asocierii Mi-
tliv Exim SRL ºi TMUCB SA
care efectueazã lucrãrile de
reabilitare a reþelelor de apã”, se aratã într-un comunicat de presã al companiei. Vor fi
afectate blocurile care se aflã în zona delimitatã de bulevardul „1 Mai” – bulevardul „ªtirbei
Vodã” – strada „Tabaci”. Dupã repunerea în funcþiune a sistemului de distribuþie, CAO, prin
laboratoarele de analizã, va monitoriza permanent calitatea apei potabile.

Cartierul 1 Mai, fãrã apã miercuriCartierul 1 Mai, fãrã apã miercuriCartierul 1 Mai, fãrã apã miercuriCartierul 1 Mai, fãrã apã miercuriCartierul 1 Mai, fãrã apã miercuri

TTTTTerasele din centrul istoric vor fi sancþionateerasele din centrul istoric vor fi sancþionateerasele din centrul istoric vor fi sancþionateerasele din centrul istoric vor fi sancþionateerasele din centrul istoric vor fi sancþionate
pentru lipsa „colþiºorului cultural”pentru lipsa „colþiºorului cultural”pentru lipsa „colþiºorului cultural”pentru lipsa „colþiºorului cultural”pentru lipsa „colþiºorului cultural”

Potrivit primarului Lia Olguþa
Vasilescu, nici terasele care au
funcþionat anul trecut ºi nici cele
de anul acesta nu ºi-au respectat
obligaþia de amenaja un loc în
care sã se gãseascã pliante, cãrþi
ºi alte obiecte despre Craiova.
Acesta este un motiv pentru care
Primãria le va retrage patronilor
autorizaþia de funcþionare dacã nu
vor amenaja respectivul „colþiºor
cultural”. „Vã spun cã ºi anul tre-
cut s-a întâmplat acelaºi lucru.
Dacã nu înþelegeþi cã ºi noi vã
facem o favoare cã vã lãsãm cu
aceste terase, ºi dumneavoastrã
trebuie sã ne ajutaþi în competiþia
pentru Craiova Capitalã Cultura-
lã Europeanã. Dacã nu se va în-
tâmpla aºa, atunci ne supãrãm
într-o zi ºi retragem autorizaþia de
funcþionare la toate terasele care
nu au colþiºorul cultural”, a spus

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Nici o terasã din centrul istoric nu a amenajat
pânã acum un „colþiºor cultural” prin care sã pro-
moveze imaginea Craiovei în competiþia pentru ti-
tlul de Capitalã Culturalã Europeanã. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu le-a spus patronilor cã le va
retrage autorizaþia de funcþionare dacã nu vor res-
pecta aceastã prevedere.

primarul patronilor de terase, în
cadrul dezbaterii publice de sãp-
tãmâna trecutã.

Nici un patron
nu s-a conformat pânã acum

Lia Olguþa Vasilescu susþine cã
nici un patron de terasã nu a res-
pectat acest amãnunt, deºi nu
este un lucru complicat. Pentru
cei în lipsã de idei, primarul le-a
dat ºi o soluþie ad-hoc, care þine
mai mult de imaginaþie. „Ce mare
lucru sã pui, pe o mãsuþã, o car-
te. Cã nu vã cere nimeni sã pu-
neþi tablouri de Picasso sau statui
de Michelangelo, puneþi niºte
cãrþi, niºte reviste de culturã, ceva
acolo ca oamenii care vin la tera-
se ºi, dacã aºteaptã pe cineva, sã
aibã la ce sã se uite”. Edilul a dat
ca exemplu restaurantele cu spe-
cific românesc „La mama” din

Bucureºti, care atrag ºi prin ta-
blourile de pe pereþi. „Sunt pline
de tablouri, este un fel de expozi-
þie cu vânzare ºi aratã extraordi-
nar de frumos. Te duci ºi mã-
nânci, iar dacã îþi place un tablou,
poþi sã îl ºi cumperi, cã sunt ºi la
preþuri accesibile. Dar aratã foar-
te bine, e ceva care te atrage sã
te duci acolo”.

Suveniruri la chioºcuri
ºi pe site-ul  asociaþiei

Un „colþiºor cultural” deosebit
a putut fi admirat în cadrul Târ-
gului de carte Gaudeamus, din
luna februarie. Asociaþia Craio-
va Capitalã Culturalã Europeanã
ºi-a amenajat standul în acest fel,
delectându-i  pe vizitatori cu mul-
te obiecte, de la cele mai mari la
cele mai mici, care aminteau de
Craiova. Au putut fi admirate cos-
tume naþionale, pãpuºi, tricouri

hand-made, cãrþi, tablouri, oglinzi
magice, mousepad-uri, cãni, mag-
neþi, toate obiectele fiind inscrip-
þionate cu imagini din Craiova. Pe
site-ul sãu,  asociaþia pune la dis-
poziþia celor interesaþi, atât pe site-
ul sãu, www.craiovaculturala.ro
, precum ºi la chioºcurile de pro-
movare (unul se gãseºte în colþul
English Park, lângã Casa Albã),
suveniruri cu vânzare. De aici se
pot achiziþiona, spre exemplu, su-
port de pahar (cu 7 lei), cãni per-
sonalizate cu linguriþã (12 lei), cãrþi
poºtale (2 lei), magnet de frigider
(5,5 lei), umbrele (24 de lei) ºi alte
obiecte personalizate.

Bazarul Craiovei,
o galerie de artã în aer liber

Bazarul Craiovei va fi ºi el un
colþiºor cultural în aer liber. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a ex-
plicat cã municipalitatea îºi doreº-

te sã facã o serie de amenajãri
acolo, iar dupã aceea sã îl trans-
forme într-un fel de galerie de
artã. „Ne-a promis cineva cã ne
dã un proiect, dar pânã la urmã îl
vom face singuri. Noi o sã punem
policarbonat sus, fãrã a-i schim-
ba structura de fier pentru cã ar
trebui sã trecem printr-o licitaþie.
Jos o sã punem plãci de granit ase-
mãnãtoare cu cele care se gãsesc
acum în centru. O sã mai punem
ºi niºte becuri jos ca sã ilumineze.
Mai vrem ºi o fântânã, care o sã
fie mai pe la jumãtatea bazarului.
ªi vrem sã fie ca o galerie de artã,
adicã pe pereþii pe care îi avem
noi ºi pe cei ai proprietarilor – dacã
îºi vor da acordul, bineînþeles –
vrem sã vinã tot felul de artiºti
plastici sã îºi expunã lucrãrile. Sã
fie plin cu lucrãrile lor”, a prezen-
tat primarul cum vor sta lucrurile
cu bazarul Craiovei.
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Vremea caldã, care îi îmbie pe
doljeni la scãldat, de multe ori în
locuri ce nu sunt amenajate în
acest sens, favorizeazã ºi produ-
cerea unor tragedii. Mai multe
echipaje de scafandri, prim-aju-
tor, dar ºi echipaje de cãutare-
salvare au fost angrenate, dumi-
nicã, în douã operaþiuni de recu-
perare a unor bãrbaþi care s-au
înecat. Astfel, reprezentanþii ISU
Dolj au fost anunþaþi, în jurul orei
17.00, cã un bãrbat a dispãrut în
balta din satul Radomir, comuna
Dioºti. Echipa de cãutare-salva-
re de la Detaºamentul 2 Pompieri
Craiova ºi echipa de scafandri de

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, sâmbãtã, în jurul orei
1.00, la Punctul de Trecere a Fron-
tierei Calafat, judeþul Dolj, s-a pre-
zentat pentru a intra în þarã, la vola-
nul unui autoturism, cetãþeanul ro-
mân Constantin O., în vârstã de 26

De ieri ºi pânã pe 17 iulie a.c.,
44 de elevi ai ªcolii de Agenþi de
Poliþie „Vasile Lascãr” Câmpina ºi
2 elevi ai ªcolii de Agenþi de Poliþie
„Septimiu Mureºan” Cluj Napoca,
seria 2014-2016, efectueazã mo-
dulul II al stagiului de practicã la
Inspectoratul de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj. Astfel, treizeci de bãieþi ºi
ºaisprezece fete îºi vor desfãºura
stagiul de practicã la structurile de
ordine publicã din cadrul poliþiilor
municipale ºi orãºeneºti, secþiilor
de poliþie rurale ºi urbane precum
ºi la Posturile de Poliþie comunale,
în funcþie de repartiþie.

Viitorii poliþiºti au fost primiþi
de ºeful inspectoratului, comisar-
ºef de poliþie Constantin Nicoles-
cu, la sediul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj, ieri-diminea-
þã, unde a avut loc instruirea lor

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au respins, ieri, ca nefon-
datã, contestaþia formulatã de
Ilie Rãzvan Patuºinschi împotri-
va hotãrârii din 11 iunie a.c. a

Doi doljeni înecaþi gãsiþi de pompieriDoi doljeni înecaþi gãsiþi de pompieriDoi doljeni înecaþi gãsiþi de pompieriDoi doljeni înecaþi gãsiþi de pompieriDoi doljeni înecaþi gãsiþi de pompieri
Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã

(ISU) Dolj au intervenit, în cursul zilei de duminicã, în
douã situaþii, pentru a recupera trupurile neînsufleþite
ale unor bãrbaþi înecaþi. Unul dintre ei dispãruse de
douã zile, iar cel de-al doilea s-a înecat chiar duminicã.

la Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova au fost trimise la faþa locu-
lui, dar ºi elicopterul SMURD,
care a survolat zona în cãutarea
unor indicii. La intervenþie a par-
ticipat ºi o echipã de cãutare-sal-
vare de la Detaºamentul Pompieri
Caracal, I.S.U. Olt. Aproximativ
patru ore le-a luat pompierilor sã
gãseascã ºi sã aducã la mal tru-
pul neînsufleþit, dupã cum au
constatat medicii de la faþa locu-
lui. Bãrbatul a fost identificat,
stabilindu-se cã este Dumitru
Amza, de 36 ani, din satul Rado-
mir, comuna Dioºti, iar poliþiºtii
încearcã sã stabileascã circum-

stanþele în care ºi-a pierdut viaþa
bãrbatul.

Cam în acelaºi timp, un alt apel
a venit din comuna Desa, unde un
localnic a vãzut plutind trupul unui
bãrbat pe Balta Zãtoaca. Echipa
de cãutare-salvare de la Detaºa-
mentul Pompieri Calafat a fot tri-
misã la faþa locului ºi a recuperat
persoana înecatã. Au ajuns ºi po-
liþiºtii în zonã, mai ales cã trupul
neînsufleþit era destul de degra-
dat, reuºindu-se în cele din urmã
identificarea. S-a stabilit cã bãr-
batul înecat este Petre Udrea, de
62 ani, din Poiana Mare. Bãrbatul
dispãruse de pe 12 iunie de la fer-
ma unde lucra, în comuna Poiana
Mare, angajatorul sãu fiind cel
care a anunþat dispariþia, o zi mai
târziu, explicându-le poliþiºtilor cã
Petre Udrea plecase cu animalele
la pãscut ºi nu mai revenise. Am-
bele cadavre au fost duse la mor-

Prins la vama Calafat cu un pistol fãrã documente legale

46 de viitori poliþiºti46 de viitori poliþiºti46 de viitori poliþiºti46 de viitori poliþiºti46 de viitori poliþiºti
în practicã la IPJ Doljîn practicã la IPJ Doljîn practicã la IPJ Doljîn practicã la IPJ Doljîn practicã la IPJ Dolj

cu privire la activitãþile pe care
urmeazã sã le desfãºoare ºi con-
duita pe care trebuie sã o adopte
pe parcursul stagiului de practi-
cã. Fiecare elev a fost repartizat
la un tutore profesional, un poli-
þist cu experienþã profesionalã,
care are rolul de a supraveghea ºi
îndruma viitorul poliþist în aceas-
tã perioadã, având posibilitatea de
a-ºi pune în valoare cunoºtinþele
teoretice ºi practice acumulate la
orele de curs.

„Cu speranþa cã perioada urmã-
toare va fi una utilã ºi fructuoasã
din punct de vedere al acumulãrii
de noi cunoºtinþe, le dorim viitori-
lor colegi mult succes în stagiul de
practicã, ºi îi aºteptãm în rânduri-
le noastre la terminarea cursurilor
ºcolilor de poliþie”, au declarat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

gã, pentru efectuarea necropsii-
lor, iar oamenii legii atrag atenþia

cã scãldatul în locurile interzise
poate avea urmãri nefericite.

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Fron-
tierei (PTF) Calafat au depistat un cetãþean român care a încercat
sã introducã în þarã un pistol cu aer comprimat fãrã documente
legale. Pistolul a fost confiscat de oamenii legii, iar tânãrul de 26
de ani s-a ales cu dosar penal.

ani. Cu ocazia controlului de fron-
tierã, acesta a declarat poliþiºtilor de
frontierã cã a achiziþionat din Bel-
gia un pistol cu aer comprimat pe
care doreºte sã-l introducã în þarã.

În urma cercetãrilor a rezultat cã
persoana în cauzã nu deþine niciun
document care sã ateste deþinerea

legalã a armei ºi nici autorizaþie de
introducere în þarã a armelor nele-
tale supuse autorizãrii. „Ca urmare
a celor constatate, poliþiºtii de fron-
tierã doljeni au procedat la ridica-
rea pistolului cu aer comprimat
marca Duty, calibru 4,5 mm, iar în
cauzã a fost întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
contrabandã ºi deþinere fãrã drept
de arme neletale din categoria celor
supuse autorizãrii”, a precizat sub-
comisar Dãnuþ Rudãreanu, din ca-
drul Biroului de presã al STPF Dolj.

Craioveanul acuzat de ºantajareaCraioveanul acuzat de ºantajareaCraioveanul acuzat de ºantajareaCraioveanul acuzat de ºantajareaCraioveanul acuzat de ºantajarea
fostei iubite rãmâne dupã gratiifostei iubite rãmâne dupã gratiifostei iubite rãmâne dupã gratiifostei iubite rãmâne dupã gratiifostei iubite rãmâne dupã gratii
Magistraþii Tribunalului Dolj au respins, ieri,

ca nefondatã, contestaþia lui Ilie Rãzvan Patuºinschi,
craioveanul de 27 de ani arestat pe 11 iunie
pentru cã îºi ºantaja ºi ameninþa fosta iubitã.
Tânãrul rãmâne dupã gratii cel puþin pânã la
expirarea celor 30 de zile pe cât i s-a emis man-
dat la Judecãtoria Craiova.

Judecãtoriei Craiova prin care a
fost arestat preventiv pe 30 de
zile pentru comiterea infracþiu-
nii de ºantaj. Hotãrârea Tribuna-
lului Dolj este definitivã, astfel cã

tânãrul rãmâne dupã gratii.
Reamintim cã, potrivit repre-

zentanþilor IPJ Dolj, miercuri
seara (10 iunie a.c.), poliþiºtii
craioveni l-au prins în flagrant
pe Ilie Rãzvan Patuºinschi, de
27 de ani, din Craiova, în timp
ce primea de la partea vãtãmatã
Sorina B., de 24 de ani, din Balº,
judeþul Olt, suma de 2.000 lei.
Acesta fusese denunþat de tânã-
rã, care le explicase poliþiºtilor
craioveni cã bãrbatul, care îi fu-
sese iubit pânã în ianuarie, când
se despãrþise de el, îi ceruse ba-
nii ameninþând-o cã face publi-
ce fotografii compromiþãtoare
cu ea ºi cã o omoarã.

Pentru  cã  se  sã turase  de
ameninþãri, tânãra deschisese ºi
acþiune în instanþã ºi obþinuse,
pe 2 iunie a.c., un ordin de pro-
tecþie emis de Judecãtoria Balº
împotriva lui Patuºinschi, prin
care i se interzicea apropierea
la mai puþin de 50 metri de vic-
timã, precum ºi corespondenþa
cu aceasta sau apeluri telefoni-
ce. În baza denunþului, poliþiºtii
craioveni au pus la punct toate
detaliile ºi l-au prins în flagrant
pe bãrbat la Electroputere Mall,
din Craiova, suma de bani fiind
gãsitã asupra sa.
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Peste numai douã zile se cele-
breazã, prin festivitãþi galante, bi-
centenarul bãtãliei de la Water-
loo – lângã Bruxelles –, însã nici
o delegaþie francezã nu va onora
cu prezenþa aceastã „înfrângere
glorioasã” în faþa britanicilor ºi a
aliaþilor lor. Începând cu 18 iunie
a.c., timp de cinci zile, peste
240.000 de spectatori vor asista
la ceea ce se anunþã cea mai
impresionantã „reconstrucþie” a
unei bãtãlii, prin antrenarea a pes-
te 5.000 de figuranþi, 300 de cai,
100 de tunuri, pentru niºte cos-
turi estimate la 7 milioane de euro.
Familia regalã britanicã va rãs-
punde prezent, alãturi de alte înal-
te oficialitãþi ale unor þãri aliate.
Cu 55.000 de morþi ºi rãniþi, într-
o singurã zi, pierderile de la Wa-
terloo – în care s-a jucat soarta
Europei – sunt apropiate de lup-
tele Primului Rãzboi Mondial, o

MIRCEA CANÞÃR

WWWWWaterloo, o victorie… francezã!aterloo, o victorie… francezã!aterloo, o victorie… francezã!aterloo, o victorie… francezã!aterloo, o victorie… francezã!
dramã umanã care nu poate fi
uitatã. Legenda lordului Uxbrid-
ge, strãlucitul comandant de ca-
valerie, care alãturi de ducele de
Wellington, în plinã luptã, este lo-
vit la genunchiul drept de o rafa-
lã, încã e vie. Se spune cã Ux-
bridge ar fi afirmat: „Pentru
Dumnezeu, sir, eu vãd cã mi-
am pierdut piciorul”, la care
Wellington ar fi rãspuns „Este
exact, sir”. Acest dialog mai
mult sau mai puþin fictiv a deve-
nit legendã. Se mai spune cã i s-
ar fi amputat piciorul de dr. John
Hume, medicul ºi chirurgul per-
sonal al lui Wellington, dupã sta-
bilirea ritmului cardiac. Dar exis-
tã un alt aspect istoric al bãtãliei,
eclipsat de fastul victoriei: costul
uman al înfrângerii lui Napoleon
la Waterloo. La 200 de ani încã
se mai discutã. Interesant este cã
în dimineaþa zilei de 18 iunie 1815,

victoria francezã pãrea asigura-
tã. Destinul Franþei a atârnat de
un fir de pãr. Istoricul Las Ca-
ses, în „Memorialul din Sfânta
Elena” susþine cã ultima redac-
tare despre cumplita confrunta-
re, pe câmpul de luptã, aparþinând
lui Napoleon – renegatã prin Tes-
tamentul din 15 aprilie 1821 –, ar
fi fost publicatã în Europa în
1820. Trecem peste detaliile mi-
litare de strategie ºi tacticã de
luptã. S-a datorat înfrângerea is-
toricã, mareºalului Grouchy, care
dispunea de 34.000 de oameni ºi
108 tunuri, o forþã militarã capa-
bilã sã dea peste cap ariergarda
prusacã a mareºalului Blucher, pe
care îl pierde din vedere timp de
24 de ore, din 17 iunie ora 16.00,
pânã în 18 iunie, ora 18.00? Com-
portamentul mareºalului Grouchy,
la fel de imprevizibil ca un cutre-
mur, care a nimicit ºi descurajat

armata francezã, a fost tema unor
confruntãri teribile între istoricii
micului corsican. Chiar într-o re-
centã dezbatere pe France 3,
Grouchy este exonerat de orice
responsabilitate în tragedia de la
Waterloo, singurul vinovat fiind
Napoleon, omul providenþial, care
sfârºeºte în exilul insular din
Sfânta Elena. Franþa va cunoaº-
te ocupaþia, la 21 iunie mareºalul
Blucher ºi ducele de Wellington
intrau cu douã coloane pe terito-
riul francez, ºi reparaþiile de rãz-
boi, dar se va vedea, paradoxal,
propulsatã în „concertul euro-
pean”, un nou concept dupã con-
gresul de la Viena. Dupã 20 de
ani de rãzboaie napoleoniene, Eu-
ropa va cunoaºte un secol de
pace, perioadã propice decolãrii
economice a Regatului Unit, dar
ºi instituirii democraþiei în Fran-
þa, încât amintind de Waterloo se

poate vorbi de o... victorie fran-
cezã. Se mai susþine cã o victo-
rie la Waterloo n-ar fi schimbat
mare lucru, avându-se în vedere
armatele rusã ºi austriacã. Scoa-
terea din joc a lui Napoleon a for-
þat împãrþirea Europei ºi, totoda-
tã, o nouã diplomaþie. Waterloo a
intrat însã în vocabularul interna-
þional, uneori chiar disociat de
simbolistica sa realã. Dupã un
Waterloo toate lucrurile sunt cla-
re : nu mai este nimic de fãcut,
nu mai nimic de sperat. Mai rã-
mâne un singur drum spre insula
Sf. Elena contând pe mila învin-
gãtorilor ºi resemnarea învinºilor.
Mulþi, dacã nu fiecare în parte,
nu vrem sã citim pe indicator. La
Waterloo, jos în muzeu, se aflã o
picturã circularã care redã mã-
reþia bãtãliei, pe care vizitatorii o
privesc ronþãind ciocolatã, mulþi
dintre ei nedesluºind mare lucru.

În lunile de varã, pe perioada concediilor
ºi a muncilor agricole, sistemul se confrun-
tã frecvent cu scãderi ale colectei, la cen-
trele de transfuzii prezentându-se cu 20-25%
mai puþini donatori faþã de media obiºnuitã.
În aceste condiþii, autoritãþile sanitare încu-
rajeazã donarea benevolã de sânge. În Uniu-
nea Europeanã se înregistreazã anual peste
20 de milioane de donãri de sânge – un gest
de o remarcabilã solidaritate pe care cetãþe-
nii europeni îl fac faþã de semenii lor care au
nevoie de transfuzii. În Romania, doar 1,7%
din populaþia adultã doneazã sânge, faþã de

Numãrul donatorilor de sângeNumãrul donatorilor de sângeNumãrul donatorilor de sângeNumãrul donatorilor de sângeNumãrul donatorilor de sânge
a scãzut dramatica scãzut dramatica scãzut dramatica scãzut dramatica scãzut dramatic

Potrivit autoritãþilor sanitare, în aceastã perioadã numãrul
donatorilor de sânge a scãzut cu un sfert faþã de media obiºnui-
tã. În acelaºi timp, existã o cerere mai mare din cauza nume-
roaselor accidente rutiere sau a operaþiilor planificate. Ca ur-
mare, se creeazã un dezechilibru între cerere ºi cantitãþile dis-
ponibile. Oricum, potrivit statisticilor, în România doar 1,7 la
sutã din populaþie doneazã sânge.

66% în Austria sau 52% în Franþa. De ace-
ea, la noi în þarã existã o nevoie permanentã
atât de sânge ºi de preparate sangvine, cât
ºi de donatori fideli.

Craiovenii pot dona sânge la Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine

Craiovenii care vor sã dea o mânã de aju-
tor celor care au nevoie de transfuzii san-
guine, precum victimele accidentelor, cei ce
suferã operaþii dificile sau bolnavii care ne-
cesitã tratamente împotriva cancerului, sunt
aºteptaþi la Centrul Regional de Transfuzii

Sanguine din Craiova.
La dispoziþia donato-
rilor sunt cadre medi-
cale specialiste în do-
meniu ce respectã cu
stricteþe normele in-
ternaþionale de igienã
în timpul actului de
donare. Ca mãsurã de
siguranþã pentru pa-
cienþii din spitale ce
vor beneficia de pro-
dusele prelevate, se
efectueazã ºi o serie
de teste în laboratoa-
re de specialitate pen-
tru a exclude eventua-
la transmitere a unei
boli prin transfuzie.
Din cantitatea de sân-
ge recoltatã se vor

face preparate din sânge necesare pentru in-
tervenþiile chirurgicale, aºa cum ar fi masa
eritrocitarã, plasma congelatã sau concen-
tratul trombocitar.

În cazul în care donatorul suferã de o boalã
transmisibilã, acesta va fi informat asupra
stãrii lui de sãnãtate. Înainte de toate, pentru
a dona sânge craiovenii trebuie sã îndeplineas-
cã o serie de condiþii. Eligibile sunt doar per-
soanele cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã aibã o sta-
re de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã nu con-
sume alcool cu 48 de ore înaintea donãrii, sã
aibã greutatea peste 60 kg, sã nu sufere de
afecþiuni precum hepatitã, TBC, malarie, boli
de piele, ulcer sau diabet zaharat ºi sã nu fi-
gureze în registrele medicale cu boli de ini-
mã. Persoana care doreºte sã doneze sânge
nu trebuie sã fie alergicã sau sã fi donat sân-
ge cu 72 de zile înainte de recoltare. În dimi-
neaþa recoltãrii de sânge pot fi consumate cel
mult douã felii de pâine cu margarinã ºi gem.
De asemenea, trebuie consumate multe lichi-
de. Sunt interzise în schimb alimentele boga-
te în grãsimi ºi laptele. Nici fumatul nu este
recomandat înainte de a dona sânge din cau-
za riscului de lipotimie.

Donatorii beneficiazã de analize gratuite
ºi bonuri în valoare de 60 de lei

Pentru a-i încuraja sã doneze sânge, cra-
iovenii sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi:
ºapte bonuri de masã în valoare totalã de
60 de lei ºi analize gratuite în valoare de
100 lei pentru depistarea hepatitei B ºi C, a
HIV/SIDA ºi a leucemiei. De asemenea, tot
cu aceastã ocazie sunt determinate hemo-
globina, grupa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe
lista de beneficii figureazã ºi o reducere de
50% pe transportul în comun timp de o
lunã ºi o zi liberã la serviciu sau ºcoalã.

În România doar 1,7% din populaþie do-
neazã sânge, cu mult sub media europeanã
(4%). ªi, nu de puþine ori, medicii din spi-
talele s-au plâns cã deficitul de sânge se
resimte, mai ales pe secþii în care consu-
mul este mare, aºa cum ar fi cele de chi-
rurgie ori oncologie. Pentru ca intervenþiile
chirurgicale sã nu mai fie amânate din cau-
za lipsei sângelui, ar fi nevoie ca mãcar
2,5% din populaþie sã meargã frecvent la
centrele de donare.

RADU ILICEANU
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Pãrintele Daniil, episcopul ro-
mânilor din Serbia, însoþit de
Gheorghe Ianeº, preotul paroh din
Satu Nou ºi protopop de Panciova
ºi diaconul Cristian Babuþ au fost
invitaþii speciali ai evenimentului..
Din partea Consulatului României
din Vârºeþ, a fost prezent Dan
Constantin, Consulul  României la
Vârºeþ, care s-a adresat celor pre-
zenþi printr-un discurs interesant.
Preºedintele CRS, Daniel Magdu
a salutat prezenþa delegaþilor din
localitãþile româneºti, iar PS Daniil
a binecuvântat lucrãrile Adunãrii.
Cel mai important punct pe ordi-
nea de zi a fost ieºirea de sub se-
chestru a CRS, precum ºi deblo-
carea conturilor. În acest context,
au fost prezentate detaliat toate
problemele cu care s-a confruntat
CRS-ul de-a lungul anilor, precum
ºi procedurile de ieºire din acest
impas. „Conturile Comunitãþii fi-

Comunitatea Românilor din Serbia a fãcut o tranzacþie interesantã:

La finele sãptãmânii trecute, în localitatea Satu
Nou, din Serbia, a avut loc Adunarea Comunitãþii
Românilor din Serbia (CRS). Au fost prezenþi mai
mulþi delegaþi din localitãþile Vârºeþ, Uzdin, Ofcea,
Satu Nou, Sân Mihai, Doloave, Grebenaþ, Biserica
Albã, Covãciþa, Cuvin, Sãrcia, Straja, Jamul Mic ºi

Vlaicovãþ.  Au fost adoptate decizii importante
legate de buna funcþionare a Comunitãþii Români-
lor din Serbia, asociaþie recunoscutã ca fiind cea

mai reprezentativã din þara vecinã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ind deblocate, cea mai reprezenta-
tivã organizaþie a românilor din
Serbia este iarãºi eligibilã pentru a-
ºi relua activitãþile”, a precizat
Daniel Magdu, preºedintele CRS.

Reînnoirea contractului
de închiriere a sediului central

Pentru asigurarea continuitãþii
proprietãþilor imobile, Adunarea
CRS a hotãrât în unanimitate ca
proprietãþile CRS sã fie donate
BOR – Episcopia Dacia Felix, iar
Episcopia la rândul sãu va da în
folosinþã aceste proprietãþi Comu-
nitãþii Românilor din Serbia. La
punctul doi al ordinei de zi s-a de-
cis reînnoirea contractului de în-
chiriere a sediului central al CRS,
„Casa Butoarcã”, situat în strada
Vasco Popa nr.16 din Vârºeþ, pro-
prietate a Episcopiei Dacia Felix.
PS Daniil s-a adresat Adunãrii cu
cuvinte alese, subliniind importan-

þa CRS, pe care a definit ca fiind
coloana vertebralã a românilor din
Serbia, acceptând donaþia fãcutã
din partea CRS cãtre Episcopie.
La fel ºi-a dat acordul, ca ºi în
continuare, „Casa Butoarcã” din
Vârºeþ sã fie centrul românismu-
lui din Serbia, fiind sediul central
al CRS.

Procesul de retrocedare
a imobilelor colective
a românilor din Serbia

Un punct aparte pe ordinea de
zi a prezentat procesul de retro-
cedare a imobilelor colective a ro-
mânilor din Serbia. Au fost pre-
zentate toate demersurile, decizia
Agenþiei, plângerea CRS, precum
ºi toate acþiunile care vor fi luate
în viitor. Aºa cum bine se ºtie
Agenþia pentru Retrocedare – fi-
liala Novi Sad, a respins cererea
Comunitãþii Românilor din Serbia

(CRS) pentru retrocedarea bunu-
rilor colective ale românilor din
Serbia. La începutul lunii aprilie a
fost prima audiere la Agenþia pen-
tru Retrocedare – Filiala Novi Sad.
Magistratul Public din Zrenianin,
a trimis opinia în scris, prin care
a precizat cã nu existã  dovadã de
succesiune între CRS ºi Societa-
tea „Luceafãrul”.  La audierea din
6 aprilie, Comunitatea Românilor
din Serbia a justificat cã toate bu-
nurile Societãþii „Luceafãrul” au
fost confiscate prin decizia Tri-
bunalului Popular din Vârºeþ din
1946. Societatea „Luceafãrul” a
fost obligatã de autoritãþile comu-
niste sã restituie „profitul de rãz-
boi”. „Bunurile au intrat în pose-
sia RFP Iugoslavia pe data de 6
februarie 1947, iar Societatea „Lu-
ceafãrul” a fost dizolvatã abuziv.
S-a mai specificat cã scopul în-
fiinþãrii societãþii „Luceafãrul” a
fost sprijinirea comunitãþii româ-
neºti. Clãdirea a adãpostit liceul
românesc, cu cele douã internate
ale sale. Activitãþile culturale a
comunitãþii româneºti s-au desfã-
ºurat în aceastã clãdire. Clãdirea
„Luceafãrul” a asigurat sediul aso-
ciaþiilor ºi instituþiilor româneºti ºi
a finanþat publicaþiile în limba ro-
mânã. Pe data de 27 iunie 1946,
Uniunea Culturalã a Românilor din
Iugoslavia încearcã sã salveze ce
se mai poate salva din Societatea
„Luceafãrul”, adresându-se Tri-
bunalului Popular pentru cumpã-
rarea bunurilor mobile”, explicã
Stevan Mihailov, fost preºedinte
al CRS.

„Colindele neamului”
Reprezentanþii Comunitãþii Ro-

mânilor din Serbia ºi-au propus pe
viitor renovarea sediului central al
CRS „Casa Butoarcã” precum ºi
organizarea festivalului „Colinde-
le neamului” prin concursurile la
proiectele DPRRP. La fel au fost
stabilite activitãþile care se vor or-
ganiza în perioada urmãtoare pre-
cum: marcarea Zilei Limbii Româ-
ne în colaborare cu ICR Bucureºti;
asistenþã tinerilor etnici români pri-
vind înscrierea la studii în Româ-
nia; participarea tinerilor la tabãra
de varã de la Sulina în colaborare
cu DPRRP; participarea tinerilor
români din Serbia la ºcoala de varã
„Alexandru Mocioni” în colabora-
re cu Uniunea Culturalã a Româ-
nilor din Ungaria ºi nu în ultimul
rând, organizarea ºcolii de varã
pentru tinerii români din Serbia
privind modalitãþile de promovare
a valorilor culturale româneºti.
„Oferirea competenþelor de bazã în
conceperea ºi derularea proiecte-
lor culturale. Abordarea problema-
ticii democraþiei participative. Pro-
iect care se va derula în Serbia, în
luna august, în colaborare cu Fun-
daþia Judeþeanã pentru Tineret
Timiº unde vor participa tineri din
Banat ºi Timoc. „Adunarea CRS din
Satu Nou a fost una constructivã.
Pãstrarea, dezvoltarea ºi afirmarea
identitãþii româneºti este direcþia
principalã care urmãreºte consoli-
darea identitãþii etnice, lingvistice ºi
spirituale a românilor din Serbia…”,
a mai spus Stevan Mihailov.

Eurodeputatul PSD Victor
Boºtinaru, vicepreºedintele
Grupului S&D din Parla-
mentul European pentru
politicã externã ºi membru
al Delegaþiei pentru relaþiile
cu Republica Popularã
Chinezã, se aflã în China,
începând de ieri pânã pe 18
iunie a.c. Delegaþia Grupului
S&D va fi condusã de
preºedintele social-democra-
þilor din Parlamentul Euro-
pean, eurodeputatul italian
Gianni Pittella. Pe agenda

vizitei sunt incluse discuþii
la Misiunea Uniunii Europe-
ne în Beijing, participarea la
un seminar în cadrul Univer-
sitãþii Tsinghua ºi discuþii cu
înalþi oficiali chinezi privind
parteneriatul economic UE-
China. De asemenea, euro-
deputaþii vor avea întâlniri
cu reprezentanþi ai Bãncii
Asiatice de Investiþii în
Infrastructurã (AIIB), ai
Comisiei Naþionale pentru
Reformã ºi Dezvoltare
(NDRC), reprezentanþi ai

Ministerului Comerþului din
Republica Popularã Chinezã
ºi cu cei ai asociaþiilor de
dezvoltare, investiþii ºi
cooperare Uniunea Europea-
nã - China. Conform euro-
deputatului Victor Boºtinaru,
obiectivele vizitei Delegaþiei
S&D în China vor viza
întãrirea parteneriatului UE-
China pe toate componentele
esenþiale: cooperarea inter-
naþionalã, investiþiile econo-
mice ºi politicile privind
schimbãrile climatice.
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GEORGE POPESCU

În timp ce la Bruxelles lideri de la toate
palierele ºi de toate culorile, ca ºi comisari
cu însãrcinãri precise în materie, þin la foc
continuu retorica în jurul spinoasei proble-
me a imigraþiei, iatã cã, duminicã, guvernul
socialist al lui Hollande a dat curs unui act
pe care nu puþini comentatori l-au asociat
vederilor extremiºtilor de dreapta. Decizia,
pe cât de neaºteptatã pe atât de fermã, s-a
petrecut la graniþa cu Italia, la Mentone ºi
Ventimiglia, unde câteva mii de imigranþi
porniþi spre Franþa ºi, de acolo, mai departe,
au fost opriþi ºi „împachetaþi” în vederea
retrimiterii în þãrile lor.

Presa, francezã ºi italianã cu informaþii
de la faþa locului, n-a ezitat sã se întrebe,
încã o datã, asupra raþiunilor ce a determi-
nat guvernul socialist francez sã-ºi punã în
joc ceea ce a mai rãmas din credibilitatea sa,
îndeosebi sub aspectul doctrinei pe care pre-
tinde cã o reprezintã ºi o aplicã. „Inumana
politica lui Hollande”, titrau câteva din coti-
dianele occidentale de ieri, punând sub sem-
nul întrebãrii însuºi atributul de „socialist”

De la Secolul „luminilor”De la Secolul „luminilor”De la Secolul „luminilor”De la Secolul „luminilor”De la Secolul „luminilor”
la „corectitudinea politicã”la „corectitudinea politicã”la „corectitudinea politicã”la „corectitudinea politicã”la „corectitudinea politicã”

ºi asociind partidul la guvernare în Franþa
cu formaþiunea lui Marie Le Pen.

ªi în timp ce pe un pod, cel din localitatea
Ventimiglia, zeci de imigranþi s-au urcat pe
barierele de stânci ameninþând cã se vor
arunca în mare, prestigiosul cotidian roman
„Il Sole 24 ore” îl intervieva, la faþa locului,
pe Jean Paul Fituossi, tunisian nativ dar un
notoriu economist, director al Observatoru-
lui Francez de Conjuncturi Economice,
ºocat, la rândul sãu, de gestul guvernului de
la Paris.

Dezamãgit – ºi nu doar de aceastã ultimã
decizie, ci de comportamentul Europei în in-
tegralitatea ei –, el nu se sfieºte sã vorbeascã
despre „lipsa de omenie a guvernelor”, mai
ales a celui francez „presupus de stânga”; în
teorie, adaugã, fiindcã, dacã vorbim de imi-
graþie, Europa aproape cã nu mai existã, nici
ca bloc, nici altcumva. El ridiculizeazã însuºi
„planul” asumat de Bruxelles ºi, apoi, de cã-
tre guverne, lãsând deoparte refuzurile fãþiºe
ale câtorva (Anglia, Danemarca, Olanda etc.),
care prevede un prag de… admiºi. Exemplul

Franþei e descumpãnitor: 40 de mii, ridicol,
comparat cu Libanul, o þarã cu mai puþin de
4 milioane de locuitori, care a integrat un mi-
lion de persoane refugiate din Siria.

Problema acestui exod fãrã precedent în
istorie s-a transformat, în aceste ultime luni,
într-un veritabil examen pe care Bãtrânul
Continent este chemat sã-l dea în faþa Isto-
riei. ªi asta din mai multe raþiuni: cea umani-
tarã, cãreia Papa Francisc i-a conferit o di-
mensiune cvasi-epocalã, transformând-o
într-un fel de pariu pentru politica anilor ºi a
deceniilor ce vin, dar ºi pentru un motiv mult
mai simplu, cunoscut, dezbãtut, dar, din
pãcate, îngropat sub preºul maculat al ipo-
criziei „politicii corecte”. un soi de coniven-
þã cu extremismele, doctrinare sau nu, cã-
rora tocmai desele ambiguitãþi ºi, mai ales,
astfel de decizii luate „pe picior” le oferã
ºanse în plus de popularitate.

Nodul problemei consistã, aºadar, în ori-
ginea acestei ambiguitãþi instalate în com-
portamentul guvernelor europene: politici
greºite, economice ºi sociale, au indus o

obosealã ºi o deziluzie în rândul maselor pânã
dincolo de pragul rãbdãrii; în locul unor so-
luþii menite rezolvãrii acestui imens discon-
fort, s-a mers pe ideea, vãdit „propagandis-
ticã”, a transformãrii fenomenului imigrãrii
într-un fals subiect.

Pe de o parte, eºafodând raþiunea econo-
micã a imigrantului, în fond cea mai impor-
tantã, chiar ºi în contextul crizelor datorate
intervenþiilor armate, criminale desigur, ipos-
tazierea sa în „duºman” nu e decât o capca-
nã în care, pânã sã cãdem cu toþii, rãmânem
captivii ei amânând sine die o soluþionare
adecvatã. ªi care nu poate fi gânditã în afa-
ra Istoriei Europei înseºi: un continent din-
totdeauna de emigrare ºi de imigrare. De
veacuri. ªi de milenii.

Altminteri, „corectitudinea” politicã de
care atât se vorbeºte pare a arunca în uitare,
dacã nu întreaga Istorie a Europei, atunci
cu siguranþã secolele de… luminã, fie ºi cu
umbrele lor cu tot, în care s-a afirmat cu
orgoliul civilizator începând de prin secolul
al XVII-lea. Cel puþin.

 Situaþia Naþionalã Educaþionalã Româneascã, cuprinsã
în politicile europene, acordã o atenþie deosebitã ecologiei
ºi protecþiei mediului. Pentru atingerea acestui obiectiv, con-
cursul îºi propune conºtientizarea elevilor cã „omul, ca
specie biologicã, este dependent de naturã ºi nu poate trãi
în afara ei”.

Concursul va avea loc mâine, la Colegiul Tehnic de In-
dustrie Alimentarã Craiova. „Ne propunem, ca obiective,
protejarea ºi conservarea mediului înconjurãtor; conºtienti-
zarea ºi asumarea responsabilitãþii protejãrii mediului de cã-
tre elevi etc. Acest concurs este destinat copiilor între 13-
18 ani ºi se desfãºoarã pe douã etape – judeþeanã ºi naþiona-
lã. La faza judeþeanã, tinerii trebuie sã-ºi trimitã lucrãrile,

Programul „Fiecare Copil în Grãdiniþã”, care ajutã copiii
sãraci sã meargã la grãdiniþã, va fi extins la nivel naþional, a
anunþat, ieri, ministrul Muncii, Rovana Plumb. Conform unui
comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Protecþiei So-
ciale ºi Persoanelor Vârstnice, în cele 11 judeþe în care este
implementat programul sunt sprijiniþi 2.400 copii.

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a vizitat, ieri, grãdiniþa

Ieri, a început proba de competenþe digitale a Bacalaurea-
tului, în Dolj fiind înscriºi 3.903 de candidaþi. Examenele
sunt susþinute în 43 de instituþii de învãþãmânt preuniversi-
tar. Doi dintre elevi au fost eliminaþi deoarece aveau asupra
lor telefonul mobil, care le-a sunat în timpul examenului. În
altã ordine de idei, cei cinci elevi din Dolj, care au susþinut
Bac-ul în sesiunea specialã din luna mai, au promovat, me-
diile acestora fiind între 6,60 ºi 9,86.

CRISTI PÃTRU

De ieri, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj organizeazã
cursuri de pregãtire pentru candidaþii înscriºi la examenul
de definitivat în învãþãmânt, sesiunea 2015. Sunt cuprinºi
peste 200 de profesori în acest proces, cei mai mulþi fiind la
învãþãmântul preºcolar (45), iar 36 fiind la învãþãmântul pri-
mar, alþi 32 fiind pregãtiþi pentru educaþie fizicã ºi sport.
Pentru învãþãmântul special sunt înscriºi cinci candidaþi.

CRISTI PÃTRU

Doi eliminaþi în timpulDoi eliminaþi în timpulDoi eliminaþi în timpulDoi eliminaþi în timpulDoi eliminaþi în timpul
BacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatului

A început pregãtireaA început pregãtireaA început pregãtireaA început pregãtireaA început pregãtirea
pentru definitivatpentru definitivatpentru definitivatpentru definitivatpentru definitivat

ocupanþii primului loc mergând la faza superioarã, care se
va desfãºura la Muncel, judeþul Iaºi, în perioada 15-20 iu-
lie”, a precizat prof.  Simona Chiriþã, din cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

 La Craiova se va desfãºura cea de-a XVI-a ediþie a
Concursului Naþional de Proiecte de Mediu. Organizarea
acestui program pleacã de la ideea cã interesul comunitãþii
se face în conformitate cu legile muncii ºi cã numai astfel
se poate asigur o continuitate pe Terra.

Programul „Fiecare Copil în Grãdiniþã”
va fi extins la nivel naþional

de copii din localitatea Drãgãeºti-Pãmânteni, comuna Mã-
neºti, judeþul Dâmboviþa, unde Asociaþia OvidiuRo (OvR),
Consiliul Judeþean ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmbo-
viþa implementeazã programul „Fiecare Copil în Grãdiniþã”
(FCG), care încurajeazã educaþia timpurie a copiilor sãraci.
În acest an ºcolar, numai în judeþul Dâmboviþa sunt ajutaþi
sã meargã la grãdiniþã 285 de copii defavorizaþi, de trei ori
mai mulþi faþã de anii anteriori.

Lansat de Asociaþia OvidiuRo (OvR) ºi Ministerul Educa-
þiei, în 2010, FCG stimuleazã pãrinþii sã-ºi aducã zilnic copi-
ii la grãdiniþã, oferindu-le tichete sociale în valoare de 50 lei
pe lunã. Copiii se calificã pentru program pe baza veniturilor
familiei, condiþiilor de trai ºi nivelului scãzut de educaþie al
pãrinþilor. Pentru a primi tichetele, copiii trebuie sã fie pre-
zenþi zilnic la grãdiniþã, iar pãrinþii trebuie sã participe la o
întâlnire lunarã cu profesorii ºi de 5 ori pe lunã, la Ziua Pãrinþi-
lor. Primul judeþ care a alocat fonduri pentru acoperirea ti-
chetelor sociale a fost Cluj, la începutul anului 2014, prin
intermediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului.

Concurs pentru pãstrarea
unui mediu curat
Concurs pentru pãstrarea
unui mediu curat
Concurs pentru pãstrarea
unui mediu curat
Concurs pentru pãstrarea
unui mediu curat
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unui mediu curat
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unui mediu curat
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Concurs pentru pãstrarea
unui mediu curat
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«Ne-am dorit sã ne bucurãm de rezul-
tatele Asociaþiei „Vasiliada” prin prisma bu-
curiei copiilor pe care „Vasiliada” îi are în
grijã de mai mult timp, în cadrul diferite-
lor centre sociale de zi din judeþele Dolj ºi
Gorj sau prin intermediul diferitelor cam-
panii, precum „Gesturile mici fac oame-
nii mari”, unde peste 50 de copii cu re-
zultate foarte bune la învãþãturã, din me-
diul rural, primesc burse lunare din partea
asociaþiei, datoritã donatorilor noºtri», a
menþionat pãrintele Adrian Stanulicã,
preºedintele Asociaþiei „Vasiliada”.

Un gest „nobil” pentru copii
Cu acest prilej, Asociaþia „Vasiliada” a

marcat împlinirea a 14 ani de activitate so-
cialã în Sud-Vestul României. „Mã bucur
foarte mult cã Asociaþia „Vasiliada” s-a în-
dreptat cãtre Teatrul „Colibri”, pentru cã toþi
copiii au nevoie de poveºti, de poveºti spu-

Peste 200 de copii care provin din familii aflatePeste 200 de copii care provin din familii aflatePeste 200 de copii care provin din familii aflatePeste 200 de copii care provin din familii aflatePeste 200 de copii care provin din familii aflate
în nevoie, la Tîn nevoie, la Tîn nevoie, la Tîn nevoie, la Tîn nevoie, la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Peste 200 de copii din familii cu risc social, majoritatea din mediul
rural, aflaþi în grija Asociaþiei „Vasiliada”, au participat duminicã, 14
iunie, gratuit, la un spectacol prezentat special pentru ei de actorii Tea-
trului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova. Evenimentul a fost
organizat de Asociaþia „Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei, cu sprijinul
instituþiei teatrale, care a oferit copiilor posibilitatea de a viziona piesa
„Ursul pãcãlit de vulpe” de Ion Creangã, dupã scenariul, în regia ºi sceno-
grafia lui Valentin Dobrescu, pe muzica lui Alin Macovei-Moraru.

se cu pãpuºi, ºi, din nefericire, nu toþi au
ºansa sã meargã la un teatru de pãpuºi. Drept
pentru care gestul pe care „Vasiliada” l-a fã-
cut de ziua sa este unul mai mult decât no-
bil. Este ºi binevenit ºi cred cã este normal
ºi pentru noi, ºi pentru ei, sã ne unim forþele
si sã aducem putinã bucurie, sã dãm o ºansã
acestor copii», a declarat Adriana Teodores-
cu, managerul Teatrului „Colibri”, care a
subliniat faptul cã aceastã instituþie îºi va
manifesta  în continuare deschiderea pentru
parteneriatele care vin în sprijinul copiilor
proveniþi din familii aflate în nevoie. „Des-
chiderea teatrului cãtre aceºti copii înseam-
nã sã ne îndeplinim misiunea, pentru cã
aceasta este misiunea noastrã. Pentru noi,
toþi copiii sunt egali, toþi au ºanse egale, din
punctul nostru de vedere, la a-ºi trãi copilã-
ria aºa cum meritã orice copil, iar partea
noastrã de misiune este sã le înfrumuseþãm
viaþa ºi sã-i educãm prin poveste, prin pã-

puºi”, a adãugat managerul Teatrului Colibri.
Misiunea Asociaþiei „Vasiliada”, de a oferi

servicii sociale persoanelor aflate în dificul-
tate, având la baza dragostea faþã de semeni,
a prins contur prin intermediul numeroase-
lor proiecte sociale care au avut în vedere
sprijinirea copiilor cu risc de abandon ºco-
lar, tinerilor post-instituþionalizaþi, tinerilor cu
dizabilitãþi, persoanelor vârstnice ºi a celor
fãrã adãpost, ºomerilor ºi persoanelor ina-
ctive pe piaþa muncii.

Lucrarea Bisericii în Oltenia
Datoritã implicãrii constante în viaþa so-

cialã a persoanelor aflate în dificultate, Aso-

ciaþia „Vasiliada” a devenit în cei 14 ani de
activitate una dintre cele mai reprezentati-
ve organizaþii caritabile din Oltenia, desfã-
ºurându-ºi activitatea sub purtarea de grijã
a Înaltpreasfinþitului Pãrinte acad. dr. Iri-
neu, arhiepiscop al Craiovei, mitropolit al
Olteniei ºi preºedinte de onoare al asocia-
þiei. «„Vasiliada”, care are un trecut istoric
foarte bogat, începând de la Sfântul Vasile
cel Mare, s-a impus în istorie ca un centru
de mare prestigiu ºi, în acelaºi timp, de aju-
tor faþã de oameni ºi faþã de credincioºi,
faþã de cei care au nevoie ºi cei care sunt
deschiºi în lucrarea aceasta pe care Mân-
tuitorul Hristos ne-a învãþat sã o avem faþã
de semenii noºtri. În Arhiepiscopia Craio-
vei, Asociaþia „Vasiliada” ºi-a dus cu cinste
aceastã lucrare ºi s-a impus ca o asociaþie
cu largã deschidere faþã de cei aflaþi în ne-
voie», a precizat ÎPS Irineu.

În cei 14 ani de activitate neîntreruptã,
Asociaþia „Vasiliada” a iniþiat parteneriate
sociale cu instituþii publice ºi private pen-
tru a dezvolta proiecte ºi campanii socia-
le, la care s-au alãturat ºi numeroase per-
soane publice precum: Baroneasa Emma
Nicholson de Winterbourne, Paula Seling,
Tudor Gheorghe, Felicia Filip, Liana Stan-
ciu, Cristian Mihãilescu, Ducu Bertzi, Na-
taºa Raab, Diana Þugui. În ultimul an, ac-
tivitatea Asociaþiei „Vasiliada” poate fi re-
zumatã în cifre astfel: 2.954 beneficiari
direcþi, 9 aºezãminte sociale, 9 proiecte
sociale, 46 angajaþi ºi 64 voluntari.

Cei  zece de elevi au experimentat realitãþile occidentale din piaþa muncii prin intermediul
organizaþiei neguvernamentalã UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreende-
dorismo e Empresas Familiares (Centrul de Cercetare ºi Asistenþã în Antreprenoriat ºi Afaceri
de Familie), unde funcþioneazã incubatorul de afaceri al Institutului Universitar Lisabona –
ISCTE-IUL. În aceastã perioadã, practicanþii au lucrat în societãþi specifice propriilor specia-
lizãri (Cozinha Popular da Mouraria, Profit-plan Lda, OF Produções), într-un sistem în care
accentul a fost pus pe aplicaþiile practice, iniþiativã, seriozitate,  implicare ºi valorizarea ideilor.

Elevii craioveni au parcurs module de pregãtire practicã specifice propriei specializãri
(tehnician mecatronist, tehnician operator tehnicã de calcul ºi tehnician ecolog ºi protecþia
calitãþii mediului) ºi, de-a lungul celor 30 de ore de practicã, au intrat în contact cu menta-
litatea ºi piaþa muncii europeanã, dobândind noi abilitãþi ºi aptitudini utile.

Practicanþii ºi-au exersat competenþele specifice în cadrul modulelor „Circuite electri-
ce”, „Circuite electronice” ºi „Poluarea ºi protecþia mediului”, putând sã îºi auto-testeze
abilitãþile de muncã ºi comunicare în echipã, fiind puºi în faþa unor situaþii identice cu cele
din viaþa profesionalã realã, de a colabora cu colegi puþin sau deloc cunoscuþi, pentru
atingerea unor obiective comune. Nu în ultimul rând, elevii au avut posibilitatea sã îºi clari-
fice viitoarele opþiuni de carierã, descoperindu-ºi talentele, abilitãþile ºi vocaþia. Evaluarea
stagiului de practicã i-a fãcut pe cei zece liceeni sã-ºi prezinte rezultatele muncii în faþa
colegilor ºi a tutorilor, care au avut sarcina de a decide notele finale.

Stagiu de pregãtire practicã în PortugaliaStagiu de pregãtire practicã în PortugaliaStagiu de pregãtire practicã în PortugaliaStagiu de pregãtire practicã în PortugaliaStagiu de pregãtire practicã în Portugalia
pentru zece liceeni craiovenipentru zece liceeni craiovenipentru zece liceeni craiovenipentru zece liceeni craiovenipentru zece liceeni craioveni

În perioada 8-12 iunie a.c.,  zece elevi craioveni din cla-
sa a XI-a, de la Liceul Tehnologic „George Bibescu”, Cole-
giul Tehnic „Costin D. Neniþescu” ºi Liceul „Traian Vuia”,
au efectuat un stagiu de pregãtire practicã la operatori
economici din Lisabona, în cadrul activitãþilor derulate în
cadrul proiectului „TRAVAIL – Tranziþia la viaþa activã în

vederea integrãrii pe piaþa muncii pentru elevii din judeþul
Dolj”, implementat de Asociaþia „Mereu pentru Europa”,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Asociaþia EduFor Cra-
iova ºi UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Em-
preendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia, cofi-
nanþat din FSE prin POSDRU 2007-2013.
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Moscova  ameninþã cã va reacþiona în
cazul în care SUA vor staþiona arme în sta-
tele Baltice ºi estul Europei. Presa interna-
þionalã informase anterior despre planurile
SUA de a instala armament greu în þãrile
baltice, Polonia, România ºi Bulgaria. „Dacã
tehnica militarã grea a SUA, compusã din
tancuri, sisteme de artilerie ºi alte echipa-
mente militare, va apãrea într-o serie de þãri
din Europa de Est ºi þãrile baltice, acesta va
fi pasul cel mai agresiv al Pentagonului ºi al
NATO de la Rãzboiul rece, din secolul tre-

Grecia: O femeie a fost
aleasã în premierã la
conducerea Partidului
socialist Pasok

Fofi Gennimata, fost ministru ºi fiica unu-
ia dintre fondatorii Pasok (socialist), a fost
aleasã seara la conducerea partidului so-
cialist Pasok. Gennimata, 41 de ani, a fost
aleasã în primul tur, devansându-i pe cei-
lalþi doi membri ai formaþiunii care au par-
ticipat la alegeri ºi obþinând peste 50% din
voturi. Pasok (Miºcarea Socialistã Panele-
nã), altãdatã la egalitate cu formaþiunea
Noua Democraþie la toate marile alegeri, a
fost slãbitã considerabil dupã participarea
la coaliþia de guvernare ºi de criza econo-
micã în care se aflã Grecia din 2009. Profi-
tând de uzura celor douã partide tradiþio-
nale, partidul radical de stânga Syriza, con-
dus de Alexis Tsipras, a câºtigat alegerile
parlamentare în luna ianuarie. În 2009, Pa-
sok a câºtigat alegerile legislative cu 43,9%
din voturi. În iunie 2012, formaþiunea a ob-
þinut doar 12,3% din voturi, iar în ianuarie
anul trecut 4,7%. Numãrul locurilor sale din
Parlament a scãzut de la 160 (din totalul de
300) la 33, iar în prezent la 13. Fofi Genni-
mata, care a deþinut diferite posturi minis-
teriale între 2009 ºi 2015, a devenit cel de-
al cincilea preºedinte (dupã Andreas Papan-
dreou, Costas Simitis, Georges Papandreou
ºi Evangelos Venizelos) al formaþiunii Pa-
sok. Tatãl sãu a contribuit la crearea for-
maþiunii în 1974. În prima sa declaraþie
dupã alegeri, ea a afirmat cã preia condu-
cerea Pasok „în cel mai critic moment pen-
tru þarã, în momentul în care toatã lumea
trebuie sã dea dovadã de responsabilitate”.
În special, a subliniat ea, premierul Tsipras,
care trebuie „sã dea dovadã de responsabi-
litate în faþa poporului grec ºi nu în faþa
membrilor Syriza”.

ONU cere un armistiþiu
umanitar de douã
sãptãmâni în Yemen

În deschiderea negocierilor de pace de
la Geneva, secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, a îndemnat ieri, la un armistiþiu
umanitar de douã sãptãmâni în Yemen.
„Am subliniat importanþa de a avea un ar-
mistiþiu umanitar de douã sãptãmâni, cu
ocazia Ramadanului, lunã de post pentru
musulmani, care începe sãptãmâna aceas-
ta”, a declarat secretarul general al ONU,
dupã întrevederea cu o delegaþie a guver-
nului yemenit, în exil în Arabia Sauditã.
„Sper cã sãptãmâna aceasta va marca în-
ceputul sfârºitului luptelor”, a adãugat se-
cretarul general al ONU. Secretarul gene-
ral al ONU a îndemnat pãrþile aflate în con-
flict sã ajungã la un acord cu privire la
„încetarea focului” ºi „retragerea grupu-
rilor armate din oraºe”. Negocierile între
cele douã pãrþi trebuiau sã înceapã luni
dimineaþa, însã sosirea delegaþiei rebeli-
lor din Ansarullah ºi a aliaþilor lor a fost
amânatã „din motive de logisticã”, potri-
vit ONU. Poziþiile pe care le-au adoptat pãr-
þile în conflict din aceastã sãracã þarã a
peninsulei arabe sunt atât de îndepãrtate,
încât primele consultãri vor avea loc sub
formã de „discuþii de proximitate”, iar tri-
misul special al ONU pentru Yemen, mau-
ritanul Ismail Ould Sheikh Ahmed, va face
„naveta” între ele douã delegaþii. Acesta
este primul dialog între cele douã pãrþi
implicate în conflict, dupã atacul rebelilor
ºi aliaþilor lor, care l-au forþat pe preºedin-
tele Abd Rabbo Mansour Hadi sã fugã din
Sanaa, în februarie. Întrevederea de la Ge-
neva intervine în condiþiile în care luptele
s-au împotmolit de douã luni ºi jumãtate,
de la declanºarea, la 26 martie, a lovituri-
lor aeriene ale unei coaliþii arabe conduse
de Riad. Aceste bombardamente intensive
au slãbit capacitãþile militare ale rebeli-
lor, însã fãrã a-i face sã cedeze.

Miniºtrii de Justiþie din statele Uniunii
Europene (UE) au ajuns ieri la un acord asu-
pra unui nou regulament european pentru
consolidarea protecþiei datelor pe internet
ºi au recunoscut dreptul cetãþenilor „de a fi
uitaþi”. Dupã trei ani de negocieri, statele
blocului comunitar vor începe negocierile
cu Parlamentul European (PE), astfel încât
pânã la sfârºitul anului sã convinã asupra
unei versiuni definitive a textului. Preºedinþia
letonã a UE a subliniat cã dreptul cetãþeni-
lor „de a fi uitaþi” pe internet, adicã de a li
se ºterge la cerere datele personale, „se
adapteazã noii realitãþi ºi garanteazã protecþia
datelor personale ale cetãþenilor, oferindu-
le o mai mare putere de decizie” ºi totodatã
va spori încrederea în serviciile pe inter-
net, un lucru pozitiv pentru mediul de afa-
ceri. Mai multe state, printre care Belgia,
Lituania, Malta, Polonia ºi Spania, au ma-
nifestat rezerve faþã prevederea ce permite

Armata americanã susþine cã a între-
prins un raid aerian în Libia în cursul cã-
ruia l-ar fi ucis pe un lider al-Qaida. Pen-
tagonul nu dã prea multe detalii ale ope-
raþiunii desfãºurate sâmbãtã noaptea, dar
guvernul libian a anunþat cã cel vizat de
atac a fost Mokhtar Belmokhtar. Este li-
derul al-Qaida care a ordonat atacul sân-
geros din 2013 de la complexul de ex-
ploatare a gazelor din Algeria. Guvernul
libian a declarat cã Belmokhtar a fost ucis
în timpul atacului, dar oficialii americani
încã nu confirmaserã ieri acest lucru. „A

Rusia ameninþã cã-ºi va suplimentaRusia ameninþã cã-ºi va suplimentaRusia ameninþã cã-ºi va suplimentaRusia ameninþã cã-ºi va suplimentaRusia ameninþã cã-ºi va suplimenta
efectivele la graniþa de vestefectivele la graniþa de vestefectivele la graniþa de vestefectivele la graniþa de vestefectivele la graniþa de vest

cut”, a afirmat generalul de armatã Iuri Ia-
kubov, coordonatorul Direcþiei inspectori-
lor generali din Ministerul rus al Apãrãrii.
„Rusiei nu-i rãmâne altceva decât sã-ºi spo-
reascã forþele ºi mijloacele în direcþia stra-
tegicã Vest”, a spus Iakubov. El apreciazã
cã, „în primul rând, va fi consolidatã gru-
parea militarã pe întreg perimetrul frontie-
rei de vest a Rusiei, inclusiv cu noi forma-
þiuni de tancuri, de artilerie ºi unitãþi aerie-
ne”. «Brigada de rachete din regiunea Kali-
ningrad va fi reînarmatã rapid cu noi siste-

me de rachete tactice „Iskander”, va fi su-
pus unor modificãri substanþiale grupul in-
terarme din Belarus etc», a avertizat ace-
laºi înalt responsabil militar rus, comentând
informaþiile apãrute în mass-media potrivit
cãrora Casa Albã ºi Pentagonul intenþioneazã
sã concentreze în apropiere de graniþa cu
Rusia tehnicã militarã grea (tancuri, artile-
rie, vehicule de luptã pentru infanterie) la
baze din þãri din Europa de Est ºi þãrile bal-
tice, inclusiv în Lituania, Letonia, Estonia,
Polonia, România, Bulgaria ºi, probabil,

Ungaria. Rusia, a subliniat generalul rus,
s-a retras definitiv din Tratatul privind
forþele convenþionale din Europa (CFE),
astfel, în cazul unui rãspuns nu va fi le-
gatã de limitãri pe flancuri, aºa cum a fost
înainte, dupã numãrul de tancuri, avioa-
ne, sisteme de artilerie în zonele de fron-
tierã. El a reamintit cã, pânã în 2007, Rusia
a respectat prevederile Tratatului CFE ºi
putea þine în partea de vest a Europei un
numãr strict limitat de arme grele, inclu-
siv tancuri ºi avioane. În acelaºi timp,
Kremlinul a refuzat sã comenteze infor-
maþiile din mass-media privind dislocarea
armelor grele americane în Europa de Est.
„Nu a existat nicio declaraþie din partea
SUA, de aceea nu am nimic de spus. Când
va fi, atunci vom comenta”, a declarat
Dmitri Peskov, purtãtorul de cuvânt al pre-
ºedintelui rus Vladimir Putin.

Liderul terorist Mokhtar Belmokhtar ar fi
fost ucis într-un raid american în Libia

fost un singur atac desfãºurat cu un
avion”, a declarat un oficial din cadrul
Pentagonului, care are informaþii directe
în legãturã cu operaþiunea. Nu a existat
personal la sol, a adãugat oficialul citat.
Miºcãrile lui Belmokhtar au fost urmãrite
în timpul raidului, dar rezultatul operaþi-
unii încã este evaluat, a precizat oficialul
american. Guvernul libian a mers ºi mai
departe, într-o declaraþie datã duminicã,
ºi a afirmat cã atacul american a “con-
dus la uciderea lui Mokhtar Belmokhtar
ºi a unui grup de libieni membri ai unei

organizaþii teroriste din estul Libiei”. Bel-
mokhtar este fondatorul batalionului Sem-
natari cu Sânge, care a revendicat atacul
din ianuarie 2013 din Algeria, soldat cu
moartea mai multor strãini, între care doi
români. La scurt timp dupã acest atac,
procuratura din New York l-a pus sub
acuzare pentru implicarea în aceastã lua-
re de ostatici. Ulterior, gruparea a reven-
dicat mai multe atentate în Mali ºi Niger.
Belmokhtar, în vârstã de 42 de ani, ºi-a
pierdut un ochi în timpul unei lupte, ceea
ce i-a adus numele de „Chiorul”.

Acord al statelor UE pentru consolidarea
protecþiei datelor pe internet

procesarea datelor cu un scop diferit de cel
pentru care acestea au fost colectate. Tex-
tul menþioneazã cã aceastã procesare poa-
te fi autorizatã atunci
când existã o legãturã cu
obiectivul iniþial al colec-
tãrii datelor ºi se acordã
garanþii corespunzãtoa-
re posesorului acestor
date, ori când interesele
operatorului sau ale unui
terþ prevaleazã asupra
intereselor persoanei
afectate. Cu excepþia
Austriei ºi Sloveniei, toa-
te statele membre au
sprijinit textul de com-
promis prezentat de pre-
ºedinþia letonã, dar cele
mai multe au fost de
acord cu ideea cã acest

text este doar un punct de plecare, iar con-
þinutul sãu poate fi îmbunãtãþit în timpul
negocierilor cu PE.
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Melineºti, ju-

deþul Dolj  va organiza în perioada
17.07.2015-20.07.2015 concursul
pentru ocuparea funcþiei vacante
de Referent, clasa a III-a, gradul Prin-
cipal din cadrul Biroului Financiar
–Contabil al Comunei Melineºti, ju-
deþul Dolj. Proba scrisã va avea loc
în data de 17.07.2015 ora 0900 iar
proba de interviu va avea loc în
data de 20.07.2015 ora 1000. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor
depune începând cu data de
17.06.2015  pânã în data de
06.07.2015 la secretariatul Primã-
riei comunei Melineºti. Candidatul
care se înscrie la examen trebuie
sã îndeplineascã cumulativ urmã-
toarele condiþii: -  studii liceale, de
profil economic, finalizate cu diplo-
ma de bacalaureat, - vechime de
cel puþin 5 ani în specialitatea stu-
diilor. Relaþii la Tel. 0251/440042.

PRIMÃRIA Comunei Desa, Ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post vacant
contractual de inspector grad-
debutant, în cadrul Compartimen-
tului „Protecþia Mediului”. Pentru
a participa la concurs, candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: -studii superioare,
universitare, absolvite cu diplome
de licenþã în specialitatea- Ingine-
ria Mediului, Ecologie ºi Protecþia
Mediului, -vechimea în specialita-
te- 0 ani, -cunoºtinþe operare cal-
culator nivel mediu. Depunere
dosare: în termen de 10 zile de la
publicarea anunþului. Proba scri-
sã: 03.07.2015, ora 10.00. Interviul:
07.07.2015, ora 10.00. Depunerea
dosarelor ºi concursul se vor des-
fãºura la Primãria Desa, Str. Calea
Þeculescu, nr.14. Relaþii suplimen-
tare se obþin la tel.0251.322.496.

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi maga-
zin second-hand.
Telefon: 0747/
072.570.
Absolventã a Fa-
cultãþii de Econo-
mie ºi Administra-
rea Afacerilor din
Craiova (secþia In-
formaticã econo-
micã), promoþia
2015, solicit an-
gajare. Telefon:
0755/996.001.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. 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 Craiovi-
þa Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAMERE
CENTRU. Telefon:
0766/553.144.

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 sau schimb
casã (variante).
Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3
camere + anexã
cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, co-
muna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. 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. Telefon:
0740/295.533 ºi
0744/789.725.

CN TRANSELECTRICA SA,
ST Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Brestei, nr. 5, Telefon 0251/
307100, ce intenþioneazã sã soli-
cite de la A.N. Apele Romane –
ABA Jiu, reactualizarea avizului
de gospodãrire a apelor pentru re-
alizarea lucrãrii de investiþie: ,,LEA
220kV dc Ostrovu Mare – RET
(LEA 220kV Porþile de Fier I – Ce-
tate)”, ce se realizeazã în judeþul
Mehedinþi, pe traseul UAT Gogo-
ºu, Gruia, Jiana, Vanjulet ºi Vânju
Mare. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de
producþie nu vor rezulta ape uza-
te. Aceastã solicitare de reactua-
lizare a avizului este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului sau A.N.
Apele Romane – A.B.A. Jiu Cra-
iova, strada N.Romanescu, nr. 54,
telefon 0251/426655, dupã data
de 08.06.2015.
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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.

Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi,
1 living cu bucãtã-
rie open space, 3
balcoane, centralã
pe lemne ºi centra-
lã electricã. Grãdi-
nã cu grãtar. Situa-
tã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel
Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,
bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã
+ 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire
centralã, izolatã
termic sau schimb
cu 2 apartamente
2 camere – vari-
ante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.

Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard
din beton-fier ºi te-
ren agricol. Tele-
fon: 0723/
692.884.

TERENURI
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp
negociabil. 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. Telefon: 0744/
262.358 sau
0764/008.033.
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.
VÂND teren intra-
vilan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.

Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp te-
ren intravilan în Se-
garcea, 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.
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 geo-
tehnic, lângã pã-
dure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.

Teren stradal,
utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Munte-
nilor - 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.
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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 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 ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprie-
tar, proprietar, par-
ticular. 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. Te-
lefon: 0766/
676.238.
Sufrager ie 5
corpuri – 500
RON, dormitor
- 800 RON, ca-
napea – 300
RON. Telefon:
0730/619.935.

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.
Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimitirul
Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând 2 gropi bolti-
te cimitir Sineasca.
Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama 200
lei - sãpun de casã
10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.

Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 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
culoare negru.
2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând grâu, un
leu kilogramul.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf
foarte convena-
bil, performant
cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi
cu geam 2,5 lei/
buc, 2 ferestre
cu geam 30 lei/
buc, covor per-
san 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu
5 rame cu puiet -
Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, com-
binã frigorificã Arc-
tic nouã maºinã
de cusut Singer ºi
Paff. Telefon:
0747/674.714.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.

Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, piele
bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefã-
cute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite,
chituite 1,20x52.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat
mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior
pentru copil. Te-
lefon: 0770/
661.121.
Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþu-
zeascã, cauciu-
curi 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 zin-
catã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala
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 Sim-
plon. 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
aºteaptã la Olã-
neºti, central cu
oferte la cererea
clientului, cazare-
masã- confort.
Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gladio-
le Olanda + factu-
rã + consultaþie la
plantare. Telefon:
0786/391.745.
CONDOLEANÞE
Conducerea Li-
ceului Charles
Laugier - Craio-
va, împreunã cu
colectivul de
cadre didactice
ºi elevii din învã-
þãmântul postli-
ceal, sunt alã-
turi de eleva Co-
jocaru Otilia de
la anul al III- lea,
în momentele
grele pricinuite
de decesul ma-
mei. Sincere
condoleanþe ºi
Dumnezeu sã o
odihneascã!

A încetat din via-
þã, într-un spital
din Nürnberg,
dupã o lungã ºi
grea suferinþã,
colegul ºi priete-
nul nostru dr.
ªERBAN LUNGU
fost asistent uni-
versitar UMF
Craiova. Fire
deschisã, tot-
deauna veselã,
fãrã antipatii din
partea colegilor,
inteligent ºi dis-
pus a schimba
viaþa din aceas-
tã þarã de dinain-
te de Revoluþie,
cu ceva mai  bun
ºi sigur. Sincere
condoleanþe so-
þiei Monica ºi
Dumnezeu sã te
aºeze lângã cei
pe care i-ai iubit
ºi stimat.
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Redutabila naþionalã a Columbiei
a cedat, totalmente neaºteptat, du-
minicã searã, în faþa Venezuelei, în
meciul ce a deschis Grupa C, scor
0-1. Echipierul ruºilor de la Zenit
Sankt Petersburg, Salomon Ron-
don, a înscris unicul gol al dispu-
tei, dupã exact o orã de joc.

La Columbia, echipã pregãtitã
de argentinianul Jose Pekerman, au
evoluat urmãtorii: Ospina – Zuni-
ga, Zapata, Murillo, Armero (J.
Martinez 82) – Cuadrado, C. San-
chez (Cardona 63), E. Valencia, J.
Rodriguez – Falcao, Bacca (T.
Gutierrez 72).

Cât îi priveºte pe venezueleni,
selecþionerul Noel Sanvicente a
mizat pe: Baroja – Rosales, Vizcar-
rondo, Tunez, Amorebieta – T.
Rincon, Seijas (Lucena 75) – Var-
gas (C. Gonzales 78), Arango (Ci-
chero 86), Guerra – Rondon.

Selecao se impune
în prelungiri

În cealaltã partidã a grupei, Bra-

COPCOPCOPCOPCOPA AMERICA: Stelara Columbia,A AMERICA: Stelara Columbia,A AMERICA: Stelara Columbia,A AMERICA: Stelara Columbia,A AMERICA: Stelara Columbia,
pusã la respect de Vpusã la respect de Vpusã la respect de Vpusã la respect de Vpusã la respect de Venezuelaenezuelaenezuelaenezuelaenezuela

zilia a trebuit sã aºtepte pânã în
minutul 90+2 ca sã depãºeascã,
scor 2-1, nãbãdãioasa selecþiona-
tã a statului Peru. Omul lui Mircea
Lucescu la ªahtior, rezerva Dou-
glas Costa, a zãdãrnicit eforturi-
le incaºilor, graþie unui assist al
lui Neymar. Pânã aici însã, me-
ciul a plecat ca din puºcã, peru-
vienii deblocând tabela în minu-
tul 3, gol Cueva, pentru ca dupã
numai douã minute acelaºi Ney-
mar sã reechilibreze balanþa, dupã
o pasã a colegului sãu de la Bar-
celona, Dani Alves.

Brazilia: Jefferson – Dani Alves,
Miranda, David Luiz, Felipe Luis
– Elias, Fernandinho – Willian (Ri-
beiro 87), Fred (Firmino 75), Ne-
ymar – Diego Tardelli (D. Costa
66). Selecþioner: Carlos Dunga.

Peru: Gallese – Advincula, Zam-
brano, Ascues, J. Vargas (Yotun
88) – Lobaton, Ballon – J. San-
chez, Farfan (Carrillo 83), Cueva
(Reyna 82) – Guerrero. Selecþio-
ner: Ricardo Gareca.

Confruntare de vis
în aceastã noapte

Argentina ºi Uruguay se vor afla
în aceastã noapte faþã în faþã (ora
2.30, Digi Sport 1), într-un meci
contând pentru runda a doua a
Grupei B. Se anunþã un spectacol
de vis, þinând cont de pleiada de
vedete ce se vor afla pe gazonul
arenei din La Serena, dar ºi de fap-
tul cã argentinienii ºi uruguayenii
sunt cele mai de succes echipe din
istoria competiþiei, cu 14, respec-
tiv 15 trofee. “Pumele” au ºi o re-
vanºã de luat, dupã ce “celeºtii”
au obþinut ultimul lor titlu chiar pe
pãmân argentinian, la precedenta
ediþie din 2011. Marele absent al
acestui meci este Luis Suarez,
suspendat în continuare dupã epi-
sodul de la CM 2014, când la muº-
cat pe Chiellini în victoria Uruguay-
ului cu Italia (2-1). În prima etapã
a acestei grupe, Argentina a remi-
zat, 2-2 (dupã ce a condus cu 2-
0), în companiei vicecampioanei

Paraguay, iar Uruguay a dispus la
limitã, 1-0, de invitata Jamaica.
Altfel, încleºtarea Paraguy – Ja-
maica va fi ceva mai devreme,
exact de la mizul nopþii.

Pânã la aceste partide, azi-noap-
te, în Grupa A, Ecuador (0p) a în-

tâlnit Bolivia (1p), în timp ce gaz-
da Chile (3p) a dat piept cu cealal-
tã formaþie invitatã, Mexic (1p).

Se calificã mai departe prime-
le douã clasate din cele trei gru-
pe, plus cele mai bune douã re-
prezentative de pe locul 3.

Slãtineanca Monica Niculescu, locul 61
WTA, a fost învinsã, ieri, cu scorul de 6-1,
4-6, 2-6, de sportiva croatã Ana Konjuh, lo-
cul 87 WTA, în finala turneului pe iarbã de la

Monica Niculescu, învinsã în finala
turneului de la Nottingham

Nottingham (Marea Britanie).
Jucãtoarea în vârstã de doar 17 ani ºi ju-

mãtate s-a impus dupã o orã ºi 50 de minute,
reuºind sã-ºi treacã în palmares primul titlu
WTA din carierã. Ea a pierdut în faþa român-
cei primul set la aceastã competiþie.

Finala ar fi trebuit sã se desfãºoare dumi-
nicã, dar programul turneului de la Nottin-
gham a fost perturbat de ploaie.

Aceasta a fost a cincea finalã jucatã de
Niculescu, în vârstã de 27 de ani, dupã ce a
câºtigat turneele de la Guangzhou (China), în
2014, ºi Florianopolis (Brazilia), în 2013, ºi a

pierdut în Luxemburg, în 2011 ºi 2012.
Câºtigãtoarea turneului va primi 280 de

puncte WTA ºi un premiu de 43.000 de do-
lari, iar învinsa 180 de puncte WTA ºi 21.400
de dolari.

Monica Niculescu va evolua în aceastã
sãptãmânã la turneul Premier de la Birmin-
gham, unde o va întâlni, în primul tur, pe ce-
hoaica Barbora Strycova, locul 22 WTA ºi
cap de serie numãrul 10.

Pe tabloul principal se mai aflã douã ro-
mânce! La debutul sãu pe iarbã în acest se-
zon, Simona Halep (nr. 3 WTA) a fost de-

semnatã principala favoritã a turneului de la
Birmingham ºi va evolua direct în manºa se-
cundã, cu învingãtoarea dintre britanica Na-
omi Broady (224 WTA) ºi croata Ajla Tom-
ljanovic (79 WTA – meci disputat dupã în-
chiderea ediþiei.

Cealaltã conaþionalã care va juca la com-
petiþia englezã este Irina Begu, favoritã 14,
Ea va  juca în runda inauguralã cu Daniela
Hantuchova (Slovacia, locul 72).

Turneul de la Birmingham, trasmis în di-
rect pe Digi Sport 2, e dotat cu premii totale
în valoare de 665.900 dolari.

GRUPA A: Islanda – Cehia 2-1 (Gunnarsson 60, Sightor-
sson 76 / Dockal 55), Letonia – Olanda 0-2 (Wijnaldim 67, Nar-
singh 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
Etapa viitoare (3 septembrie): Olanda – Islanda, Cehia –

Kazahstan, Turcia – Letonia.

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
Etapa viitoare (3 septembrie): Cipru – Þara Galilor, Belgia –

Bosnia, Israel – Andorra.

GRUPA C: Slovacia – Macedonia 2-1 (Salata 8, Hamsik 38 /
Ademi 69), Belarus – Spania 0-1 (David Silva 45), Ucraina –
Luxemburg 3-0 (Kravets 49, Garmash 57, Konoplyanka 87).

1. Slovacia 18p 4. Belarus 4p
2. Spania 15p 5. Macedonia 3p
3. Ucraina 12p 6. Luxemburg 1p
Etapa viitoare (5 septembrie): Spania – Slovacia, Ucraina –

Belarus, Luxemburg – Macedonia.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – ETAPA A 6-A
Rezultate complete

GRUPA D: Polonia – Georgia 4-0 (Milik 62, Lewandowski
89, 90+2, 90+3), Gibraltar – Germania 0-7 (Schurrle 28, 65, 71,
Kruse 47, 81, Gundogan 51, Bellarabi 57), Irlanda – Scoþia 1-
1 (Walters 38 / O Shea 47 aut.).

1. Polonia 14p 4. Irlanda 9p
2. Germania 13p 5. Georgia 3p
3. Scoþia 11p 6. Gibraltar 0p
Etapa viitoare (4 septembrie): Germania – Polonia, Georgia

– Scoþia, Gibraltar – Irlanda.

GRUPA E: Slovenia  – Anglia 2-3 (Novakovic 37, Pecnik 84
/ Wilshere 57, 73, Rooney 86), Lituania – Elveþia 1-2 (Cernych
64 / Drmic 69, Shaqiri 84), Estonia – San Marino 2-0 (Zenjov
35, 63).

1. Anglia 18p 4. Estonia 7p
2. Elveþia 12p 5. Lituania 6p
3. Slovenia 9p 6. San Marino 1p
Etapa viitoare (5 septembrie): San Marino – Anglia, Elveþia

– Slovenia, Estonia – Lituania.

GRUPA F: Irlanda de Nord – ROMÂNIA 0-0, Finlanda – Un-
garia 0-1 (Stieber 82), Insulele Feroe – Grecia 2-1 (Hansson 32,
Olsen 70 / Papastathopoulos 84).

1. ROMÂNIA 14p 4. I-le Feroe 6p
2. Irlanda N. 13p 5. Finlanda 4p
3. Ungaria 11p 6. Grecia 2p
Etapa viitoare (4 septembrie): Ungaria – România, I-le Fe-

roe – Irlanda N., Grecia – Finlanda.

GRUPA G: Rusia – Austria 0-1 (Janko 33), Suedia – Muntenegru
3-1 (Berg 38, Ibrahimovic 40, 44 / Damjanovic 64 pen.), Liechten-
stein – Moldova 1-1 (Wieser 21 / Boghiu 44).

1. Austria 16p 4. Muntenegru 5p
2. Suedia 12p 5. Liechtenstein 5p
3. Rusia 8p 6. Moldova 2p
Etapa viitoare (5 septembrie): Austria – Moldova, Rusia – Sue-

dia, Muntenegru – Liechtenstein.

GRUPA H: Croaþia – Italia 1-1 (Mandzukic 11 / Candreva 36
pen.), Norvegia – Azerbaidjan 0-0, Malta – Bulgaria 0-1 (Popov 56).

1. Croaþia 14p 4. Bulgaria 8p
2. Italia 12p 5 .

Azerbaidjan 4p
3. Norvegia 10p 6. Malta 1p
Etapa viitoare (3 septembrie): Azerbaidjan – Croaþia, Italia –

Malta, Bulgaria – Norvegia.

GRUPA I: Armenia – Portugalia 2-3 (Pizzelli 14, Mkoian 72 / Cr.
Ronaldo 29 pen., 55, 58), Danemarca – Serbia 2-0 (Yurary 13, Poul-
sen 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 – penalizatã cu 3

puncte.
Etapa viitoare (4 septembrie): Danemarca – Albania, Serbia –

Armenia. Portugalia va sta.

Acced direct la turneul final din Franþa primele douã clasate 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 baraj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.
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Sâmbãtã ºi duminicã, în Po-
livalenta din Craiova, a avut loc
Campionatul Balcanic de Judo,
la Cadeþi Under 18. Principalul
club care s-a implicat în desfã-
ºurarea acestui concurs inter-
naþional a fost Clubul Sportiv
Municipal, care alãturi de LPS
“Petrache Triºcu” Craiova,
CSU Craiova, DJTS Dolj, Sala
Polivalentã ºi Primãria din Cra-
iova, s-a descurcat remarcabil
în organizarea primei competi-
þii balcanice de judo din Bãnie.

La bãtãliile pe tatami au par-
ticipat aproximativ 250 de spor-
tivi din nouã þãri: România, Tur-
cia, Albania, Muntenegru, Ser-
bia, Bosnia, Grecia, Bulgaria ºi
Macedonia.

La capitolul distincþii, judo-
ka craioveni au urcat de trei ori
pe podium! Cel mai bun rezul-
tat l-a obþinut Theodora Bleaju,

JUDO: Sportivii craioveni – de trei ori pe podium,JUDO: Sportivii craioveni – de trei ori pe podium,JUDO: Sportivii craioveni – de trei ori pe podium,JUDO: Sportivii craioveni – de trei ori pe podium,JUDO: Sportivii craioveni – de trei ori pe podium,
la Balcaniada de Cadeþi de pe teren propriula Balcaniada de Cadeþi de pe teren propriula Balcaniada de Cadeþi de pe teren propriula Balcaniada de Cadeþi de pe teren propriula Balcaniada de Cadeþi de pe teren propriu

sportiva legitimatã la CS Uni-
versitatea Craiova, medaliatã cu
argint la categoria 48 de kg.
Celelalte douã distincþii de bronz
au fost  cuceri te  de colegul
Theodorei, Robert Pasãre (55
kg), ºi de cãtre Ruth Badea (40
kg), sportivã cu dublã legitima-
re la CSM Craiova ºi LPS “Pe-
trache Triºcu” Craiova.

“Ne aflãm la finalul acestei
competiþii balcanice de judo des-
fãºurate în premierã în Craio-
va. Sala Polivalentã s-a dovedit
o gazdã extrem de primitoare
pentru cei peste 200 de spor-
tivi din cele nouã þãri participan-
te. Noi, clubul organizator, am
reuºit sã ne descurcãm în pa-
rametrii aºteptaþi. Cred cã toþi
cei care au fost prezenþi sâm-
bãtã ºi duminincã în Polivalen-
tã, implicaþi sau nu în întrece-
rea sportivã, pot afirma cã ne-

am fãcut bine treaba. Sper cã
oficialii din Federaþie au fost
mulþumiþi de noi, cei de la Aso-
ciaþia Balcanicã de asemenea,
iar toatã lumea a fost încântatã
de oraºul Craiova”, a declarat
Sorin Manda, directorul CSM
Craiova.

În total, delegaþia României a
obþinut 15 medalii, dintre care
douã au fost de aur, ºase de ar-
gint ºi ºapte de bronz. Þara
noastrã s-a clasat pe locul pa-
tru în clasamentul general. Pri-
ma poziþie i-a revenit Serbiei,
cu cinci medalii de aur, una de
argint ºi cinci de bronz, urmatã
de Turcia, care a avut un bilanþ
de trei medalii de aur, cinci de
argint ºi ºase de bronz, iar ulti-
mul loc al podiumului a fost
ocupat de Muntenegru, cu trei
medalii de aur, trei de argint ºi
una de bronz.

DIGI SPORT 1
Jocurile Europene de la

Baku, în Azerbaidjan: 9:15 –
TIR (M), 12:55 – TAEK-
WONDO (F, M), 15:55 –
ÎNOT SINCRON / 20:00 –
FOTBAL U21 – Preliminariile

Euro 2017: România –
Armenia / 0:00, 2:30 –
FOTBAL – Copa America:
Paraguay – Jamaica, Argenti-
na – Uruguay.

DIGI SPORT 2
Jocurile Europene de la

Baku, în Azerbaidjan: 7:55 –

ÎNOT SINCRON, 9:30 –
TENIS DE MASÃ / 13:00 –
TENIS (F) – Turneul de la
Birmingham, în Regatul Unit:
ziua a 2-a.

DIGI SPORT 3
Jocurile Europene de la

Baku, în Azerbaidjan: 8:55 –

KAIAC-CANOE, 15:00 –
VOLEI PE PLAJÃ (F).

DOLCE SPORT
4:00 – BASCHET NBA,

OINÃ: Medalii în serie pentru CS Hoina Craiova
În perioada 4-7 iunie 2015

a avut loc la Mioveni cea de-
a treia ediþie a Campionate-
lor Naþionale de Oinã, com-
petiþie la care fetele de la CS
Hoina Craiova au confirmat
per formanþe le  an te r ioare ,
obþinând noi medalii: argint la
Junioare III ºi bronz la Ju-
nioare II. Echipa care a fa-
cu t  dep lasa rea  l a  aceas tã

HANDBAL (F) – BARAJE DE CALIFICARE LA CM 2015 – MANªA RETUR
Sâmbãtã   în tur
ROMÂNIA – Serbia 24-28   32-26
UNGARIA – Austria 41-24   33-20
Slovenia – FRANÞA 21-27   20-27
RUSIA – Germania 27-26   22-20
Cehia – OLANDA 25-23   23-33
Duminicã
Slovacia – SPANIA 20-20   19-25
Islanda – MUNTENEGRU 19-19   19-28
POLONIA – Ucraina 30-22   24-18
SUEDIA – Croaþia 27-21   24-23

Alãturi de cele 9 reprezentative calificate din ba-
raj, alte 12 se cunoºateau deja: Danemarca (din
oficiu, în calitate de gazdã), Brazilia (din oficiu,

campioana mondialã), Norvegia (din oficiu, cam-
pioana europeanã), Tunisia, RD Congo, Angola
(podiumul din Africa), Coreea de Sud, Japonia,
China (podiumul din Asia), Cuba, Argentina, Pu-
erto Rico (locurile 2, 3 ºi 4 din America de Sud ºi
America Latinã; Brazilia a câºtigat întrecerea).

Pentru completarea celorlalte 3 locuri dispo-
nibile, douã þãri urmeazã sã primeascã wildcard-
uri (invitaþii), acestora adãugându-li-se prima
poziþie dintr-un final-four la care participã în
aceste zile Australia, Congo, Kazahstan ºi Me-
xic. Acesta se disputã la Almaty (Kazahstan) ºi
se va încheia mâine.

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

Seria 1 – etapa a 29-a, (penultima): Recolta
Galicea Mare – Voinþa Caraula 3-11, Viitorul Do-
bridor – SIC PAN Unirea 1-3, Victoria Pleniþa –
Tractorul Cetate 2-1, Viitorul Vârtop – Viitorul Ciu-
percenii Noi 3-1, Fulgerul Maglavit – Avântul Giu-
bega 6-3, Flacãra Moþãþei – Avântul Verbiþa 3-0.
Progresul Ciupercenii Vechi – Dunãrea Negoi nu
s-a disputat, în timp ce SC Poiana Mare a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 66p (- 2 jo-
curi), 2. Flacãra Moþãþei 65p (- 1 joc), 3. Victoria
Pleniþa 63p (- 2 jocuri), 4. Fulgerul Maglavit 46p
(- 1 joc), 5. Tractorul Cetate 44p.

Seriile 2, 3, 4, 5 ºi 6 si-au finalizat etapele.
Ierarhiile, în partea superioarã a acestora, aratã
astfel:

Seria 2: 1. Mãceºu de Sus 62p, 2. Progresul

LIGA A V-A

competiþ ie:  Pãtru Cristina,
Zupea Andreea, Olteanu Vio-
rela, Boana ªtefania, Mincan
Ionela (ªcoala Gimnazialã
Leu, jud. Dolj – prof. Andrei-
 Onea); Cãprãrescu Gabriela,
Rioºanu Estera, Ovreiu Bian-
ca, Turcu Rebeca, Dolea Re-
beca,  Condescu Mirabela ,
Melente Sanda, Dolea Andre-
ea, Saman Claudia (ªcoala
Gimnazialã Voloiac – jud.

Mehedinþi - prof. Valentin-
 Draghici).

Sunt deja trei ani cu rezul-
tate extraordinare (6 medalii
de aur, 5 medalii de argint, 3
medalii de bronz), fapt ce a
dus la primirea de cãtre CS
Hoina Craiova a premiului de
cel mai bun club de oinã din
þarã, cu ocazia Galei Oinei de
la Bucureºti, Hotel LevOr, 4
decembrie 2014.

Cerãt 59p, 3. AFC Giurgiþa 57p, 4. Avântul Rast
43p, 5. Gloria Catane 43p,.

Seria 3: 1. Unirea Tricolor Dãbuleni 53p, 2. Amã-
rãºtii de Sus 51p, 3. Unirea Tâmbureºti 51p, 4. Vii-
torul Sadova 51p, 5. Ajax Dobroteºti 37p.

Seria 4: 1. Viitorul 2 Cârcea 52p, 2. Viitorul Co-
ºoveni 52p, 3. Sporting Leu 43p, 4. Progresul Cas-
tranova 42p, 5. Avântul Pieleºti 38p.

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

Seria 6: 1. Viitorul Municipal 2 Craiova 45p, 2.
Rapid Potmelþu 40p, 3. Unirea Braloºtiþa 35p, 4. Lu-
ceafãrul Craiova 34p, 5. Viitorul Valea Fântânilor 33p.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

finala, meci 6 (se joacã cel

mai bun din 7): Cleveland
Cavaliers – Golden State

Warriors (2-3 la general).

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) –

Turneul de la Halle, în

Germania: ziua a 2-a / 14:30,
16:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Queens, în

Regatul Unit: ziua a 2-a /
18:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Halle.

EUROSPORT
23:45, 2:45 – FOTBAL

(F) – Cupa Mondialã, în

Canada, faza grupelor:
Elveþia – Camerun, Australia

– Suedia.

EUROSPORT 2
8:00, 14:30 – SNOOKER

- Cupa Mondialã, la Wuxi, în
China: etapa a doua / 20:00 –

MOTOCICLISM – Liga
Naþionalã, în Suedia / 23:45

– FOTBAL (F) – Cupa
Mondialã, în Canada.
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Alb-albaºtii ºi-au aflat progra-
mul de amicale din stagiul de pre-
gãtire care se va desfãºura la
Fugen, în Austria, în perioada 19
iunie - 3 iulie. Universitatea va
disputa 5 meciuri de verificare,
urmând sã întâlneascã trei echi-
pe care au câºtigat recent titlul în
campionatele þãrilor lor. Printre
cei mai cunoscuþi adversari sunt
ucrainenii de la Dinamo Kiev ºi
bulgarii de la Ludogoreþ Razgrad.

Primul meci pe care Universi-
tatea îl va susþine în cantonamen-
tul austriac va fi pe 24 iunie con-
tra campioanei Albaniei, Skender-
beu Korce. Aceasta s-a impus de
5 ori în ultimele 6 ediþii ale cam-
pionatului din Albania, iar anul tre-
cut a fost eliminatã în prelimina-
riile Champions League de Bate
Borisov, dupã douã egaluri, 0-0 ºi
1-1. Al doilea amical al juveþilor
în Austria va avea loc pe 27 iu-
nie, când vor da piept cu FC Va-
duz, echipã din statul Lichtenstein,
care însã evolueazã în prima ligã
elveþianã.

Pe 29 iunie, Universitatea va juca
împotriva unei alte echipe din Alba-
nia, Kukesi, ocupanta locului 3 la fi-
nalul sezonului recent încheiat.

În ultimele douã zile înainte de

Reprezentativa de tineret a Româ-
niei debuteazã astãzi în preliminariile
Euro 2017, împotriva Armeniei, la
Târgu Mureº, meci programat de la
ora 20 (în direct la Digisport 1). Lotul
convocat este urmãtorul: Portari:
Laurenþiu Brãnescu (Haladas),
Valentin Cojocaru (FCSB), Eduard
Pap (ACS Poli Timiºoara); Fundaºi:
Bogdan Mitache (FC Voluntari),
Robert Hodorogea, Bogdan Þâru,
Cristian Manea (toþi FC Viitorul),
Deian Boldor (Pescara), George
Miron (Oþelul Galaþi), Ioan Neag
(”U” Cluj), Steliano Filip (Dinamo
Bucureºti); Mijlocaºi: Dragoº Nedel-
cu, Florin Tãnase, Alexandru Mitriþã
(toþi FC Viitorul), Szilard Veres,
Alexandru Pãun (ambii CFR Cluj),

TTTTTricolorii tineri încep astãziricolorii tineri încep astãziricolorii tineri încep astãziricolorii tineri încep astãziricolorii tineri încep astãzi
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Sorin Tãbãcariu, Cãtãlin ªtefãnescu
(ambii Ceahlãul), Ovidiu Popescu
(ACS Poli Timiºoara), Dorin Rotariu
(Dinamo), Andreas Ivan (Stuttgarter
Kickers); Atacanþi: George Puºcaº
(Internazionale Milano), Alexandru
Tudorie (Oþelul Galaþi), Cãtãlin Þârã
(FC Braºov).

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

Universitatea Craiova va juca
amicale cu Dinamo Kiev ºi
Ludogoreþ în stagiul de la Fugen

revenirea în þarã, alb-albaºtrii vor
susþine cele mai importante teste,
pe 1 iulie cu campioana Bulgariei,
Ludogoreþ Razgrad, ºi în ziua ur-
mãtoare cu Dinamo Kiev. Ludo-
goreþ Razgrad este echipa care a
eliminat Steaua anul trecut din
play-off-ul Champions League,
intrând în grupele competiþiei, unde
a întâlnit Real Madrid, Liverpool
ºi FC Basel. În componenþa for-
maþiei de la sud de Dunãre se aflã
ºi Cosmin Moþi, care a evoluat la
Universitatea Craiova în perioada
2002-2005.

Reîntâlnire cu Dinamo Kiev,
dupã 3 decenii

În sfârºit, ultimul meci de ve-
rificare din Austria va fi ºi cel
mai puternic, contra lui Dinamo
Kiev, care a câºtigat anul aces-
ta campionatul în Ucraina, de-
vansând echipa lui Mircea Lu-
cescu, ªahtior Doneþk, în faþa
cãreia a cucerit ºi Cupa Ucrai-
nei. Echipa este antrenatã de
Serghei Rebrov, cel care fãcea
un cuplu formidabil cu ªevcen-
ko în echipa care atingea sfer-
turile Ligii Campionilor, în 1998,
dupã ce în grupe spulberase FC

Barcelona chiar pe Nou Camp,
scor 4-0. Portarul ªovkovski (40
de ani), titularul de acum al
postului, se afla între buturi ºi
acum 17 ani. Cei mai importanþi
jucãtori din lotul lui Dinamo sunt
internaþionalii Iarmolenko (ucrai-
nean), Lens (olandez), Belhan-
da (marocan), Dragovic (elve-
þian), Petrovic (sârb), Miguel
Veloso (portughez), Kranjcar,
Vida (croaþi), Mbokani (congo-
lez), dar ºi fostul atacant al
Bistriþei, Junior Moraes, achizi-
þionat în vara aceasta.

 Dinamo Kiev are în palmares
14 titluri în Ucraina, care se adau-
gã altor 13 câºtigate pe vremea
URSS-ului, având ºi 2 Cupe ale
Cupelor în vitrinã. De altfel, ma-
rea echipã a lui Dinamo Kiev care
a câºtigat a doua cupã europeanã
ca importanþã în 1986, a eliminat
în optimi chiar pe Universitatea
Craiova. Astfel, în toamna lui
1985, a fost 2-2 pe „Central”,
goluri marcate de Marian Bâcu.
În retur formaþia pregãtitã de le-
gendarul Valeri Lobanovski se
impunea clar cu 3-0, scor stabilit

deja în minutul 13. Kievul avea
atunci în lot staruri precum Bela-
nov ºi Blohin, ambii câºtigãtori ai
Balonului de Aur, dar ºi alþi inter-
naþionali sovietici precum Balta-
cea, Demianenko, Besonov, Ev-

tuºenko, Raþ, Zavarov sau Iarem-
ciuk. Prima formulã a ªtiinþei în
conþinea pe: Lung – Negrilã, Tili-
hoi, ªtefãnescu, Ungureanu – Ad.
Popescu, Cãþoi, Mãnãilã, Badea
(G. Popescu) – Bâcu, Geolgãu.
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Lotul Universitãþii Craiova s-a reunit asearã pe arena „Extensiv” pentru

a pregãti noul sezon. Au absentat mai mulþi jucãtori, iar unul dintre cei
aºteptaþi iniþial, fundaºul Cosmin Frãsinescu, nu va mai ajunge deloc, fi-
indcã ºi-a reziliat contractul cu gruparea din Bãnie. Cele douã noutãþi au
fost stoperul bulgar Apostol Popov (32 de ani, de la ÞSKA Sofia) ºi ata-
cantul Simon Mazarache (22 de ani, de la Dinicu Golescu Câmpulung),
jucãtor venit în probe.

Au fost prezenþi 22 de jucãtori, mulþi dintre ei de la echipa a doua a
clubului. S-au prezentat sub comanda lui Cârþu ºi Sãndoi: Straton, Popes-
cu (portari), Izvoranu, Avrãmia, Briceag, Popov, Achim, Ciocotealã, Mar-
cu, Gârbiþã (fundaºi), Bãluþã, Cârstea, Bancu, Sin, Iuga, Târnãcop, Dinu
(mijlocaºi), Herghelegiu, Ivan, Curelea, Jurj, Mazarache (atacanþi). Dumi-
traº nu s-a antrenat, el intrând în pregãtirea echipei peste câteva zile, dupã
ce s-a operat de menisc. Aceeaºi intervenþie a suferit ºi Madson, care va
prinde ultima parte a cantonamentului de varã. Alþi absenþi: Bãlgrãdean,
Vãtãjelu, Kay, Nuno Rocha (la echipele naþionale), Ferfelea (suspendat de
club), Bawab (ajunge astãzi), Acka (ºi-a schimbat paºaportul ºi se alãturã
lotului în Austria). Oltenii se vor pregãti câteva zile pe arena „Extensiv”,
iar pe 19 iunie vor pleca într-un stagiu de pregãtire în Austria.


