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- Eu, Popescule, prefer sã mã
aleg cu toba, nu cu praful de pe ea.
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Centrul de Excelenta Dolj, destinat elevilor peste medie, si-a organizat,
ieri, prima sarbatoare, dar promite ca nu va fi ultima. La întâlnire, organizata
în sala de festivitati a Colegiului National „Carol I”, au participat elevi, cadre
didactice si reprezentanti ai „Rotary Club”, acestia din urma premiindu-i pe
cei care au obtinut rezultate exceptionale la concursurile nationale si inter-
nationale, recte olimpiade. Premiile acordate au fost substantiale, în conditii-
le actuale, dar perfect meritate de cei care le-au obtinut, iar sustinatorii per-
formantei sunt de acord sa raspun-
da la provocarea lansata de profe-
sorul Luminita Popescu, director al
Centrului de Excelenta Dolj.
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Se pârguieºte lubeniþaSe pârguieºte lubeniþaSe pârguieºte lubeniþaSe pârguieºte lubeniþaSe pârguieºte lubeniþa
de Dãbulenide Dãbulenide Dãbulenide Dãbulenide Dãbuleni

Încã puþine zile ºi gata: se trece la recoltarea masivã a
pepenilor galbeni ºi a lubeniþelor de Dãbuleni, din soiurile
precoce, vegheate zi de zi, din buza primãveri, acolo, sub
tunelele protectoare. Cercetãtorul Vasile Toma, de la Sta-
þiunea de Cercetãri a Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, ex-
pert fãrã egal în materie, ne-a avansat câteva denumiri de
soiuri pentru pepenii verzi („Sorento”, „Romanþa”, „Pata
Neagrã”), cultivaþi prin rãsad, în spaþii protejate, ºi pepenii
galbeni („Navigal” ºi „Passport”), de acum consacrate. Sunt
circa 5.000 de hectare, poate mai mult, în zonã, cultivate în
exclusivitate cu pepeni verzi ºi galbeni, ceea ce conferã ba-
zinului Dãbuleni unicitate, dar ºi o bunã faimã, încã insufi-
cient valorificatã, din varii motive. Pe acest considerent,
brandul nu aduce ºi preþurile cuvenite la valorificare. Deºi
este vorba de o producþie horticolã eminamente ecologicã.
Discuþia este lungã ºi sterilã. Nu existã, în aceastã perioadã
a anului, nicãieri în supermarketuri ºi hipermarketuri,
pepeni verzi ºi galbeni cu aromele ºi frãgezimea celor de
Dãbuleni.

Pentru al patrulea an la rând…
Motorul Ford EcoBoost deMotorul Ford EcoBoost deMotorul Ford EcoBoost deMotorul Ford EcoBoost deMotorul Ford EcoBoost de
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Muzeul Olteniei va
deschide în vacanþã
ªcoala
de varã
„Bios
Art”, cu
ateliere
creativ-
educative
gratuite
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Nepotul lui Traian Bãsescu,
Dragoº Bãsescu, sub control
judiciar pe cauþiune

Nepotul fostului preºedinte Traian
Bãsescu, Dragoº Bãsescu, a fost adus
la DNA, ieri, pentru a fi audiat într-un
dosar în care este suspectat cã i-a cerut
un milion de euro omului de afaceri San-
du Staicu, promiþând cã intervine la DII-
COT pentru soluþionarea favorabilã a
dosarului acestuia. Avocatul lui Dragoº
Bãsescu, Cristian Ene, a declarat, ieri, la
ieºirea din sediul DNA cã nepotul lui
Traian Bãsescu este suspectat de “po-
sibile fapte de trafic de influenþã”. El a
adãugat cã Dragoº Bãsescu a dat o de-
claraþie prin care a încercat sã îi convin-
gã pe anchetatorii DNA cu privire la ne-
vinovãþia sa. În urma declaraþiilor date,
anchetatorii au decis ca el sã fie cerce-
tat sub control judiciar pe cauþiune.
Avocatul a menþionat cã suma pe care
Dragoº Bãsescu trebuie sã o plãteascã
statului este de 10.000 de lei ºi cã acesta
urmeazã în continuare sã se prezinte în
faþa anchetatorilor ori de câte ori va fi
chemat. Dragoº Bãsescu nu a dorit sã
facã nici o declaraþie.

Zgonea a cheltuit din fondul
preºedintelui Camerei pentru
ajutoare materiale ºi acþiuni
umanitare

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a avut la dispoziþie în
2014 un fond de 220.000 lei, din care a
folosit 188.957 lei pentru ajutoare mate-
riale ºi acþiuni materiale, restul rãmânând
neutilizaþi. Potrivit raportului privind
modul de utilizare a fondului preºedin-
telui Camerei, Zgonea a utilizat 69.300
lei pentru ajutoare materiale acordate
personalului din cadrul Secretariatului
general al Camerei Deputaþilor, în baza
documentelor justificative, în cazuri de
boalã, deces în familie, dificultãþi finan-
ciare. Suma de 119.657 lei a fost cheltui-
tã pentru acþiuni umanitare, cum ar fi
sãrbãtorirea zilei de 8 martie, a pomului
de Crãciun, precum ºi alte acþiuni. La
data de 31 martie au rãmas neutilizaþi
31.043 lei, se mai menþioneazã în rapor-
tul cu care au fost informaþi membrii Bi-
roului Permanent. Potrivit Legii buge-
tului de stat pe 2014 ºi a Statutului de-
putaþilor ºi senatorilor, în bugetul Ca-
merei Deputaþilor se aprobã fondul pre-
ºedintelui, care poate fi utilizat pentru
ajutoare, recompense, stimulente, con-
tribuþii la acþiunile umanitare, burse.

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, ieri, întrebat despre pensiile spe-
ciale ale parlamentarilor, cã se va re-
feri la aceastã chestiune dupã ce va
primi de la Parlament legea ºi va face
“o analizã profundã”. “Mã voi referi
la aceastã chestiune dupã ce primesc
de la Parlament legea ºi voi face o
analizã profundã”, a spus Iohannis.
Legislativul a aprobat, marþi, cu 303
voturi “pentru”, 124 voturi “împotri-
vã” ºi douã abþineri, proiectul privind
pensiile speciale pentru parlamentari.
Proiectul prevede cã parlamentarii
beneficiazã de pensii speciale, care ar
putea ajunge la peste 4.000 de lei pen-
tru un ales cu trei mandate.

Potrivit proiectului, deputaþii ºi se-
natorii vor avea dreptul dupã exerci-
tarea mandatului, la cerere, la împlinirea vâr-
stei standard, la o indemnizaþie lunarã pentru
activitatea de parlamentar, aceasta urmând sã
fie în funcþie de numãrul de mandate. De
aceastã indemnizaþie vor beneficia doar cei care
nu mai au calitatea de parlamentar, iar cei care
au avut condamnãri penale sunt excluºi de la
aceastã indemnizaþie. Calculul acestei pensii se
va face prin înmulþirea 0,55% din indemniza-
þia brutã lunarã de parlamentar cu numãrul
mandatelor, iar pensia se va actualiza ori de
câte ori se va majora sau indexa indemnizaþia

Coordonatorul politic al Partidului Social
Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat,
ieri, la Botoºani, cã premierul Victor Ponta
va avea nevoie de o perioadã de recuperare
de pânã la patru sãptãmâni. Dragnea a preci-
zat cã primul-ministru se aflã în imposibilita-
tea de a pune piciorul operat în pãmânt ºi
acuzã dureri foarte mari. El susþine cã inter-
venþia chirurgicalã din Turcia a fost „grea”
ºi „complexã” ºi cã a fost un succes.

„Este nevoie de o perioadã de recupera-

Preºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Gorj, Ion Cãlinoiu, a de-
clarat, ieri, referitor la decizia ANI
privind incompatibilitatea, cã a fost
vorba despre o omisiune în com-
pletarea declaraþiei de avere privind
veniturile din anul 2013, fiind vor-
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parlamentarilor ºi se va cumula cu orice tip de
pensie din sistemul public de pensii, potrivit
proiectului de lege.

Cuantumul indemnizaþiei se acordã în limi-
ta a 3 mandate ºi reprezintã produsul obþinut
prin înmulþirea numãrului lunilor de mandat cu
0,55% din indemnizaþia brutã lunarã aflatã în
platã. Cuantumul îl reprezintã produsul obþi-
nut prin înmulþirea numãrului lunilor de man-
dat cu 0,55% din indemnizaþia brutã lunarã re-
alizatã în luna anterioarã solicitãrii de pensio-
nare. Pentru mandate incomplete indemniza-

þia se calculeazã proporþional cu pe-
rioada de mandat efectiv exercitatã,
dar nu mai puþin de 6 luni de activita-
te parlamentarã. Indemnizaþia se ac-
tualizeazã ori de câte ori se majoreazã
sau se indexeazã indemnizaþia brutã
lunarã a unui deputat sau senator aflat
în exercitarea mandatului, cu aceeaºi
datã. Indemnizaþia de parlamentar se
cumuleazã cu orice tip de pensie sta-
bilitã în sistemul public de pensii sau
în alt sistem de pensii neintegrat sis-
temului public, precum ºi cu orice alte
venituri realizate. Indemnizaþia este
supusã impozitului pe venit ºi contri-
buþiei de asigurãri sociale de sãnãta-
te, se suportã din bugetul de stat.

Potrivit calculelor, pentru un man-
dat de parlamentar, pensia este de

aproximativ la 1.500 lei, pentru trei mandate
este la peste 4.000 lei.

Reprezentanþii PNL au susþinut în plen res-
pingerea acestui proiect, în timp ce aleºii PSD,
UDMR, ai minoritãþilor ºi PC au susþinut apro-
barea lui.

Propunerea legislativã pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul
deputaþilor ºi senatorilor prevede pensiile spe-
ciale ale parlamentarilor ºi a fost semnatã de
255 de deputaþi ºi senatori, ulterior parlamen-
tarii PNL retrãgându-ºi semnãturile.

Preºedintele CJ Gorj, despre incompatibilitate: A fost o omisiune
în completarea declaraþiei de avere, voi contesta decizia ANI

ba despre o sumã în valoare de 800
de lei rezultatã din contractele în-
cheiate cu Centrul Naþional de Dez-
voltare a Învãþãmântului Profesio-
nal ºi Tehnic, respectiv Inspecto-
ratul ªcolar Gorj.

Ion Cãlinoiu a afirmat cã nu a

fost înºtiinþat în mod oficial în
momentul începerii cercetãrilor în
cazul sãu ºi nici nu i s-a cerut un
punct de vedere referitor la situa-
þia respectivã. “Nu am fost înºtiin-
þat în mod oficial nici în momentul
când a început cercetarea, nu mi
s-a solicitat niciun punct de vede-
re vizavi de aceastã acuzã. Am luat
la cunoºtinþã ºi nu sunt surprins.
Este vorba de o sumã de 800 lei pe
care i-am obþinut în calitate de ex-
pert într-un proiect în parteneriat
cu o instituþie abilitatã pe lângã ISJ
de promovare a parteneriatului so-
cial pentru susþinerea ºi dezvolta-
rea învãþãmântului tehnic. Pentru
ANI este o valorificare a potenþia-
lului sãu de activitate ºi verificare,
dar eu consider cã aceastã omisi-
une de declarare a venitului din
2013 îmi aparþine ºi o voi justifica.
Este vorba de un venit pe termen
scurt, am primit banii pe card, a
fost o simplã omisiune. A fost vorba
de un proiect de doar câteva luni,

în rest nu am avut altceva decât
venitul soþiei ºi al meu”, a spus Ion
Cãlinoiu.

Agenþia Naþionalã de Integritate
a constatat încãlcarea regimului
juridic al incompatibilitãþilor, pre-
cum ºi sãvârºirea infracþiunii de fals
în declaraþii în formã continuatã de
cãtre preºedintele Consiliului Jude-
þean Gorj, Ion Cãlinoiu.

Potrivit unui comunicat al ANI,
Ion Cãlinoiu s-a aflat în stare de
incompatibilitate întrucât a deþinut
simultan cu funcþia de preºedinte
al CJ Gorj urmãtoarele calitãþi: ex-
pert pe termen scurt în cadrul Cen-
trului Naþional de Dezvoltare a În-
vãþãmântului Profesional ºi Tehnic,
în perioada 1 septembrie –  15 de-
cembrie 2012; expert pe termen
scurt – expert comitetul local de
dezvoltare a parteneriatului social/
expert consorþiul regional Sud-Vest
Oltenia la Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Gorj, în perioada 1 iunie –
31 iulie 2013.

Dragnea: Premierul va avea nevoie de o perioadã
de recuperare de trei sau patru sãptãmâni

re, de trei sau patru sãptãmâni, în care în
fiecare zi trebuie sã facã niºte exerciþii pe
care trebuie sã le respecte cu stricteþe ºi
foarte multã rigoare, altfel o sã aibã proble-
me cu genunchiul toatã viaþa. Are dureri
foarte mari atunci când este pus sã facã acele
exerciþii. A încercat sã facã câþiva paºi cu
un cadru ieri, dar este aproape imposibil. Stã
într-un pat special care se modeleazã în di-
verse poziþii ºi are niºte aparate care lucrea-
zã la picior”, a afirmat Dragnea, care l-a vi-

zitat, marþi, pe Ponta la clinica din Turcia.
Liviu Dragnea a mai spus cã primul-minis-
tru urmeazã a fi reevaluat vineri, medicii
urmând sã decidã dacã acesta poate pãrãsi
clinica.

Premierul Victor Ponta a calificat marþi
intervenþia chirurgicalã la genunchi la care
a fost supus într-o clinicã din Turcia ca fi-
ind “mult mai complicatã decât se anticipa”
ºi ºi-a exprimat încrederea cã “pânã în de-
cembrie” va putea din nou sã facã sport.
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Încã puþine zile ºi gata: se
trece la recoltarea masivã a
pepenilor galbeni ºi a lubeni-
þelor de Dãbuleni, din soiurile
precoce, vegheate zi de zi, din
buza primãveri, acolo, sub tu-
nelele protectoare. Cercetã-
torul Vasile Toma, de la Staþi-
unea de Cercetãri a Plantelor
pe Nisipuri Dãbuleni, expert
fãrã egal în materie, ne-a
avansat câteva denumiri de
soiuri pentru pepenii verzi
(„Sorento”, „Romanþa”,
„Pata Neagrã”), cultivaþi prin
rãsad, în spaþii protejate, ºi
pepenii galbeni („Navigal” ºi
„Passport”), de acum consa-

MIRCEA CANÞÃR
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crate. Sunt circa 5.000 de hec-
tare, poate mai mult, în zonã,
cultivate în exclusivitate cu
pepeni verzi ºi galbeni, ceea
ce conferã bazinului Dãbuleni
unicitate, dar ºi o bunã faimã,
încã insuficient valorificatã,
din varii motive. Pe acest con-
siderent, brandul nu aduce ºi
preþurile cuvenite la valorifi-
care. Deºi este vorba de o
producþie horticolã emina-
mente ecologicã. Discuþia
este lungã ºi sterilã. Nu exis-
tã, în aceastã perioadã a anu-
lui, nicãieri în supermarketuri
ºi hipermarketuri, pepeni
verzi ºi galbeni cu aromele ºi

frãgezimea celor de Dãbuleni.
Deja primele exemplare
ajunse la maturitate se recol-
teazã. Se þine, evident, la
preþ. Începând cu acest an, a
fost instituit ºi impozitul pe
venit. Încât cultivatorii vor
avea chitanþiere. Mai deu-
nãzi a plouat sãnãtos prin
pãrþile Dãbuleniului, pe are-
ale reduse, decupate parcã
din imensitatea câmpului,
cum s-a întâmplat ºi în alte
locuri, tocmai când se insta-
lase seceta. Deloc o „ame-
ninþare”, atâta vreme cât la
ANIF Dolj „nu sunt proble-
me”, cum s-a exprimat þan-

þoº Dumitru Ghinea, cãlãuza
pâlcului de conservatori dol-
jeni, numit director ca bonus
politic. Vegheate zi ºi noap-
te, cu încordarea antrenatã a
bostãnarilor, miraculoasele
roade ale pãmântului se pâr-
guiesc, aºadar. Este o artã sã
identifici momentul optim al
culesului, fãrã sã te amãgeas-
cã ochiul. De ani buni, Dãbu-
leniul a devenit vestit în toa-
tã þara pentru lubeniþele sale.
A stârnit chiar invidia. Tipic
româneascã. Sigur cã nu pu-
teau lipsi bizareriile de tot
felul pe seama lubeniþelor de
Dãbuleni, într-o þarã în care

se discutã pânã la smintea-
lã doar de politica bãºtina-
ºã. La Dãbuleni, emoþiile
cultivatorilor sunt mari. Le-
gate de preþul de valorifica-
re. Asta este tot ce conteazã.
Un an nu seamãnã cu altul,
dar, pânã la aceastã datã,
totul a curs conform aºteptã-
rilor, prefigurându-se un rod
generos. Pentru o bunã pe-
rioadã de timp, „lubeniþa de
Dãbuleni” devine o efigie a
Doljului. Truda care i-a înso-
þit ciclul vegetal nu o ºtie doar
cultivatorul, chiar dacã
strâmbãm din nas, când îi
cumpãrãm marfa.

De Ziua Internaþionalã a Dunã-
rii, Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu i-a premiat, sãptãmâna aceas-
ta, pe elevii incluºi în proiectul na-
þional demarat în aceastã primãva-
rã – „Ovi îºi face prieteni noi”.
Acest amplu proiect a avut ca scop
informarea ºi educaþia de mediu.
Proiectul face parte din cadrul
campaniei de informare ºi respon-
sabilizare socialã „Sã pãstrãm apele
curate!”, campanie premiatã în
cadrul festivalului campaniilor de
mediu, de la Londra, la categoria
BEST GREEN INTERNATIONAL
CAMPAIGN. Administraþia Naþio-
nalã „Apele Române” este singura
instituþie publicã din România pre-
miatã în cadrul acestui festival, de

ABA Jiu a premiat elevii doljeni cuABA Jiu a premiat elevii doljeni cuABA Jiu a premiat elevii doljeni cuABA Jiu a premiat elevii doljeni cuABA Jiu a premiat elevii doljeni cu
ocazia Zilei Internaþionale a Dunãriiocazia Zilei Internaþionale a Dunãriiocazia Zilei Internaþionale a Dunãriiocazia Zilei Internaþionale a Dunãriiocazia Zilei Internaþionale a Dunãrii

la începutul lui ºi pânã în prezent.
Având în vedere cã pe 29 iunie

se sãrbãtoreºte Ziua Internaþiona-
lã a Dunãrii, specialiºtii A.B.A. Jiu
au cuplat acest eveniment cu cel al
premierii elevilor. «Anul acesta, tema
Zilei Internaþionale a Dunãrii este
„Fii activ”, dându-ne  astfel posibi-
litatea sã organizãm diferite eveni-
mente de conºtientizare specifice
împreunã cu ºcolarii cuprinºi în Pro-
iectul „Ovi îºi face prieteni noi”.
Astfel, micuþii au realizat desene te-
matice, machete, eseuri pe teme de
mediu, dar ºi competiþii sportive. În
funcþie de implicarea lor, specialiº-
tii A.B.A. Jiu i-au premiat cu diferi-
te materiale: stikere, orare,  jocuri
puzzle, tricouri cu Ovi, plãsuþe cu

Ziua Dunãrii, iar pentru participare
cu toþii au primit diplome. Au fost
ºi câteva unitãþi de învãþãmânt care
au marcat în acest an Ziua Dunãrii
printr-un concurs de cros», a de-
clarat Camelia Bãrbuþu, purtãtor de
cuvânt ABA Jiu.

Specialiºtii Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu au vizitat 11
unitãþi de învãþãmânt

La nivelul judeþului Dolj, specialiº-
tii Administraþiei Bazinale de Apã Jiu
au mers în aceastã sãptãmânã în 11
unitãþi de învãþãmânt: ªcoala cu cla-
sele I-VIII “Mircea Eliade”, nr. 22,
ªcoala Gimnazialã “Alexandru Mace-
donski”, nr. 32, Colegiul Naþional

“Carol I”, Colegiul Naþional “Fraþii
Buzeºti”, Liceul Teoretic “Henri Coan-
dã” Craiova, ªcoala Gimnazialã, “De-
cebal”, ªcoala cu clasele I-VIII “Ma-
rin Sorescu” Bulzeºti, ªcoala Gim-

nazialã Sãlcuþa, structura Plopºor,
ªcoala nr. 2 “Traian”, ªcoala Gim-
nazialã  nr. 21“ Gheorghe Þiþeica”ºi
Grãdiniþa “Cãsuþa cu poveºti”.

RADU ILICEANU

Astãzi începe cea de-a doua campanie de deratizare în Craiova din acest
an, care se va desfãºura într-un interval de ’ase zile lucrãtoare ºi care are
ca scop combaterea rozãtoarelor (ºoareci ’i ºobolani) ºi menþinerea aces-
tora la un nivel numeric redus. În prima fazã, lucrãtorii SC Salubritate vor
amplasa afiºe de avertizare a populaþiei ºi, ulterior, în aceleaºi locaþii, staþii
de intoxicare în care vor fi introduse produsele raticide „Jade Grain” ºi
„Jade Pastã”, substanþe din grupa a treia de toxicitate, avizate de Ministerul
Sãnãtãþii. În afiºele de avertizare se va specifica faptul cã substanþele folo-
site sunt toxice pentru oameni ºi animale, antidotul folosit în caz de inges-
tie accidentalã fiind vitamina K. Suprafaþa totalã pe care se va efectua
activitatea de deratizare este de 400 de hectare, programul urmând sã fie
adaptat în funcþie de condiþiile meteorologice. Astãzi se va începe cu Par-
cul „Nicolae Romanescu”, iar mâine se va ajunge în Parcul „Tineretului”.
Dintre cartiere, primele vor fi „Valea Roºie”, „Sãrari”, „1 Mai” ºi cimitirul
„Ungureni”. Întreaga operaþiune va fi derulatã cu sprijinul Poliþiei Locale.

LAURA MOÎRLICHE

De astãzi începe
deratizarea în Craiova

Cod galben de ploi
ºi vijelii în Dolj

Avertizarea de ploi torenþiale ºi vijelii este valabilã
pânã astãzi, la ora 22.00. Potrivit reprezentanþilor Ad-
ministraþiei Naþionale de Meteorologie (ANM), în Ol-
tenia, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei ºi în sud-
vestul Transilvaniei, instabilitatea atmosfericã va fi ac-
centuatã ºi se va manifesta prin averse cu caracter
torenþial, descãrcãri electrice, intensificãri de scurtã
duratã ale vântului ºi izolat cãderi de grindinã. Cantitã-
þile de apã ar putea depãºi, local, 20 de litri pe metru
pãtrat, iar izolat s-ar putea cumula peste 60 de litri pe
metru pãtrat.

LAURA MOÞÎRLICHE

Traseul 17 al RAT Craiova circulã, de acum, pe
itinerariul ºi la programul iniþiale. Autobuzele vor ple-
ca din staþia Garã, vor merge pe strada „Bariera Vâl-
cii” ºi vor ajunge la ªimnic. În zilele lucrãtoare, pri-
ma plecare din staþie este la ora 5.30, iar ultima este
la ora 20.30. În zilele nelucrãtoare, autobuzele vor
prelua clienþii la ora 6.45 (sâmbãta) ºi 7.15 (dumini-
ca), iar ultimele plecãri vor fi la orele 20.30 (sâmbã-
ta) ºi 21.00 (duminica).

LAURA MOÞÎRLICHE

Traseul 17 al RAT
a revenit la ruta iniþialã
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S-a urcat pe motocicletã fãrã
permis ºi a intrat într-un TIR

Doi tineri, de 15, res-
pectiv 16 ani, din comu-
na Rojiºte, au fost rãniþi,
marþi seara, dupã ce au
intrat cu motocicleta pe
care circulau, fãrã sã aibã
permis, într-un TIR.

Conform reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, marþi searã, în
jurul orei 19.30, pe DN 55,
în localitatea Rojiºte, Nico-
lae O., de  15 ani, din loca-
litate, în timp ce conducea
o motocicleta, din direcþia
Craiova spre Bechet, fãrã a poseda permis de conducere pentru nici
o categorie de autovehicule, s-a angajat în depãºirea neregulamenta-
rã a unui autovehicul, s-a dezechilibrat, a pierdut controlul asupra
direcþiei, pãtrunzând pe contrasens ºi a intrat în coliziune cu un auto-
camion, condus de Pencev S., de 23 de ani, din Oreahovo – Bulga-
ria, care circula regulamentar din sens opus. În urma coliziunii a
rezultat rãnirea uºoarã a lui Nicolae O., ºi a lui Relu S., de 16 ani, din
Rojiºte, pasager pe motocicletã. Poliþiºtii continuã cercetãrile sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã.

Reamintim cã, marþi dimineaþã,
poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au fãcut 33 percheziþii domi-
ciliare pe raza pe raza judeþului Dolj,
în cadrul unei acþiuni vizând des-
tructurarea unui grup infracþional
organizat, specializat în traficul de
droguri de risc. Potrivit unui co-
municat al DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, „în cauzã exis-
tã suspiciunea rezonabilã cã în
cursul anului 2015, în baza
aceleiaºi rezoluþii infracþi-
onale, membrii grupului
infracþional, format din 23
de persoane, au obþinut, 
prin intermediul unor co-
lete poºtale din Spania,
cantitãþi importante de dro-
guri de risc ºi substanþe
din categoria etnobotanice.
Ulterior, membrii grupului
au comercializat drogurile
de risc cãtre diferiþi con-
sumatori de pe raza muni-
cipiului Dolj, contra unei
sume de 10 lei/pliculeþ de

Miercuri 17 iunie a.c., în jurul
orei 00.15, în zona intersecþiei
strãzilor Unirii ºi Dealul Spirei din
Craiova, o patrulã auto de jandarmi
din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova, aflatã în timpul
executãrii misiunii de menþinere a
ordinii publice, a observat patru
tineri care se deplasau pe partea

Craioveni prinºi cu oglinzi furateCraioveni prinºi cu oglinzi furateCraioveni prinºi cu oglinzi furateCraioveni prinºi cu oglinzi furateCraioveni prinºi cu oglinzi furate
de la maºinide la maºinide la maºinide la maºinide la maºini

ªase doljeni reþinuþi în urma descinderilor
la traficanþi de droguri

ªase persoane au fost reþinute în urma celor 33
de descinderi de marþi la suspecþi de trafic de
droguri de risc din judeþul Dolj. La percheziþii
oamenii legii au descoperit droguri de risc, un pistol
cu bile, muniþie, telefoane mobile ºi laptop-uri, care
au fost ridicate în vederea cercetãrilor. Asearã, cei
ºase suspecþi au fost prezentaþi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã pentru 30 de zile.

0,1-0.2 grame”.
Cu ocazia percheziþiilor domi-

ciliare, majoritatea fãcute în Cra-
iova, oamenii legii au gãsit ºi ridi-
cat fragmente vegetale, seminþe de
cannabis, rezinã de cannabis, 21
de telefoane mobile, o tabletã, 3
laptop-uri, 16 cartele SIM, 3 hard-
disk-uri, un pistol cu bile, 27 de
cartuºe pentru armã de vânãtoare,
32 de capse percutante ºi 207 bile
din plastic, pentru pistol, urmând
sã fie fãcute verificãri pentru a se
stabili dacã arma ºi muniþie erau

deþinute legal. Suportul de specia-
litate a fost asigurat de Direcþia
Operaþiuni Speciale. Acþiunea a
fost realizatã cu sprijinul ofiþerilor
de poliþie judiciarã din cadrul Bri-
gãzilor de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate Olt, Gorj ºi Mehe-
dinþi, precum ºi cu ofiþeri de poli-
þie din cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj ºi cu sprijinul
Jandarmeriei Române.

La sediul DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au fost aduºi pen-
tru audieri mai mulþi membri ai

grupãrii, la final procu-
rorul de caz dispunând
reþinerea, pentru 24 de
ore, a ºase persoane.
Este vorba despre Mih-
nea Mircea Stîrcu, Rãz-
van Florin Mãciucã, Vir-
gil Alexandru Zidaru,
Laurenþiu Marius San-
du, Sandu Olteanu ºi
Jean Bogdan Gheorghi-
þã. Cu toþii au fost pre-
zentaþi asearã Tribuna-
lului Dolj cu propunere
de arestare preventivã
pentru 30 de zile.

Patru tineri din Craiova, trei dintre
ei fiind minori, sunt cercetaþi penal
pentru furt calificat, dupã ce au fost
prinºi de un echipaj de jandarmi ai
Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova
cu douã oglinzi laterale pe care
tocmai le furaserã de la o maºinã. Mai
mult, rupseserã alte douã oglinzi ale
unei maºini parcate în zona Spitalu-
lui de Urgenþã Craiova.

neiluminatã a strãzii, încercând sã
evite patrula de jandarmi. Aceºtia
aveau  asupra lor o cutie de car-
ton. Jandarmii au oprit cele patru
persoane, le-au identificat, stabi-
lind cã se numesc R. Alberto, în
vârstã de 16 de ani, S. Constan-

tin, în vârstã de 16 de ani, D. Flo-
rin, în vârstã de 16 ani, ºi R.
Mugurel, în vârstã de 21 ani.

În urma efectuãrii controlului
corporal preventiv au fost gãsite
asupra acestora douã oglinzi de
culoare argintie. Tinerii au recu-
noscut cã au furat oglinzile late-
rale ale unei maºini de culoare ar-
gintie, parcatã în zona Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova ºi cã au încercat sã rupã
oglinzile laterale ale unui autotu-
rism de culoare roºie, parcat în
aceeaºi zonã. Persoanele în cau-
zã au fost conduse la sediul Sec-
þiei 2 Poliþie Craiova pentru con-
tinuarea cercetãrilor, fãcându-se
vinovaþi pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de furt calificat, dupã cum
au precizat reprezentanþii GJMb
Craiova.

Pompierii voluntari ºi privaþi
ºi-au arãtat îndemânarea

Pompierii voluntari ºi cei
ai serviciilor private pentru
situaþii de urgenþã ºi-au arã-
tat îndemânarea în cadrul
fazei judeþene a „Concursu-
rilor Serviciilor Voluntare ºi
Private pentru Situaþii de
Urgenþã” desfãºurat marþi,
în poligonul de instrucþie al
Secþiei de Pompieri Craio-
va. Cinci servicii voluntare
ºi patru servicii private din Dolj au luat startul, iar dupã parcurgerea
celor trei probe – pista cu obstacole pe 100 metri, ºtafeta 4 x 100 m,
realizarea dispozitivului de intervenþie  la  motopompã –, clasamentul
general a fost urmãtorul: la Serviciile Voluntare pentru Situaþii de Ur-
genþã locul I a fost ocupat de echipajul de la Castranova, locul al II-
lea – de Melineºti, iar locul al III-lea – de Dãbuleni, în timp ce la
Serviciile Private primul loc l-a ocupat echipajul Electrocentrale Cra-
iova II, locul secund revenind pompierilor de la Ford, în timp ce pe
locul al III-lea s-au clasat pompierii de la Electrocentrale Iºalniþa.
Cele douã clasate pe locul I participã, în perioada 8- 10 iulie a.c., la
faza interjudeþeanã, ce se va desfãºura în judeþul Mehedinþi.

Timiºorean condamnat
la 10 ani de puºcãrie,
prins de poliþiºtii craioveni

Un timiºorean de 33 de
ani, dat în urmãrire naþi-
onalã ºi internaþionalã în
anul 2013, dupã ce a fost
condamnat la 10 ani de
închisoare pentru trafic
de persoane, a fost prins,
marþi, de poliþiºtii craio-
veni ºi încarcerat în PMS.

Conform reprezentanþi-
lor IPJ Dolj, în urma acti-
vitãþilor specifice desfãºu-
rate, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Craiova l-
au depistat, marþi, pe Ilie Ghiþã, de 33 de ani, din Timiºoara, pe nu-
mele cãruia magistraþii Tribunalului Timiº au emis un mandat de exe-
cutare a pedepsei cu închisoarea. Cel în cauzã a fost condamnat
definitiv la o pedeapsã de 10 ani închisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de trafic de persoane ºi fusese dat în urmãrire la nivel naþional ºi
internaþional din februarie 2013. Poliþiºtii craioveni au prins de veste
cã bãrbatul este la concubina lui, craioveancã, aºa cã l-au „sãltat” ºi l-
au încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.
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Sub impactul new media substituind de-
acum locul divinitãþilor de prin mileniile
umanitãþii, se poate conchide, pe urmele
germanului Oswald Spengler, cã nu doar
civilizaþia (cea occidentalã, pentru el) îºi
trãieºte „amurgul” sãu, ci ºi cultura. ªi nu
e vorba, aºa cum grãbit s-ar putea înþele-
ge, de un „amurg” în ordine axiologicã:
nu o cãdere în ordine valoricã, ci de ceea
ce un filosof de talia lui Gianni Vattimo
definea cu conceptul de „slãbire”. O slã-
bire care, oricât de paradoxal ar pãrea, era,
pentru el ca ºi pentru alþi gânditori ai post-
modernitãþii, într-o relaþie strânsã cu so-
cietatea deschisã. Or, spaþiul public în care
trãieºte lumea globalizatã de astãzi etalea-
zã tocmai o deschidere totalã, dincolo de
care devine aproape imposibil vreun filtru
selectiv.

Viteza schimbãrilor, ameþitoare, impre-
vizibilã ºi deconcertantã, este deja un fe-
nomen mai mult decât frapant. Din pãca-
te – sau din fericire –, prizonieri, cum îi
suntem, am pierdut aproape orice facul-
tate de a-l mai diseca, decanta ºi, ca ata-
re, a-l înþelege ºi a-i dimensiona conse-

Cultura WCultura WCultura WCultura WCultura Web ºi ofensiva imbecililoreb ºi ofensiva imbecililoreb ºi ofensiva imbecililoreb ºi ofensiva imbecililoreb ºi ofensiva imbecililor
cinþele. Pe termen scurt ºi, îndeosebi, pe
termen mediu ºi lung. Subiectul destinu-
lui culturii scrise (tipãrite, tradiþionale)
e la ordinea zilei. Ba poate cã chiar sur-
clasat: viitorul ei pare, pentru cei mai
mulþi, nesigur. Presa scrisã îºi trãieºte ºi
ea faza crepuscularã. Par sã se fi stins
chiar ºi tonurile litanice ale celor care,
crescuþi ºi educaþi, ca mine, în cultul sãu,
se declarã învinºi de ofensiva noilor me-
dia. Internetul – cãci el este subiectul tare
al agendei clipei ºi lumii de azi – a depãºit
funcþia de instrument al comunicãrii: e
comunicarea însãºi, e Totul.

În acest context mai rãmâne oare loc
pentru supoziþii interogative cu privire la
condiþia culturii de mâine? Ce loc îi este
rezervat bibliotecii peste câteva decenii?
La aceste întrebãri m-a obligat sã revin o
intervenþie a lui Umberto Eco survenitã re-
cent, la Torino, cu prilejul încununãrii sale
cu titlul de doctor honoris causa al Uni-
versitãþii din localitate. Nu întâmplãtor, dar
nu mai puþin paradoxal în raport cu ceea
ce avea sã declare faimosul romancier ºi
semiolog, i s-a conferit în Comunicare ºi

culturi Media. Declaraþia sa, ºocantã,
neaºteptatã de la un veritabil guru al new
media ale cãror resurse le pusese deja la
lucru în tratate de specialitate ºi, mai ales,
în paginile romanului Pendulul lui Fou-
cault, a generat o adevãratã furtunã în Italia
ºi în alte þãri. Eco a declarat textual: „Re-
þelele de socializare permit persoanelor sã
rãmânã în contact între ele, dar dau ºi
drept la cuvânt unor legiuni de imbecili
care mai înainte discutau la bar la un pa-
har de vin iar acum îºi rezervã dreptul la
opinie despre Premiile Nobel”.

Duritatea atacului n-a trecut neobser-
vatã, mai ales în rândul internauþilor, ia-
rãºi din Italia ºi din alte pãrþi ale plane-
tei, distribuiþi, cum altfel, de ambele
pãrþi ale… tribunei: de o parte cei care
subscriu diagnosticului lui Eco, de alta,
cei care, ieºiþi din flancul „imbecililor”,
se întreabã dacã nu cumva celebrul au-
tor „vrea o oligarhie a unor intelectuali
aleºi. În realitate, în Lectio Magistralis
ca rãspuns la decernarea titlului, Eco
s-a referit în mod particular la educa-
þie. „Marea problemã a ºcolii de astãzi

– opinia el – este în a-i învãþa pe copii
cum sã filtreze informaþiile pe Internet.
Chiar ºi dascãlii sunt neofiþi în faþa aces-
tui instrument”. El se opreºte la un
exemplu pe cât de „drag” lui pe atât de
difuz ºi la modã în discursul internaut
din ultimii ani: cel al conspiraþiilor, de-
venit de-acum un sindrom al complo-
tului în toatã regula. Cãci, spune Eco,
Web-ul „este locul unde se nasc cele
mai absurde teorii complotiste: de la
acuzaþiile contra iezuiþilor suspectaþi cã
au scufundat Titanicul la construirea
unor coincidenþe numerice despre aten-
tatul Turnurilor Gemene”.

Însã ceea ce a frapat cel mai mult în
intervenþia marelui semiolog a fost credinþa
sa în întoarcerea la cultura tipãritã ºi, mai
ales, la presa scrisã. El ºi-a argumentat
aceastã poziþie – mai tranºatã ca niciodatã
– citându-l pe Hegel cu enunþul, el însuºi
inedit pentru filosoful german, potrivit cã-
ruia „Lectura jurnalului este rugãciunea
cotidianã a omului modern. Se va revenit
la informaþia tipãritã”. Un pariu? Ori o sfi-
dare? Vom trãi ºi vom vedea.

Aceastã campanie se derulea-
zã în perioada iunie-noiembrie ºi
are ca scop prevenirea traficului
de persoane în vederea exploatã-
rii sexuale ºi a pornografiei infan-
tile, precum ºi riscurile la care sunt
expuºi copiii ºi adolescenþii. Gru-
pul-þintã este format, în principal,
din elevi din învãþãmântul preuni-
versitar (cu vârste cuprinse între
12-18 ani) din judeþele Dolj, Me-
hedinþi, Gorj ºi Olt, iar în secun-
dar, este format atât de reprezen-
tanþi ai autoritãþilor cu responsa-
bilitãþi în domeniu, cât ºi de pã-
rinþi ºi cadre didactice. În judeþul
Dolj, campania se va desfãºura în
cele 13 comunitãþi partenere
World Vision: la Argetoaia, Cer-
nãteºti, Scaeºti, Breasta, Coþofe-
nii din Dos, Predeºti, Sopot, Car-
pen, Bucovãþ, Vârvorul de Jos,
Brabova, Braloºtiþa, Pleºoi, pre-
cum ºi în alte comunitãþi rurale ºi
oraºul Craiova.

Victimele provenite
din mediul rural,
principala catego-
rie vulnerabilã

La nivelul anului 2014, în Ro-
mânia, se constatã menþinerea

Anul trecut, 757 de persoane au cãzut victime
traficanþilor, iar din acestea 251 sunt minori. În

aceste condiþii, Agenþia Naþionalã împotriva
Traficului de Persoane (ANITP) – Centrul Re-

gional Craiova ºi Fundaþia World Vision – Biroul
Zonal Dolj au lansat campania regionalã de

informare ºi conºtientizare a fenomenului trafi-
cului de persoane, intitulatã „Nu crede în vise

false, spune NU traficanþilor!” .

tendinþei descendente înregistra-
te în ultimii ani cu privire la nu-
mãrul victimelor traficului de
persoane identificate. Astfel,
anul trecut au fost identificate
757 de victime, cu 139 mai pu-
þin decât anul anterior ºi cu 397
mai puþine faþã de 2010. Con-
form situaþiei statistice a victi-
melor traficului de persoane
identificate în anul 2014, elabo-
ratã de ANITP, s-a constatat
faptul cã victimele provenite din
mediul rural continuã sã repre-
zinte principala categorie vulne-
rabilã, constatându-se o dubla-
re a numãrului acestora com-
parativ cu anul 2013. La nivel
regional, un procent de 67% din
victimele identificate la C.R.
Craiova au provenit din mediul
rural.

Exploatarea sexualã rãmâne
cea mai rãspânditã în rândul vic-
timelor traficului de persoane,
care, alãturi de pornografia in-
fantilã pe internet, ocupã primul
loc în rândul modalitãþilor de ex-
ploatare, ajungând la 66% din
totalul victimelor identificate la
nivel naþional. Acest lucru ac-
centueazã gravitatea fenomenu-
lui infracþional, prin creºterea

gradului de pericol social ºi le-
zarea directã a unor valori de
bazã ale societãþii.

De asemenea, conform ace-
luiaºi studiu elaborat de ANITP,
carenþele educaþionale reprezin-
tã unul dintre factorii principali
ai intrãrii victimelor în trafic, alã-
turi de alþi factori determinanþi,
precum familii disfuncþionale,
dorinþa de a scãpa de un mediu
abuziv sau neglijat, lipsa unor
valori sociale, determinând per-
soanele sã accepte diverse pro-
misiuni sau sã aibã încredere în
ofertele de muncã, cãlãtorie sau
de altã naturã, venite din partea
unor prieteni, cât ºi din partea
unor persoane necunoscute.

Primele 10 þãri
de destinaþie

Totodatã, un numãr semnifi-
cativ de minori cu vârste cuprin-
se între 14 ºi 17 ani (251 mi-
nori) ajung victime ale traficu-
lui de persoane ºi minori. Ast-
fel, la nivelul CR Craiova, 41%

din victimele identificate în anul
2014 au fost minore. Cele mai
multe victime sunt recrutate de
o cunoºtinþã sau de un prieten
(47%), în mod direct, fãrã in-
termediari, promisiunea unui loc
de muncã în strãinãtate deþinând
ponderea cea mai mare în ceea
ce priveºte condiþiile de recru-
tare (44% din totalul victimelor
identificate).

În anul 2014 se constatã o
modificare în topul þãrilor de
destinaþie. Astfel, primele 10
þãri de destinaþie au fost Italia
cu 93 de victime, Germania cu
75 de victime, Spania – 45 de
victime, Austria – 32, Cehia cu
29, Irlanda cu 29, Portugalia –
22, Grecia cu 19 victime ºi
Marea Britanie cu 18 victime.
În anul anterior, principala des-
tinaþie a fost Grecia cu 120 de
victime. Totodatã, se observã o
creºtere a ponderii traficului in-
tern de la 38% la 45%, respec-
tiv un numãr de 339 victime au
fost exploatate pe teritoriul Ro-

mâniei în anul 2014.
Specialiºtii Centrului Regional

Craiova din cadrul Agenþiei Na-
þionale împotriva Traficului de
Persoane vor organiza activitãþi
preventive în comunitãþi rurale,
în unitãþi de învãþãmânt, în cen-
tre de plasament, în tabere ºco-
lare (de stat sau private) orga-
nizate pe perioada vacanþei ºco-
lare, precum ºi participarea la
diferite evenimente (festivaluri
de film, muzicã ºi teatru, târguri
de job-uri) în cele patru judeþe
de competenþã: Dolj, Gorj, Olt
ºi Mehedinþi.

Cu aceste ocazii, personalul ºi
voluntarii  Fundaþiei World Visi-
on – Biroul Zonal Dolj vor intra
în contact direct cu tinerii, în
special fete, ºi vor avea posibi-
litatea sã transmitã mesajul an-
titrafic al campaniei regionale
„Nu crede în vise false, spune
NU traficanþilor!”, precum ºi
sloganul campaniei „Nu sunt
sclavul nimãnui!”.

RADU ILICEANU
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Un motor mic pe benzinã, pe
care ºoferii din întreaga lume îl
apreciazã pentru consumul exce-
lent ºi performanþa impresionan-
tã, a primit al 8-lea premiu în pa-
tru ani în cadrul Premiilor „Mo-
torul Internaþional al Anului
2015”. Pentru al patrulea an con-
secutiv, motorul Ford EcoBoost
de 1 litru a fost declarat „Cel mai
bun motor sub 1 litru”. A fost de-
clarat cel mai bun motor din cla-
sa sa – pentru manevrabilitate,
performanþã, consum, rafinament
ºi tehnologie – de cãtre un juriu
de 87 de jurnaliºti auto din 35 de
þãri. Anul trecut, motorul EcoBo-
ost de 1 litru a fost declarat Mo-
torul Internaþional al Anului pen-
tru al treilea an consecutiv, iar în

Parteneriatul între BCR ºi
AURSF va crea cadrul pentru o
colaborarea în vederea implemen-
tãrii / alinierii managementului
reclamaþiilor în conformitate cu
ghidurile elaborate de Autoritatea
Bancarã Europeanã ºi cu cele mai
bune practici aplicabile pe pieþe-
le europene; pe de o parte, dar ºi
informarea reciproca asupra noi-

Pentru al patrulea an la rând…

Motorul Ford EcoBoost de 1.0 lMotorul Ford EcoBoost de 1.0 lMotorul Ford EcoBoost de 1.0 lMotorul Ford EcoBoost de 1.0 lMotorul Ford EcoBoost de 1.0 l
a primit distincþia de cel mai bun motora primit distincþia de cel mai bun motora primit distincþia de cel mai bun motora primit distincþia de cel mai bun motora primit distincþia de cel mai bun motor

Parteneriat cu Asociaþia Utilizatorilor Români
de Servicii Financiare

Banca Comercialã Românã (BCR) a semnat,
recent, un protocol de colaborare cu Asociaþia
Utilizatorilor Români de Servicii Financiare
(AURSF) ce are ca principal scop stabilirea
unor mãsuri în vederea asigurãrii unui grad
adecvat de protecþie a consumatorilor ºi a unui
climat de transparenþã ºi încredere în relaþia
acestora cu banca.

lor modificãri legislative emise la
nivelul UE ºi la nivel naþional care
au ca subiect protecþia consuma-
torilor, precum ºi colaborarea în
vederea stabilirii impactului ºi a
unor strategii viabile de imple-
mentare, astfel încât sã se înre-
gistreze un impact pozitiv în ceea
ce priveste gradul de satisfacþie
al consumatorilor utilizatori de

servicii financiare, pe de altã par-
te. Parteneriatul mai are rolul de
a îmbunãtãþi cunoºtinþele finan-
ciar-bancare ale consumatorilor
utilizatori de servicii bancare.
„BCR este prima banca din Ro-
mania care semneaza un proto-
col de colaborare cu o institutie
care are ca scop protectia con-
sumatorilor. Am inteles ca dialo-
gul cu clientii este cel mai im-
portant. Suntem dispusi sa ac-
ceptãm cooperarea ºi suprave-
gherea din partea unei asociaþii
de protecþie a consumatorilor, ca
membru al societãþii  civile.
AURSF este o asociaþie pe care o
considerãm credibilã, imparþialã ºi
rezonabilã, în ce priveºte simetria
dintre interesul nostru comercial

ºi protecþia consumatorilor“, a
declarat Dan Dumitru Popescu,

Director Executiv, Directia Cus-
tomer Experience, BCR.

Motorul Ford EcoBoost de 1 litru a fost decla-
rat, pentru al patrulea an consecutiv, cel mai bun
motor în cadrul prestigioasei competiþii „Motorul
Internaþional al Anului”. Acesta este al 8-lea pre-
miu pe care motorul EcoBoost de 1 litru îl obþine
în ultimii 4 ani. Este un motor cu consum mic de
combustibil, dar ºi sportiv – fiind de altfel singu-

rul motor care a fost declarat câºtigãtor general
de trei ori la rând. Acest motor revoluþionar este
câºtigãtor în clasa sa pentru manevrabilitate, per-
formanþã, economie, rafinament ºi tehnologie.
Ford analizeazã acum posibilitatea introducerii
unei noi tehnologii de control a funcþionãrii cilin-
drilor pentru a spori ºi mai mult eficienþa.

2012 a câºtigat premiul „Cel mai
bun motor nou”
„A revoluþionat domeniul
motoarelor mici pe benzinã”

Zece modele Ford din Europa
pot fi echipate cu motorul EcoBo-
ost de 1 litru. Unul din cinci vehi-
cule noi Ford vândute în Europa
în 2014 a fost echipat cu acest
motor, respectiv 2 din 5 modele
Ford Fiesta. Ford analizeazã acum
posibilitatea introducerii unei abor-
dãri inovative cu privire la contro-
lul funcþionãrii cilindrilor. “Moto-
rul EcoBoost de 1 litru a revoluþi-
onat domeniul motoarelor mici pe
benzinã ºi suntem mândri cã rã-
mâne cel mai bun din aceastã cla-
sã în ciuda creºterii numãrului de

concurenþi. Spiritul de inovaþie
care ne-a ajutat sã creãm acest
motor continuã sã ne motiveze
pentru a dezvolta noi motoare...”,
a declarat Joe Bakaj, vicepreºe-
dinte, Divizia de Dezvoltare a Pro-
duselor, Ford Europa.

Se poate obþine o îmbunãtãþire
semnificativã a consumului
de combustibil

Ford colaboreazã cu parteneri
în inginerie de la Schaeffler Group
pentru a testa un sistem care per-
mite controlul funcþionãrii cilindri-
lor pe intervale extinse de sarcinã
ºi turaþie, contribuind la diminua-
rea zgomotului în habitaclu ºi a
vibraþiilor. În cadrul testelor efec-
tuate pe ºosea s-a folosit un pro-
totip de la Centrul European de
Cercetare ºi Inovaþie de la Aachen,
Germania, aceste teste arãtând
îmbunãtãþiri ale consumului de
combustibil de pânã la 6%. “Chiar
pentru un motor eficientizat în mod
agresiv precum motorul EcoBoost
de 1 litru, se poate obþine o îmbu-
nãtãþire semnificativã a consumu-
lui de combustibil prin valorifica-
rea unui sistem de control al func-
þionãrii cilindrilor. Prioritatea „0”  în
dezvoltarea de noi motoare este
reducerea continuã a consumului
de combustibil”, a declarat Carsten
Weber, manager pentru grupuri
motopropulsoare avansate, din
cadrul Ford Europa.

Premiul „Royal Academy
of Engineering
Colin Campbell Mitchell”

Disponibil în 100 CP, 125 CP ºi
140 CP, motorul EcoBoost de 1 li-
tru este produs la fabricile Ford de
la Koln, Germania ºi Craiova, Ro-
mânia, ºi acum este disponibil în
72 de þãri din toatã lumea. Anterior,
motorul a câºtigat „Premiul Inter-
naþional Paul Pietsch 2013” pentru
inovaþie tehnologicã în Germania;
Premiul „Royal Academy of Engi-
neering Colin Campbell Mitchell”;
„Trofeul Dewar” acordat de Royal
Automobile Club din Marea Brita-
nie; iar în SUA, Premiul Break-
through acordat de revista
Popular Mechanics. Ford
este primul producãtor auto
care a câºtigat trofeul
„Ward’s 10 Best Engines-
”pentru un motor in 3 ci-
lindri. La nivel global, gama
Ford de motoare EcoBoost
puternice ºi cu consum re-
dus de combustibil include
motoarele de 1,5 litri, 1,6
litri, 2 litri ºi 2,3 litri in 4 ci-

lindri ºi motoarele V6 de 2,7 litri ºi
3,5 litri. Acesta din urmã este dez-
voltat pentru a echipa „supercar-
ul” Ford GT care prin participarea
sa la Le mans 2016, va marca re-
venirea companiei în celebra cur-
sã. “Motorul EcoBoost de 1 litru
rãmâne unul din cele mai bune
exemple pentru ceea ce înseamnã
downsizing-ul. Acest motor deose-
bit cu 3 cilindri aratã cã motorul cu
ardere internã are încã potenþial”, a
declarat Dean Slavnich, co-preºe-
dinte al ediþiei nr. 17 a premiilor
„Motorul Internaþional al Anului”,
care au avut loc la Stuttgart, Ger-
mania, ºi editor al revistei Engine
Technology International.
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Centrul de Excelenþã Dolj ºi-a
arãtat competenþa, copiii care vin
acolo fãcând eforturi mari, dove-
dite prin performanþele obþinute.
«Este un proiect care îºi aratã via-
bilitatea, având 325 de elevi cu-
prinºi în el ºi 60 de cadre didacti-
ce care îi pregãtesc. Pentru ei este
vorba de „ºcoalã dupã ºcoalã”,
venind la fiecare sfârºit de sãptã-
mânã sã îºi desãvârºeascã pregã-
tirea. Le lansez partenerilor noºtri
o provocare: la anul sã aibã mai
mulþi premianþi de felicitat ºi de re-
compensat», a declarat profesor
Luminiþa Popescu.

„Susþinem
performanþa!”

Provocarea a fost acceptatã
de prof. univ. dr. Cristian Spul-
bãr, preºedinte al „Rotary Club”
Craiova: «Noi nu þinem decât sã
premiem cele mai bune rezulta-

Centrul de Excelenþã Dolj, destinat elevilor peste
medie, ºi-a organizat, ieri, prima sãrbãtoare, dar pro-
mite cã nu va fi ultima. La întâlnire, organizatã în sala
de festivitãþi a Colegiului Naþional „Carol I”, au parti-
cipat elevi, cadre didactice ºi reprezentanþi ai „Rotary

Club”, aceºtia din urmã premiindu-i pe cei care au
obþinut rezultate excepþionale la concursurile naþiona-
le ºi internaþionale, recte olimpiade. Premiile acordate

au fost substanþiale, în condiþiile actuale, dar perfect
meritate de cei care le-au obþinut, iar susþinãtorii

performanþei sunt de acord sã rãspundã la provocarea
lansatã de profesorul Luminiþa Popescu, director al

Centrului de Excelenþã Dolj.
te. În acest an, am acordat trei
burse pentru cei mai merituoºi
elevi, dar suntem dispuºi ca, la
anul viitor, sã putem oferi mai
multe astfel de recompensãri
materiale. Mai mult, voi încerca
sã acordãm premii ºi cadrelor
didactice. Þin sã le aduc aprecieri
domnilor profesori Genelia Pe-
trescu ºi Marius Nicoli, cãrora,
dacã reuºim sã recompensãm
cadrele didactice, cei doi vor be-
neficia de aceste premii. De ase-
menea, mulþumiri ºi domnului
profesor Zamfiricã Petrescu, di-
rector al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti”, unitatea de învãþã-
mânt în care s-au obþinut cele
mai bune rezultate».

Vrea sã îºi desãvâr-
ºeascã pregãtirea

Nu este lipsitã de importanþã
nici pãrerea celor implicaþi în fe-

nomen, elevii. «Am ales sã vin
la Centrul de Excelenþã din do-
rinþa de a-mi îmbunãtãþi cunoº-
tinþele. În clasele a VII-a ºi a VIII-
a am obþinut medalii de bronz la
Olimpiada Naþionalã de Informa-
ticã. Acum sunt în clasa a IX-a
la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” ºi vreau sã fac performanþã
în domeniu, visul meu fiind ace-
la de a realiza jocuri video», a
spus Ovidiu Badea, unul dintre
olimpicii prezenþi ieri la festivita-
tea de premiere.

„Era exact
ce îi trebuia
învãþãmântului
doljean”

La rândul ei, profesor Janina
Elena Vaºcu, inspector general
adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, a declarat: „Chiar
dacã nu am fost implicatã de la
început în lansarea proiectului,
mã bucur cã acesta s-a pus în
aplicare. Cred cã era exact ceea
ce îi trebuia învãþãmântului dol-
jean. Despre aºa ceva aveam ne-
voie, iar de lãudat sunt atât ele-
vii, cât ºi cadrele didactice”.

Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”
ºi-a reconfirmat
valoarea

 La final, dar nu în cele din
urmã, trebuie amintiþi câºtigãtorii
burselor, cu atât mai mult cu cât
pentru ei a fost realizatã manifes-
tarea de ieri. Primul loc a fost ocu-
pat de Alexandra Teodora Ne-
goescu, câºtigãtoarea medaliei de
aur la Olimpiada Naþionalã de Bi-
ologie, care a fost premiatã cu
4.500 de lei. Pe podium, pe cel
de-al doilea loc, a urcat de Ale-

xandra Maria Udriºtoiu, care,
dupã ce a obþinut locul al II-lea la
Olimpiada Naþionalã de Informa-
ticã, a fost selecþionatã ºi în lotul
naþional pentru Balcaniadã. Ea a
primit, pentru performanþele atin-
se 4.000 de lei. Elena Diana Ga-
broveanu, deþinãtoarea locului al
II-lea la Olimpiada Naþionalã de
Informaticã, a primit 3.500 de lei.
De menþionat cã toþi cei trei pre-
mianþi bursieri (restul elevilor de
la Centrul de Excelenþã primind
menþiuni) provin de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”.

CRISTI PÃTRU

Pentru susþinerea Examenu-
lui Naþional de Evaluare, desti-
nat elevilor de clasa a VIII-a,
în Dolj sunt constituite 156 de
Centre de Examen, în institu-
þiile de învãþãmânt care au avut,
în planul de ºcolarizare, clase
de gimnaziu.

„Avem aceste centre forma-
te, iar, aºa cum spune situaþia,
au fost înregistraþi 5.997 de
elevi înscriºi, în acest an ºco-
lar, în clasa a VIII-a. Nu ºtim,
deocamdatã, situaþia clarã a ce-
lor care vor susþine examenul,

S-au pus la punct detaliile susþinerii „evaluãrii
naþionale” pentru elevii de clasa a VIII-a

Ieri, s-a încheiat perioada de în-
scriere pentru examenul naþional de
evaluare, listele urmând sã fie defi-
nitivate în foarte scurt timp. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean a transmis
toate mãsurile care trebuie aplicate
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pentru buna desfãºurare a acestui exa-
men, fiind stabilite ºi Centrele Zona-
le de Evaluare ºi Centrul de Verifica-
re a Contestaþiilor, dar acestea nu pot
fi fãcute, deocamdatã, publice, con-
form legislaþiei.

fiindcã nu au sosit toate cata-
loagele, ºi nu cunoaºtem câþi
sunt corijenþi, câþi repetenþi,
câþi au situaþia neîncheiatã.
Sunt ºi douã Centre Zonale de
Evaluare ºi unul de verificare
a contestaþiilor, dar, aºa cum
spune legislaþia, nu pot fi di-
vulgate pânã cu 48 de ore îna-
inte de începerea examenului.
Sâmbãtã, 20 iunie, va avea loc
ºedinþa de instruire a membri-
lor comisiilor, în aceeaºi zi des-
fãºurându-se ºi ºedinþa publi-
cã de tragere la sorþi a evalua-

torilor care vor fi repartizaþi la
proba scrisã la limba ºi litera-
tura românã. Marþi, 23 iunie,
va fi tragerea la sorþi pentru cei
care vor asista la proba de
matematicã ”, a declarat prof.
Janina Elena Vaºcu, inspec-
tor general adjunct al ISJ Dolj
ºi preºedinte al Comisiei Jude-
þene de Evaluare Naþionalã.

Aceasta a mai spus cã s-au
trimis, în teritoriu, înºtiinþãri
cu asigurarea tuturor condiþii-
lor, atât pentru candidaþi, cât
ºi pentru cadrele didactice,

pornind de la necesarul de apã
potabilã, pânã la temperatura
optimã ºi asistenþa medicalã.
Pe 22 iunie, se va desfãºura pri-

ma probã scrisã – la limba ºi
literatura românã, iar, pe 24
iunie, la Matematicã.

CRISTI PÃTRU
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Atelier de
decoupage
pe þesãturã, metal
ºi lemn

Specialiºtii Muzeului Olteniei, cu sprijinul fi-
nanciar al Consiliului Judeþean Dolj, au pregãtit
pentru aceastã varã o serie de activitãþi educativ-
recreative cu adresabilitate extinsã, din dorinþa a
oferi un cadru cultural, benefic exprimãrii înde-

Atelier de art string
 perioada 4 august – 1 septembrie, sãptãmânal, marþi, între

orele 9.00-10.30.
Atelierul îºi propune sã utilizeze tehnica art string pentru crearea de

tablouri unice folosind fibre vegetale ºi animale.
V-aþi gândit vreodatã ce forme surprinzãtoare s-ar putea alcãtui din

niºte simple fire de brodat? Flori, inimi, litere curcubeu– aproape orice
se poate reprezenta cu aceastã tehnicã. Se poate lucra în douã moduri:
fie se fac orificii cu acul pe o felicitare, fie se bat cuie pe un cadru de
lemn ºi se unesc punctele cu fire de brodat. În funcþie de felul în care se
orienteazã firele, se obþin forme diverse, imaginea obþinutã putându-se
schimba de la un moment la altul.

Atelier eco – Poveºti de degustat
ºi agãþat pe perete,
 perioada 6

august – 1 septem-
brie, sãptãmânal,
joi, între orele
9.00-10.30.

Învãþãm ce în-
seamnã conceptual
ECO, concret, prin
utilizarea de materi-
ale reciclabile reali-
zând tablouri din se-
minþe de la diverse
legume, fructe, spi-
ce de grâu, boabe
de porumb la care
adãugãm mesaje
personalizate scrise de mânã.

Eºti creativ? Eºti eco? Eºti inspirat? Avem exact activitatea idealã pen-
tru tine!! Prima noastrã provocare: realizarea de animãluþe ºi copãcei din
materiale reutilizabile. Apoi, modelãm din seminþe, pãsãri, dealuri ºi munþi!
Mai târziu culorile ne vor ajuta sã dãm viaþã formelor de relief pe care
vom fixa plantele ºi animalele create cu mânuþele noastre.

În final, vom obþine adevãrate microecosisteme (machete) de câm-
pie, deal, munte!

Atelier de papier mache

Atelier de modelaj
în lut
 perioada 1 iulie – 5 august,

sãptãmânal, marþi, între orele
9.00-10.30.

Haideþi sã descoperim împreunã o
nouã pasiune ºi anume modelajul în
lut! Lutul este un material amorf care
prin modelare capãtã forme diferite,
în funcþie de imaginaþia ºi dorinþa
noastrã. Exploreazã-þi creativitatea
prin acest mediu tactil în timp ce te
familiarizezi cu tehnicile de modelaj,
de compoziþie ºi texturare ale lutului!

De-a lungul celor 5 module, vei
avea posibilitatea sã pregãteºti lutul
aºa cum o fãceau strãbunii noºtri, sã
realizezi obiecte prin diferite tehnici
(a plãcilor, a ºnurului), fãrã a folosi
roata olarului.

Atelier de storytelling creative – scrapbooking

letnicirilor copiilor, pãrinþilor ºi bunicilor.
Pentru cã anul trecut s-a bucurat de mare suc-

ces la public, un numãr mare de copii ºi adulþi
exersându-ºi îndemânarea ºi dezvoltându-ºi crea-
tivitatea în cadrul atelierelor organizate de mu-

zeu, instituþia va redeschide, la 1
iulie, ªcoala de varã „Bios Art în
vacanþã”, proiectul urmând a se
desfãºura pânã în luna septembrie.
Pentru a-i familiariza pe viitorii
participanþi cu materialele ºi teh-
nicile utilizate în cadrul acestor ate-
liere creative gratuite ºi pentru a-i
ajuta sã opteze pentru unul dintre
cele ºase module propuse, Muzeul
Olteniei va organiza luni, 29 iunie,
ora 10.00, un work-shop la sediul
Secþiei de ªtiinþele Naturii, din stra-
da „Popa ªapcã” nr. 8.

Deschiderea oficialã a ªcolii de
varã „Bios Art în vacanþã” va avea
loc miercuri, 1 iulie, ora 9.00, la
sediul Secþiei de ªtiinþele Naturii,
ºi va debuta cu atelierul de mode-
laj în lut. Înscrierile se fac pânã pe
1 iulie, inclusiv, în limita locurilor
disponibile, la numerele de telefon
0251/411.906 ºi 0766.32.69.09.
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 perioada 4 august – 1 septembrie, sãptã-
mânal, marþi, între orele 11.00-12.30.

Participanþii la ateliere vor realiza jurnale personali-
zate utilizând material precum fetru, hârtie reciclabi-
lã, ºerveþele în mixaj.

Scrapbooking-ul este o tehnicã creativã prin inter-

mediul cãreia redãm istoria personalã prin pagini per-
sonalizate ce au la bazã propriile fotografii, în jurul
cãrora decorãm, în funcþie de imaginaþia fiecãruia.
Aceste pagini scrapbook sunt colectate în albume,
care, spre deosebire de cele clasice, spun ºi o „po-
veste”, transmiþând o stare, un sentiment.

 perioada 2 iulie – 30 au-
gust, sãptãmânal, joi, între ore-
le 9.00-10.30.

Tehnica decoupage foloseºte
obiecte precum þesãturã, lemn,
metal, vase pentru ca persoanele
cu simþ artistic sã-ºi poatã expri-
ma identitatea, personalitatea,
preferinþele. Obiectele astfel cre-
ate sunt nepreþuite, sunt unicate
ºi pot fi dãruite din toata inima
celor dragi.

Decoupage art îºi are originea
în Siberia de Est ºi dateazã dinain-
te de naºterea lui Hristos. În seco-
lul al XII-lea aceastã artã a fost
preluatã de þãranii chinezi care au
creat, astfel, obiecte decorative
care sã le înfrumuseþeze casele ºi

sã le ofere acea notã de individua-
litate ºi de personalitate aparte.

Popularitatea acestei arte a ajuns
la apogeu în secolul al XVII-lea,
în Extremul Orient. Maeºtrii vene-

þieni au început atunci sã foloseascã
tehnica decoupage-ului pentru a
crea piese de mobilier ºi obiecte de-
corative care semãnau cu cele adu-
se din China ºi Japonia.

 perioada 6 august – 1 sep-
tembrie, sãptãmânal, joi, între
orele 11.00-12.20.

Creaþie, inspiraþie, pasiune, co-
ordonate  pe firul cãrora se „toar-
ce” activitatea unui atelier dedicat
tinerei generaþii, cãci vom realiza
animãluþe ºi diverse alte obiecte fo-
losind hârtia ca material principal.

Fiecare atelier este structurat pe
cinci ºedinþe, iar la fiecare a doua
întâlnire cu participanþii specialiºtii
instituþiei vor prezenta materiale
multimedia despre „Animale peri-
clitate ºi vulnerabile din România”
(muzeograf drd. Claudia Goga),
„Adevãr ºi legendã în lumea flori-
lor: trandafirul ºi garoafa” (mu-
zeograf dr. Cornelia Chimiºliu),
„Mamifere fosile de cavernã din
Oltenia” (muzeograf dr. Aurelian
Popescu), „Incursiune în lumea

fibrelor textile” (Irinela Firan),
„Creativitatea ºi organismul uman”
(muzeograf drd. Lila Gima).

Atelierele creative se vor bucu-
ra ºi de susþinerea/participarea vo-
luntarilor din cadrul proiectului „I
like the museum”, care vor spri-
jini participanþii în tainele acestor
îndeletniciri.

Lucrãrile inedite, realizate de cur-
sanþi, vor fi incluse în expoziþii (pen-
tru fiecare atelier în parte), ce se vor
realiza la parterul Secþiei de ªtiinþele
Naturii, vizitatorii muzeului votând cele
mai inedite lucrãri. Aceste lucrãri vor
fi premiate ºi cuprinse într-o nouã ex-
poziþie colectivã itinerantã.

Ultima întâlnire din cadrul fiecã-
rui atelier este rezervatã pentru fes-
tivitatea de premiere în cadrul cã-
reia se vor oferi diplome de partici-
pare ºi surprize.
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Însoþiþi de Lia Olguþa Vasiles-
cu, primarul municipiului Craio-
va, preºedintele Asociaþiei „Cra-
iova Capitalã Europeanã a Cultu-
rii 2021”, Antoniu Zamfir, ºi vi-
cepreºedintele Vlad Drãgulescu au
avut ocazia unicã de a primi con-
siliere pentru proiectul Craiova
2021 de la persoane direct res-
ponsabile de Capitale Europene ale
Culturii 2021 ºi de programul Eu-
ropa Creativã, membri ai juriului
care pot contribui decisiv la ale-
gerea oraºului câºtigãtor.

Invitaþia a venit din partea or-
ganizatorilor Festivalului Interna-
þional de Teatru de la Sibiu, care
au inclus, în ediþia din acest an,
conferinþa specialã „Dimensiune
europeanã ºi implicare comuni-
tarã (Capitale Europene ale Cul-
turii 2021)”, adresatã tuturor ora-
ºelor candidate din România ºi
Grecia. În cadrul conferinþei, re-
prezentanþii oraºelor din România

Craiova 2021, apreciatã de oficiali europeniCraiova 2021, apreciatã de oficiali europeniCraiova 2021, apreciatã de oficiali europeniCraiova 2021, apreciatã de oficiali europeniCraiova 2021, apreciatã de oficiali europeni
Lia Olguþa Vasilescu: Activitãþile
Craiovei 2021 aduc punctaj maxim

Craiova a fost singurul oraº candidat la titlul de ca-
pitalã europeanã din România ºi Grecia reprezentat la
vârf la întâlnirea cu oficiali ai Comisiei Europene pen-
tru Culturã, care a avut loc zilele acestea, în cadrul
Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu.

ºi din Grecia care aplicã pentru
acest titlu au primit consiliere pen-
tru proiectele pe care le au pregã-
tire ºi au intrat în dialog cu Karel
Bartak, ºeful Unitãþii de Coordo-
nare a programului Europa Crea-
tivã din cadrul Direcþiei Generale
pentru Educaþie ºi Culturã a Co-
misiei Europene. Din România au
fost prezente delegaþii din 11 ora-
ºe candidate, în timp ce Grecia a
fost reprezentatã de oficiali din
patru oraºe – Kavala, Pireus, Ka-
lamata, Tripoli. Dintre toate, doar
Craiova a fost reprezentatã la cel
mai înalt nivel, lucru apreciat de
oficialii Uniunii Europene.

„Am rãspuns invitaþiei domnu-
lui Constantin Chiriac (preºedin-
tele Festivalului Internaþional de
Teatru de la Sibiu – n.r.) de a mã
alãtura altor primari interesaþi de
obþinerea titlului de Capitalã Cul-
turalã Europeanã ºi am constatat
cã sunt singurul primar interesat

din þarã, altfel nu îmi explic ab-
senþa celorlalþi de la un eveniment
la care au participat persoane care
pot contribui decisiv la alegerea
oraºului câºtigãtor. Am aflat mul-
te dintre activitãþile care aduc
punctaj maxim ºi cred cã ne înca-
drãm la toate capitolele. Desigur
cã acum, noi având finalizat pro-
iectul asociaþiei craiovene, putem
face câteva completãri cu ceea ce
am învãþat din experienþa Sibiului
ºi de la personalitãþile prezente la
dezbatere”, a declarat Lia Olguþa
Vasilescu, primarul municipiului
Craiova.

La eveniment au mai participat
Sergiu Nistor – consilier preziden-
þial (Ministerul Culturii), Bogdan
Stanoevici – secretar de stat din
cadrul Ministerului Culturii,
Gheorghe Posticã – viceministru
al Culturii din Republica Moldova,
Christophe Pomez – ataºat cultu-
ral, director delegat Institutul Fran-

cez din România ºi preºedinte EU-
NIC, Chantal Moreno – director,
Biroul Regional al þãrilor din Euro-
pa Centralã ºi de Est (BRECO),
Organizaþia Internaþionalã a Fran-
cofoniei.

„A fost o întâlnire deosebit de
importantã pentru noi, fiind pre-
zenþi chiar membri ai juriului care
vor decide oraºul câºtigãtor. S-au
prezentat direcþiile generale în ce
priveºte conceptul de Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii, dar ºi modali-
tatea de întocmire a dosarului. În
acelaºi timp, am luat pulsul celor-
lalte oraºe contracandidate prezen-
te la conferinþa de la Sibiu ºi am
constatat cu mândrie cã singurul

primar din România al oraºelor
candidate, care a onorat invitaþia
dlui Chiriac, demonstrând cã este
direct interesat de proiect, a fost
cel al Craiovei. Pe de altã parte,
faptul cã încã mai intrã în compe-
tiþie, chiar ºi în aceastã perioadã,
alte oraºe din România, deºi mai
sunt doar trei luni pânã la depune-
rea dosarului, nu ne face decât sã
ne motiveze o datã în plus, sã ne
conºtientizãm atuurile ºi sã încer-
cãm sã suplinim, în timpul rãmas,
punctele mai puþin forte din can-
didatura noastrã”, a menþionat
Antoniu Zamfir, preºedintele
Asociaþiei „Craiova Capitalã Euro-
peanã a Culturii 2021”.

Pentru al doilea an consecutiv, Secþia de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei organizeazã proiectul de
voluntariat „I like the museum”, dedicat adolescenþilor
ºi adulþilor din Craiova care doresc sã se implice în
activitãþile cultural-educative derulate de instituþia
muzealã craioveanã. Aceºtia vor fi selectaþi în urma
unui proces de recrutare pe baza CV-urilor depuse la
sediul din strada „Popa ªapcã” nr. 8 (lângã Cofetãria
„Amandina”) ºi la adresele de e-mail muzeulolteniei-
@yahoo.com ºi lilagima@yahoo.com.

Perioada de voluntariat propusã de Muzeul Olteniei va fi
iulie-septembrie a.c., programul urmând sã aducã volunta-
rilor beneficii diverse, precum participarea la programele
Secþiei de ªtiinþele Naturii, gratuitãþi la evenimentele cultu-
rale, pentru ei ºi pentru cei dragi, conectivitate cu publicul
muzeal, participarea directã la promovarea de evenimente
ºi activitãþi specifice organizate de specialiºtii instituþiei,
contribuind cu idei ºi soluþii proprii.

„Stagiul de voluntariat se adreseazã adolescenþilor/adul-
þilor care au un program ce le permite participarea în mod

În perioada 1 iulie – 28 august, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” se vor desfãºura, sãptãmânal, diferite ateliere, pe
categorii de vârstã. La Secþia pentru Copii ºi Tineret – Ludotecã vor
avea loc ateliere de limba englezã, desen, dans sportiv, lucru manual
ºi origami (pentru clasele I – a IV-a) ºi ateliere de jurnalism ºi dans
sportive (pentru clasele a V-a – a VIII-a).

Secþia Mediatecã ºi American Corner Craiova vor organiza
atelierul de Limba englezã, la care sunt aºteptaþi sã se înscrie
elevi, pe douã categorii de vârstã: 8-10 ani (începãtori) ºi 11-13
ani (intermediari). Tot aici se va desfãºura atelierul de Teatru, la
care pot participa elevi de gimnaziu (10-14 ani) ºi liceu (15-18
ani). Selecþia pentru participarea la curs va fi fãcutã la sediul bi-
bliotecii, dupã cum urmeazã: luni, 29 iunie, ora 10.30 – elevii de
gimnaziu; marþi 30 iunie, ora 10.30 – elevii de liceu. De asemenea,
elevii cu vârsta peste 10 ani se pot înscrie la atelierele de Ilustraþii
basme româneºti ºi Cusãturi tradiþionale româneºti.

„Biblioteca din vacanþã” îi aºteaptã pe elevi cu ateliere
de englezã, teatru sau cusãturi tradiþionale româneºti

Programul de voluntariat Programul de voluntariat Programul de voluntariat Programul de voluntariat Programul de voluntariat „I like the museum”„I like the museum”„I like the museum”„I like the museum”„I like the museum”, la a II-a ediþie, la a II-a ediþie, la a II-a ediþie, la a II-a ediþie, la a II-a ediþie
consecvent la întâlniri ºi evenimente culturale, cei selec-
taþi urmând sã se implice, în medie, opt ore pe lunã în
activitãþile instituþiei. De asemenea, voluntarul Muzeului
Olteniei trebuie sã manifeste pasiune pentru lucrul cu oa-
menii (preºcolari, ºcolari, adolescenþi, adulþi), sã deþinã
abilitãþi de comunicare cu publicul, deschidere ºi randa-
ment pentru lucrul în echipã, creativitate ºi îndemânãri
practice”, precizeazã reprezentanþii instituþiei într-un co-
municat de presã.

 Astfel, viitorii voluntari vor dobândi cunoºtinþe ºi îºi
vor dezvolta competenþe în domenii variate, ca mineralo-
gie, paleontologie (plante ºi animale fosile), botanicã (plan-
te), entomologie (insecte), malacologie (moluºte), ihtiolo-
gie (peºti), ornitologie (pãsãri), mamifere. Totodatã, vor
beneficia de gratuitate pe întreaga perioadã a stagiului la
expoziþiile temporare ºi permanente ale Muzeului Olteniei,
precum ºi la evenimentele organizate de instituþie –verni-
saje expoziþii, ghidaje tematice, ateliere, conferinþe etc.
Pentru detalii suplimentare: 0766.326.909 ºi 0251/411.906.

Pe perioada vacanþei de varã,
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, prin secþiile
pentru Copii ºi Tineret – Ludote-
ca, Mediatecã ºi American Corner
Craiova, va organiza cursuri gratui-
te pentru elevi, în cadrul proiectu-
lui „Biblioteca din vacanþã”. În-
scrierile se fac pânã la data de 30
iunie, de luni pânã vineri, între
orele 8.15-19.45, la sediul institu-
þiei din strada „Mihail Kogãlnicea-
nu” nr. 9 sau la numerele de
telefon 0251.53.22.67 ºi
0351.44.18.09, int. 104 ºi 110.
Numãrul locurilor este limitat!

MAGDA BRATU

MAGDA BRATU
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Franþa, Italia ºi GermaniaFranþa, Italia ºi GermaniaFranþa, Italia ºi GermaniaFranþa, Italia ºi GermaniaFranþa, Italia ºi Germania
cautã un consens pe repartizarea imigranþilorcautã un consens pe repartizarea imigranþilorcautã un consens pe repartizarea imigranþilorcautã un consens pe repartizarea imigranþilorcautã un consens pe repartizarea imigranþilor
Tonul l-a ridicat premierul italia Matteo Renzi:

„Criza nu trebuie subestimatã. E o problemã
serioasã. Dacã Europa alege solidaritatea este
bine. Dacã nu o va face mai avem un plan B”.
Matteo Renzi a mai spus cã 57.000 de imigranþi
solicitanþi de azil, au fost salvaþi pe mare ºi pri-
miþi în Itralia de la începutul anului, faþã de
54.000 în aceeaºi perioadã a anului trecut. A
purtat discuþii cu cancelarul german Angela
Merkel ºi Claude Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene, care propusese un plan de re-

distribuire, prin cote, a imigranþilor cãtre state-
le membre. Nu s-a întâmplat mai nimic. Miniº-
trii de interne din Germania, Franþa ºi Italia nu
s-au pus de acord marþi, 16 iunie a.c, în Lu-
xemburg pe planul de repartizare a imigranþi-
lor, propus la sfârºitul lunii mai de Comisia
Europeanã. Se întrevãd deja divergenþe în iden-
tificarea unui consens, pe proiectul extrem de
simbolic „Strategia pentru imigranþi”, elaborat
la Bruxelles. Un summit al ºefilor de stat ºi de
guvern din 25-26 iunie a.c. va relua aceastã

chestiune aflatã pe agenda preºedenþiei luxem-
burgheze, care intrã în mandat la 1 iulie a.c.
Ministrul de interne francez, Bernard Cazeneu-
ve, anturat de omologul sãu italian. Angelino
Alfano ºi cel german, Thomas de Maiziere s-
au complimentat reciproc, ºi atât, în întâlnirea
amintitã. Cu toate acestea, problema rãmâne
serioasã. Ungaria ridicã un zid de patru metri
înãlþime la frontiera cu Serbia pe o întindere de
frontierã de 175km pentru a împiedica intrarea
imigranþilor.

Marine Le Pen, liderul partidu-
lui francez de extremã dreapta, a
reuºit sã coaguleze în Parlamentul
European un grup distinct care se
va numi Europa Naþiunilor ºi Li-
bertãþilor. Format din parlamentari
din tabere eurofobe din ºapte þãri,
grupul politic s-a poziþionat din
prima zi împotriva Comisiei euro-
pene ºi a politicilor acesteia. Crea-
rea unui grup în jurul Frontului
Naþional din Franþa, formaþiune
care s-a clasat pe primul loc în ale-
gerile pentru Parlamentul European
din Hexagon, a fost doar o ches-
tiune de timp. Potrivit regulamen-
tului Parlamentului European, pen-
tru formarea unui grup politic este
nevoie de cel puþin 25 de membri
din cel puþin ºapte þãri diferite.
Astfel, Marine Le Pen va fi spriji-
nitã în Parlament de membri ai
unor formaþiuni care îi împãrtãºesc
viziunea de extremã dreapta, cum
ar fi Liga Nordului din Italia, PVV

Sancþiunile
europene împotriva
Rusiei vor fi
prelungite pentru
încã ºase luni

Potrivit unor surse diploma-
tice, citate de AFP ºi Reuters,
ambasadorii statelor Uniunii
Europene au convenit, ieri, la
Bruxelles, prelungirea cu ºase
luni a sancþiunilor instituite
împotriva Rusiei, pânã la
sfârºitul lunii ianuarie. “Textul
ce prevede prelungirea sancþiu-
nilor pânã la 31 ianuarie a fost
prezentat” ambasadorilor UE
ºi a fost aprobat prin “con-
sens”, a declarat pentru AFP
una dintre aceste surse nepreci-
zate. Decizia urmeazã sã fie
aprobatã de miniºtrii europeni
de externe, care se vor reuni
luni la Luxemburg. Sancþiunile
adoptate împotriva Rusiei dupã
anexarea Crimeii ºi declanºa-
rea conflictului armat din estul
separatist al Ucrainei expirã la
sfârºitul lunii iulie, astfel cã
blocul comunitar trebuie sã ia
o decizie privind prelungirea
lor. Aceste sancþiuni prevãd
interdicþii de vizã ºi îngheþarea
conturilor unor responsabili
ruºi sau ucraineni proruºi,
precum ºi mãsuri împotriva
unor companii ruse din sectoa-
rele militar, petrolier ºi bancar.

Ungaria va construi
un gard înalt de 4
metri de-al lungul
frontierei cu Serbia

Ministrul de Externe de la
Budapesta, Peter Szijjarto, a
declarat dupã ºedinþa de
guvern de ieri cã Ungaria va
construi un gard înalt de 4
metri de-a lungul graniþei cu
Serbia pentru a opri afluxul de
imigranþi ilegali. “Imigraþia
este una dintre cele mai grave
probleme cu care se confruntã
Uniunea Europeanã astãzi.
Statele UE sunt în cãutarea
unei soluþii (...), însã Ungaria
nu îºi poate permite sã mai
aºtepte”, a afirmat Szijjarto.
“Vorbim despre o întindere de
frontierã cu o lungime de 175
km, a cãrei închidere fizicã se
poate produce cu un gard de
patru metri”, a indicat ºeful
diplomaþiei ungare, precizând
cã “Ministerul de Interne a
primit instrucþiuni de a
pregãti” aceastã mãsurã.
Pregãtirile ar urma sã fie
finalizate pânã miercurea
viitoarea. Potrivit ministrului
ungar, mãsura nu contravine
obligaþiilor internaþionale
asumate de Budapesta ºi nu
încalcã niciunul din tratatele
internaþionale. La reuniunea
de marþi a miniºtrilor de
interne din Uniunea Europea-
nã a reieºit cã Ungaria este
þara cel mai greu afectatã de
imigraþia ilegalã dintre toate
statele membre, a mai afirmat
Szijjarto. Între timp, deputaþii
dezbat în parlamentul de la
Budapesta un amendament
înaintat de guvern la legea
imigraþiei, care va înãspri
condiþiile de primire a statutu-
lui de refugiat în Ungaria.

Un animal scãpat de la grãdina
zoologicã din Tbilisi, dupã inunda-
þiile catastrofale care au lovit capi-
tala Georgiei, a atacat douã per-

Dupã ce Banca centralã elenã a avertizat
cu privire la consecinþele ieºirii Greciei din
zona euro, guvernul de la Londra îºi accele-
reazã pregãtirile pentru a reacþiona în cazul
unui asemenea scenariu. “Continuãm sã ne
asigurãm cã avem pregãtite planurile corecte
ºi accelerãm pregãtirile þinând cont de unde
au ajuns discuþiile”, a spus o purtãtoare de
cuvânt a premierului britanic David Came-
ron. Ea a adãugat cã în prezent experþii gu-
vernului britanic analizeazã potenþialul impact

Un nou grup în Parlamentul European

din Olanda sau Vlaams Belang din
Belgia. “Vom avea o putere care
nu se comparã cu cea pe care am
avut-o pânã acum. Acesta este re-
zultatul unui an de muncã. Nu ne-
am grãbit sã facem alianþe discu-
tabile. Suntem aici pentru popoa-
rele noastre ºi pentru libertãþile
lor”, a spus Marine Le Pen. Din

noul grup politic, format din 37
de membri, nu va face parte fon-
datorul Frontului Naþional, Jean
Marie Le Pen, tatãl lui Marine Le
Pen, de care aceasta ºi partidul s-
au desolidarizat în urma derivelor
antisemite ale lui Le Pen tatãl.
Aceastã delimitare a fost cea care
a contribuit dealtfel la coagularea

grupului Europa Naþiunilor ºi Li-
bertãþilor, mulþi dintre potenþialii
doritori considerându-l pe Jean
Marie Le Pen nefrecventabil. “Vor
urma atacuri la adresa noastrã.
Sunt sigurã cã postacii de pe in-
ternet îºi vor fi început deja cam-
pania de stânga finanþatã de stat
împotriva noastrã. Dar noi trebu-
ie sã ne amintim de fiecare datã
când ne va fi greu  cã reprezen-
tãm milioane de oameni din în-
treaga Europã”, a declarat Janice
Atkinson, eurodeputat ex-UKIP.
Noul grup politic îi va aduce lui
Marine Le Pen mai multã vizibili-
tate, însã ºi mai multã influenþã,
întrucât grupul va obþine un loc
în conferinþa preºedinþilor, care
stabileºte agenda Parlamentului
European. În plus, grupul nou for-
mat va beneficia de o finanþare de
aproape 5 milioane de euro pen-
tru a-ºi pune la punct infrastruc-
tura organizaþionalã.

Guvernul britanic se pregãteºte pentru posibila ieºire a Greciei din zona euro
(al ieºirii Greciei din zona euro) asupra afa-
cerilor, bãncilor, sectorului financiar ºi turis-
mului. Ieºirea Greciei din zona euro, aºa-nu-
mita “Grexit”, ar reprezenta un risc econo-
mic grav pentru Marea Britanie, a adãugat ea,
subliniind necesitatea de a avea o economie
în creºtere ºi finanþe publice solide. Discuþii-
le dintre Grecia ºi creditorii sãi - UE ºi FMI -
în privinþa continuãrii susþinerii financiare a
þãrii au cunoscut duminicã un nou eºec, apro-
piind mai mult Atena de incapacitatea de pla-

tã. Grecia trebuie sã ramburseze, la 30 iunie,
1,6 miliarde de euro din împrumuturile FMI
ºi riscã sã nu poatã onora aceastã scadenþã
fãrã deblocarea a 7,2 miliarde de euro, sus-
pendatã de la începutul verii ºi condiþionatã
de un acord cu creditorii pe marginea unei
serii de reforme. Situaþia economicã a Gre-
ciei va fi discutatã joi în reuniunea Eurogru-
pului (miniºtrii de finanþe din zona euro), în
prezenþa directorului general al Fondului
Monetar Internaþional, Christine Lagarde.

Georgia: Un bãrbat a fost ucis de un animal scãpat de la grãdina zoologicã
soane, dintre care una a murit.
Potrivit presei locale, un bãrbat a
fost ucis de o felinã scãpatã de la
grãdina zoologicã din capitala

Georgiei. Tragedia s-a produs dupã
ce autoritãþile au redus îngrijorãri-
le privind animalele sãlbatice,
anunþând marþi cã toþi leii ºi tigrii
scãpaþi au fost gãsiþi morþi. Publi-
caþia The Georgian Journal afirmã
cã victima atacului a murit pe loc,
în timp ce un alt bãrbat a fost rã-
nit. Potrivit diferitelor surse, cei doi
bãrbaþi ar fi fost atacaþi de un leu
sau un tigru alb. O televiziune lo-
calã a relatat cã animalul l-a atacat
pe primul bãrbat în timp ce acesta
intra într-un depozit în care se as-
cundea felina. Atacul ar fi avut loc
în apropiere de Piaþa Eroilor din
Tbilisi ºi de Laguna Vere, o pisci-
nã în aer liber din capitala georgia-
nã. Poliþia a sosit la locul atacului,
fiind mobilizatã ºi o echipã de in-

tervenþie rapidã. Era vorba despre
un tigru alb care „a fost ucis”, a
declarat Nino Giorgobiani, purtã-
tor de cuvânt al Ministerului de
Interne georgian. Personalul grã-
dinii zoologice anunþase marþi cã
toþi leii ºi tigrii care au dispãrut în
urma inundaþiilor grave din Tbilisi
au fost gãsiþi morþi. Despre un ja-
guar nu se ºtia nimic, însã autori-
tãþile grãdinii zoologice susþineau
cã au puþine speranþe cã acesta ar
fi supravieþuit. În urma inundaþii-
lor devastatoare din Tbilisi, dumi-
nicã ºi-au pierdut viaþa cel puþin
17 persoane, precum ºi cel puþin
jumãtate dintre cele 600 de anima-
le ale Grãdinii Zoologice. Nume-
roase alte animale ale Grãdinii au
scãpat, mai ales tigri ºi lei.
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Armã mortalã 4

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Detectivii Martin Riggs (Mel
Gibson) ºi Roger Murtaugh
(Danny Glover) fac din nou
echipa pentru cel de-al patru-
lea episod din cariera lor. Cei
doi poliþiºti nonconformiºti
s-au întâlnit prima datã în 1987,
ºi din acel moment, audienþele
au sãrit în aer direct proporþio-
nal cu culmile umorului ºi
acþiunii care au transformat
filmul într-un hit internaþional.

Elicopter la pãmânt!

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

"Elicopter la pãmânt!", regizat de
Ridley Scott ºi produs de Jerry
Bruckheimer, este bazat pe întâm-
plãri reale, este povestea eroicã a
unui grup de soldaþi din forþele de
elitã americane trimiºi la Mogadis-
cio, Somalia în octombrie 1993 ca
parte a unei operaþiuni de menþine-
re a pãcii condusã de Naþiunile
Unite. Misiunea lor constã în rapi-
rea a doi adjuncþi ai unei cãpetenii
locale paramilitare, Mohamed
Farrah Aidid, ca parte a unei strate-
gii de a opri rãzboiul civil ºi foame-
tea care fãceau ravagii în Somalia.

Ultima bandã

Se difuzeazã la TVR 1, ora  23:50

De la furtiºagul practicat pe
bpncile din Belleville la mediati-
zatele jafuri ale marii bãnci pari-
ziene, aceasta este poveste spec-
taculoasã a succesului lui Simon
ºi a gãºtii sale. Ei reuºesc sã
goleascã o serie de seife chiar
sub nasul poliþiei, naucitã de
tupeul grupului. Dar cât timp va
mai dura pânã când gaºca cea
unitã va reuºi sã evite vãrsarea de
sânge, sã suporte plictiseala de a
fi mereu pusã pe fugã, jucând v-
aþi ascunselea cu poliþia?
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04:30 Dincolo de povestiri
05:00 Inger salbatic
06:00 Inger salbatic (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Omul de legãturã (R)
14:45 Poveste de dragoste (R)
16:15 Operaþiunea "Petrecerea

anului"
18:30 Mâna lui dreaptã
20:30 Furie dezlãnþuitã
22:30 Elicopter la pãmânt!
2001, SUA, Dramã, Rãzboi
01:30 Furie dezlãnþuitã (R)
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Armã mortalã 4
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Armã mortalã 4 (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii
2006, România, Comedie
07:45 Nunþi de poveste (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping

11:30 Dosarele DNA
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Adevãruri ascunse
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima

României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Adevãruri ascunse (R)
02:00 Apel de urgenþã (R)

03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Jurnalul STV Junior
05:00 Revendicarea (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

bãtaie''
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Money in the Bank
01:00 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
înnoratjoi, 18 iunie - max: 26°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4844 ............. 44844
1 lirã sterlinã................................6,2631....................62631

1 dolar SUA.......................3,9785........39785
1 g AUR (preþ în lei)........150,7584.....1507584

Cursul pieþei valutare din 18 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.
Absolventã a Facul-
tãþii de Economie ºi
Administrarea Aface-
rilor din Craiova (sec-
þia Informaticã eco-
nomicã), promoþia
2015, solicit angaja-
re. Telefon: 0755/
996.001.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAMERE
CENTRU. Telefon:
0766/553.144.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.

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.

Anunþul tãu!
CN TRANSELECTRICA SA,

ST Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Brestei, nr. 5, Telefon 0251/
307100, ce intenþioneazã sã solici-
te de la A.N. Apele Romane – ABA
Jiu, reactualizarea avizului de gos-
podãrire a apelor pentru realizarea
lucrãrii de investiþie: ,,LEA 220kV
dc Ostrovu Mare – RET (LEA 220kV
Porþile de Fier I – Cetate)”, ce se
realizeazã în judeþul Mehedinþi, pe
traseul UAT Gogoºu, Gruia, Jiana,
Vanjulet ºi Vânju Mare. Aceastã
investiþie este nouã. Ca rezultat al
procesului de producþie nu vor
rezulta ape uzate. Aceastã solici-
tare de reactualizare a avizului
este conformã cu prevederile Le-
gii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã trans-
mitã observaþii, sugestii ºi reco-
mandãri se pot adresa solicitan-
tului sau A.N. Apele Romane –
A.B.A. Jiu Craiova, strada N.Ro-
manescu, nr. 54, telefon 0251/
426655, dupã data de 08.06.2015.

Comuna TÃLPAª anunta
publicul interesat asupra depune-
rii solicitarii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul ,,AS-
FALTARE DC 118 + DC 169 (PAR-
ÞIAL), ÎN COMUNA TÃLPAª, JU-
DEÞUL DOLJ”, propus a fi am-
plasat în satul Nistoi (DC 118) ºi în
satul Soceni 2 (DC 169). Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, si
la sediul Primãriei TÃLPAª, satul
Tãlpaº, in zilele  de luni –vineri,
intre orele 9-14. Observatiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI TÃL-

PAª, ANUNÞÃ CÃ A DEPUS
DOCUMENTAÞIA LA ADMINIS-
TRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ
JIU, ÎN VEDEREA OBÞINERII
AVIZULUI PENTRU „CON-
STRUCÞIE POD PE DC 192,
SATUL PUÞINEI, COMUNA
TÃLPAª, JUDEÞUL DOLJ”.

Comuna TÃLPAª anunta
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul ,,CONSTRUCÞIE POD PE DC
192, SATUL PUÞINEI, COMUNA
TÃLPAª, JUDEÞUL DOLJ”, pro-
pus a fi amplasat in intravilanul
satului Puþinei, pe DC 192, la km
0+300, comuna TÃLPAª. Infor-
maþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, si la sediul Primãriei TÃL-
PAª, satul Tãlpaº, in zilele  de
luni –vineri, intre orele 9-14. Ob-
servatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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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 casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vînd casã ºi teren in-
travilan 2000 (curte,
grãdinã, vie, pomi,
pãdure, salcîmi), co-
muna Drãgoteºti, sat
Buzduc, judeþul Dolj
ºi 5 ha extravilan, la
30 km de Craiova. Te-
lefon: 0740/295.533
ºi 0744/789.725.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.

Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon:
0762/305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769 /669 .736 ;
0769/670.907.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 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. Tele-
fon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând vatrã de sat 21
ari preþ 3000 lei în co-
muna Giubega - Dolj.
Telefon: 0771/711.982
sau 0351/808.490
dupã ora 18.00.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabrica-
þie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/ 300.974.
Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabrica-
þiei 1993. Autoturis-
mul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
 Vând DACIA, stare de
funcþionare. Preþ mic.
Telefon: 0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446918.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând cazan þuicã din
cupru 110 litri com-
plet, ºpalieri pentru.
viþã de vie, cisternã
apã 3600 litri. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Tele-
fon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 gropi boltite
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0732/815.496.

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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 18 iunie 2015

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

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

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

Vând cruce marmu-
rã 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. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã son-
de diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767 /453 .030 ;
0764/779.702.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Tele-
fon: 0251/531.294.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773 /970 .204 ;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez apartament
2 camere, parter
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate,
caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i
placã la þarã 55 / 60
ani. Telefon: 0764/
635.126.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti, cen-
tral cu oferte la cere-
rea clientului, cazare-
masã- confort. Telefon:
0722/ 360.513; 0723/
692.884.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
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.

CITAÞII
Se citeazã SC MO-
RACONT SRL în
dosarul nr. 1383/
215/2015 al Judecã-
toriei Craiova cu ter-
men la 19.06.2015.

PIERDERI
Pierdut douã certifica-
te constatator nr.
17005 pentru sediu ºi
punct lucru (Teodor
Aman) la firma Ros-
kanovic Mihaela Lui-
za I.I. Se declarã nulã.
Pierdut CIF, seria A,
nr. 121015. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Cu aceaºi durere în
suflet amintim cã
astãzi, 18.06.2015
se împlinesc 6 ani
de la moartea ful-
gerãtoare a celui
ce a foat soþ ºi tatã
devotat familiei  in-
giner agronom
BÂNÃ MARIN din
comuna Mârºani.
Elena ºi Corina
sunt tot atât de
triste ºi singure. Te
regretãm enorm.
Dumnezeu sã te
odihneascã în lui-
niºte ºi pace! Ele-
na ºi Corina Bânã.
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Principalã favoritã ºi calificatã
direct în turul doi al turneului pe iarbã
de la Birmingham (Marea Britanie),
Simona Halep a trecut în minimum de
seturi, marþi searã, de una dintre
reprezentantele gazdelor, Naomi
Broady (locul 208 mondial), scor 6-4,
6-2, rezultat echivalent cu accederea
în optimile de finalã ale competiþiei.
Acolo unde o va întâlni pe cehoaica
Klara Koukalova (nr. 92), trimfãtoare,
ieri, în faþa franþuzoaicei Caroline
Garcia (nr. 33), scor 6-3, 6-0. De-a
lungul timpului, Halep ºi Koukalova s-
au întâlnit de douã ori: Halep a câºtigat
la Hobart în 2012, in timp ce Koukalo-
va s-a impus in calificarile turneului de
la Marid, în 2010. Meciul va fi azi, la
o orã nestabilitã pânã la închiderea

Ieri dimineaþã, juniorii C ai Universitãþii
Craiova s-au calificat în ultimul act al
Campionatului Naþional, dupã ce au reuºit
sã câºtige grupa semifinalã de la Timiºoa-
ra, mulþimitã unei remize, 0-0, chiar în faþa
gazdei ºi rivalei la primul loc, Poli. Cele
douã se aflau la egalitate de puncte înainte
disputei directe, câte 6 (maximum), dar
alb-albaºtrii aveau un golaveraj net supe-
rior, +9 faþã de +5.

Juniori C de la Universitatea,
în finala Campionatului Naþional

Craiova învinsese cu 5-1 pe Olimpia Satu
Mare ºi 5-0 pe Kinder Sîngiorgiu de Mureº,
iar Poli cu 5-1 pe Olimpia ºi 1-0 pe Kinder.

Contra Timiºoarei, tehnicianul Marian Ca-
lafeteanu a folosit echipa: Costoaie – Oltea-
nu, Constantinescu, Sima, Vadasis – Scre-
ciu, Dobre – Nichifor, Gîrbiþã, Zbona – Mi-
truscsak. Au mai intrat Mihãilã ºi Baciu.

Managerul Centrului de copii ºi juniori al
Universitãþii, Silviu Bogdan, a spus: „Avem

copii minunaþi. Au jucat 7
meciuri în 14 zile ºi au fã-
cut-o excelent. Prin dãrui-
rea ºi ambiþia de care au dat
dovadã sunt de admirat. Ne
dorim foarte tare sã fim
campionii României ºi ne
mai desparte un meci de
titlul naþional”.

În finala competiþiei, Uni-
versitatea va întâni ªcoala
de Fotbal „Dani Coman“.
Meciul este programat du-
minicã, 21 iunie, de la ora
9:30, la Buftea.

Begu ºi Niculescu eliminate,

Halep – în optimi
la Birmigham, unde va întâlni

o jucãtoare din Cehia
ediþiei, pe Digi Sport 2.

Angrenatã ºi în competiþia de dublu,
Halep a jucat asearã, alãturi de Heather
Watson (Marea Britanie), contra
perechii spaniole Anabel Medina
Garriguse/Arantxa Parra-Sandonja.

Tot marþi, celelalte românce prezen-
te la Birmingham, Irina Begu ºi
Monica Niculescu, au pãrãsit competi-
þia încã din runda inauguralã. Begu
(nr. 30) a cedat în faþa Danielei
Hantuchova (Slovacia, locul 77), scor
6-4, 6-7 (10), 4-6, iar Niculescu în
faþa Barborei Strycova (Cehia, 28),
scor 2-6, 6-3, 2-6.

Turneul de Birmingham se vrea un
cât mai bun antrenament în perspecti-
va Wimbledonului, care va debuta în
data de 29 iunie.

Echipa naþionalã de tineret a Ro-
mâniei a învins, marþi searã, la Târ-
gu Mureº, cu scorul de 3-0 (2-0),
reprezentativa similarã a Armeniei,
în primul meci al celor douã selec-
þionate în grupa a 5-a  preliminarã a
Campionatului European din 2017

Jucãtorii noºtri puteau deschide
scorul încã din minutul 2, însã echi-
pierul celor de la CFR Cluj, Alexan-
dru Pãun, a ºutat alãturi.

În complicitate cu Bumba, Pãun
a contribuit totuºi la primul gol al
meciului, marcat de interistul Geor-
ge Puºcaº, în minutul 16.

Pânã la pauzã, echipa lui Cristi
Dulca, debutant pe banca naþiona-

Tricolorii mici, start perfect
în preliminariile CE 2017

lei de tineret într-un meci oficial, a
mai înscris o datã, prin acelaºi om-
niprezent Pãun (32).

Intrat pe teren în repriza secun-
dã, Florin Tãnase (68), de la Viito-
rul, a irosit o mare ocazie de a face
3-0, dupã o fazã bine lucratã de Puº-
caº ºi Bumba.

România a tremurat în minutul
81, atunci când Papykian a ratat de
douã ori în aceeaºi fazã. Mai întâi a
fost blocat senzaþional de Cojoca-
ru, apoi a trimis cu capul în trans-
versalã.

Scorul final al partidei de la Târ-
gu Mureº a fost stabilit în prelun-
giri, când Tãnase s-a revanºat pen-

tru ratarea de mai devreme ºi a fi-
nalizat cu sânge rece din situaþie de
singur cu portarul.

România: Cojocaru – Manea,
Þîru (Neag 51), Boldor, S. Filip –
Nedelcu (O. Popescu 74), Tãbãca-
riu – Bumba, Mitriþã (Fl. Tãnase
65), Pãun – Puºcaº. Selecþioner:
Cristian Dulca.

Din aceastã grupã mai fac parte
Þara Galilor, Bulgaria (formaþii care
au deschis aceastã grupã, pe teren
britanic, într-un meci încheiat cu
3-1 în favoarea gazdelor), Dane-
marca ºi Luxemburg.

Urmãtorul meci al Românie va
avea loc în data de 4 septembrie,

de asemenea acasã, împotriva for-
maþiei Bulgariei.

Câºtigãtoarele grupelor, în numãr
de 9, se vor califica direct la tur-
neul final, iar cele mai bune 4 ocu-

pante ale locurilor secunde vor dis-
puta un play-off pentru a decide
ultimele douã selecþionate care vor
merge la Euro 2017, întrecere ce
va fi organizatã de Polonia.

DIGI SPORT 1
13:10 – TAEKWONDO (F, M) – Jocurile Euro-

pene de la Baku, în Azerbaidjan / 2:30 – FOTBAL
– Copa America, în Chile: Peru – Venezuela.

DIGI SPORT 2
7:55 – SÃRITURI ÎN APÃ (M), 11:00 – SÃRI-

TURI ÎN APÃ, PLATFORMÃ (F) – Jocurile Euro-
pene de la Baku, în Azerbaidjan / 13:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Birmingham, în Regatul Unit:
ziua a 4-a / 21:30 – BASCHET (F) – Campionatul
European (Ungaria/România): Croaþia – Spania.

DIGI SPORT 3
7:50, 10:45 – CICLISM Time Trial (F, M), 15:30

– GIMNASTICÃ ARTISTICÃ (F, M), 18:15 – TE-
NIS DE MASÃ (F, M) – Jocurile Europene de la
Baku, în Azerbaidjan.

DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Under 21, Campio-

natul European, în Cehia: Italia – Suedia, Anglia –
Portugalia.

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

Germania: ziua a 4-a / 14:30, 16:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Queens, la Londra, în Regatul Unit:
ziua a 4-a / 18:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Halle.

EUROSPORT
15:15 – CICLISM – Cursa Drumul Sudului.
EUROSPORT 2
8:00, 14:30 – SNOOKER - Cupa Mondialã, la

Wuxi, în China: etapa a 4-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Un gol marcat de Sergio Aguero a fost su-
ficient ca Argentina sã-ºi adjudece derby-ul
Grupei B, cu Uruguay, ºi sã facã uitat pasul
greºit din partida de debut, când remiza la 2 în
compania reprezentativei din Paraguay.

Di Maria ºi Pastore au ratat primele ocazii
ale meciului pentru “pume”, înainte ca Godin
sã pericliteze ºi el butul advers. Cea mai mare
ºansã a întâiului mitan i-a aparþinut, însã, ace-
luiaºi Aguero, a cãrui loviturã de cap, dupã o
centrare excelentã a lui Messi, a fost scoasã
miraculos de Muslera.

Celeºtii, campionii în exerciþiu, au început
mai bine partea secundã, dar golul a venit în

COPA AMERICA: Aguero decide primul mare
“ºoc” al competiþiei

poarta lui Muslera. În minutul 56, Aguero a
înscris cu o loviturã de cap din apropiere, la
capãtul unei faze create de Pastore ºi conti-
nuatã de Zabaleta.

Pânã sã primeascã golul, Uruguay, la adã-
postul celor trei puncte smulse invitatei Ja-
maica (1-0), s-a mulþumit sã se apere, însã
a ieºit la joc imediat dupã reuºita vicecam-
pioanei mondiale, iar oportunitãþile n-au în-
târziat sã aparã.

Cu un sfert de orã înainte de final, Ro-
mero a respins în faþã la un ºut puternic al

lui Maxi Pereira, iar Rolan a trimis incredibil
peste poartã dintr-o poziþie idealã.

Argentina a tremurat pânã la final pentru
victorie. Alvaro Gonzalez a ºutat puþin pe lân-
gã poartã, pentru ca apoi Romero sã se revan-
ºeze dupã greºeala din partida cu Paraguay, cu
o intervenþie excelentã la execuþia lui Abel Her-
nandez, în minutul 90.

Argentina: Romero – Zabaleta, Garay, Ota-
mendi, Rojo – Biglia, Mascherano – Messi,
Pastore (Banega 79), Di Maria (Pereyra 89) –
Aguero (Tevez 82). Selecþioner: Gerardo Mar-
tino.

Uruguay: Muslera – M. Pereira, Gimenez,

Godin, A. Pereira – Gonzales, Arevalo – Ro-
lan, Lodeiro (A. Hernandez 69), C. Rodriguez
(C. Sanchez 64) – Cavani. Selecþioner: Oscar
Tabarez.

Disputatã anterior, tot cu 1-0 s-a încheiat ºi
cealaltã încleºtare a grupei, dintre Paraguay ºi
Jamaica, gol Edgar Benitez (36) – ajutat de o
imensã eroare a golakeeper-ului Duwayne Kerr.

În atare condiþii, Argentina (4p) este ca ºi
calificatã în sferturile de finalã, în condiþiile în
care mai are de jucat doar cu Jamaica (0p), în
timp ce Uruguay (3p) are nevoie de mãcar un
punct cu Paraguay (4p) pentru a mai spera cu
ºanse bune la Top 8.

Azi noapte, într-un alt joc cu un afiº excep-
þional, Brazilia (3p) a întâlnit pe Columbia (0p),
în Grupa C. La noapte (2:30) aceastã grupã îºi
definitiveazã etapa a douã, odatã cu duelul din-
tre Peru (0p) ºi Venezuela (3p).

Punând pe tapet ºi Grupa A, lider e gazda
Chile (4p), urmatã de Bolivia (4p), Mexic (2p)
ºi Ecuador (0p). În runda finalã, meciurile vor
fi Chile – Bolivia ºi Ecuador – Mexic.

La Copa America se calificã mai departe pri-
mele douã clasate din cele trei grupe, plus cele
mai bune douã reprezentative de pe locul 3.
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Înaintea plecãrii în stagiul din
Austria, Universitatea Craiova ºi-a
prezentat singura achiziþie a verii,
bulgarul Apostol Popov, un fundaº
de 32 de ani care a evoluat preþ de
6 sezoane la ÞSKA Sofia. „Îl ur-
mãrim de câteva luni, este un ju-
cãtor cu mare experienþã, de echi-
pã naþionalã ºi sperãm sã joace cât
mai mult la Universitatea Craiova,
inclusiv în cupele europene” a fã-
cut introducerea Felix Grigore,
managerul clubului. Antrenorul
Emil Sãndoi i-a urat public bun
venit bulgarului ºi a declarat: „Ne
dorim ca ºi un fotbalist bulgar sã
facã istorie în fotbalul românesc,
aºa cuim Moþi a fãcut istorie în
Bulgaria. Popov are experienþã la
un nivel înalt ºi ne poate ajuta”.

Apostul Popov, care va purta
numãrul 18 la Universitatea, s-a
declarat mulþumit de ceea ce a gã-
sit în Bãnie ºi sperã sã fie cel puþin
la nivelul prietenului sãu Iliev, care

A noua ediþie a Cupei Ilie Balaci
se desfãºoarã astãzi la ªcoala Obe-
deanu, la care a învãþat marele fot-
balist al ªtiinþei. De la 9 dimineaþa
se disputã meciurile ªcoala Obe-
deanu – ªcoala Dioºti ºi ªcoala
Nicolae Bãlcescu – Liceul de Artã
Marin Sorescu, iar apoi finala micã
ºi finala mare. Ca de obicei, Ilie
Balaci a fost invitatul de onoare la
conferinþa de presã care a prefaþat
competiþia devenitã deja tradiþiona-
lã la începutul verii.

 „Ilie Balaci este un brand al
Craiovei, o sursã de mai bine, în
fiecare an avem ce învãþa de la el.
La anul, la ediþia a zecea, îl aºtep-
tãm sã îºi facã echipã ºi mai joace
încã o datã pe terenul de la Obe-
deanu” a declarat inspectorul ºco-
lar Alin Vancea.

„Mi-ar plãcea sã joc din nou la
Obedeanu cu echipa pe care o

„Cupa Ilie Balaci”, la ediþia a 9-a
BalaciBalaciBalaciBalaciBalaci: „La anul îmi fac echipã sã joc: „La anul îmi fac echipã sã joc: „La anul îmi fac echipã sã joc: „La anul îmi fac echipã sã joc: „La anul îmi fac echipã sã joc

din nou la Obedeanu”din nou la Obedeanu”din nou la Obedeanu”din nou la Obedeanu”din nou la Obedeanu”
aveam pe vremuri ºi în care mai
erau fraþii Boldici, Victor Piþurcã
ºi Viorel Cãlin. Mã simt onorat cã
o competiþie care are o tradiþie de
nouã ani îmi poartã numele, mã
simt dator acestei ºcoli, unde m-
am format. Nu s-au schimbat
multe de atunci, poate doar tere-
nul de fotbal, care este aºezat alt-
fel. Îmi pare rãu cã nu joacã la
Universitatea niciun fotbalist care
s-a remarcat prima datã la com-
petiþia de la Obedeanu” a spus
„Minunea Blondã”.

Ilie Balaci despre...

 ...Tradiþia fotbalisticã în
familia sa: „Nepotul meu era mult
mai bun ca Ianis Hagi când era ju-
nior, dar nu i-a plãcut fotbalul. I-
au plãcut chitara, actoria. Adevã-
rul e cã ºi mie, dupã câte spoturi

am fãcut în ultime perioadã, îmi
spune soþia Brad Pitt”

 ...centrele de copii ºi juniori:
„Fotbalul a devenit un sport pentru
bogaþi. Tata nu ºi-ar fi permis acum
sã mã trimitã la fotbal din salariul
pe care-l avea. Acum poþi sã fii
obez, te primesc la selecþie dacã ai
bani. Nu vã întrebaþi de ce nu mai
apar jucãtori de 16-17 ani? Pentru
cã se fac 3 antrenamente pe sãptã-
mânã, noi fãceam câte 2 pe zi”

 ...viitorul fotbalistic al Cra-
iovei: „Sunt sceptic în privinþa apa-
riþiei unei noi mari echipe la Craio-
va. E nevoie de bani, altfel nu se
mai poate”

 ....CS Universitatea Craio-
va: „Ca sã fie iubitã, trebuie sã rea-
ducã acasã copiii Craiovei: Ro-

man, Buleicã, Mitriþã ºi alþii. S-a
întunecat rãu fotbalul de aici, cu
Rocha, Kay ºi Acka. Doar Bãluþã
ºi Bancu sunt de prin zonã. Sã
cãutãm între Olt ºi Jiu, aici sunt
fotbaliºtii de rasã!”

 ...plecarea lui Brandan: „E
jucãtor bun, dar atât, nu are rost
sã plângem dupã el”

 ...echipa naþionalã: „Mai
poþi sã comentezi ceva de rãu când
am ajuns pe locul 7 sau 9 în lume?
Dupã cum au jucat cu Irlanda de
Nord, ar avea probleme sã batã ºi
echipa din Dioºti”

 ...noul sistem de disputare
al Ligii I: „E bine doar cã vedem
de 4 ori meciurile directe între Cra-
iova, Steaua, Dinamo ºi Petrolul,
pentru cã la alte echipe nu sunt
suporteri la meciuri”

 ...strategia finanþatorilor
din fotbal: „N-ar trebui sã mai ofe-
re prime mai mari ca salariile. Sã
se aºeze toþi la o masã ºi sã convi-
nã cã nu-i mai intereseazã rezulta-
tele, doar spectacolul. Atunci vor
aduce lumea la stadion”

 ...eºecurile antrenorilor ro-
mâni în þãrile arabe: „Piþurcã a avut
un program extrem de greu, când
a ajuns el au început derby-urile.
Reghe a avut noroc la Steaua cã
nu miºca nimeni în front în faþa
patronului, la arabi sunt 50 de prinþi
care au câte o pãrere sau câte un
jucãtor favorit”

 ...revenirea în fotbalul româ-
nesc: „Nu am primit oferte de a an-
trena nici mãcar în Liga a III-a. S-a
creat un circuit deja, sunt antrenori
fãrã vreo performanþã pe care se bat
cluburi puternice, unii care antreneazã
3-4 echipe pe an, alþii au retrogradat
ºi sunt la mare cãutare. Oricum, nu
ºtiu dacã m-aº adapta în fotbalul ro-
mânesc, trebuie sã ai ºi telefonul ºi
încãrcãtorul pe bancã. Nu ºtii dacã
îþi iei salariul, dacã echipa intrã în
insolvenþã, n-aº putea sã antrenez în
stresul acesta. Dacã nu erau banii
din drepurile TV era vai ºi amar de
fotbalul românesc”

 ...oferta lui Mititelu de a pre-
lua CSU Craiova: „E doar o bombã
de presã. M-aº bucura ca Mititelu
sã facã vreo ofertã cuiva, ar însem-
na cã ar fi fãcut rost de bani”

La douã zile dupã reunire, jucãtorii Universitã-
þii Craiova au efectuat vizia medicalã, la Policlini-
ca pentru Sportivi din Bãnie. Au trecut prin cabi-
netele medicale 17 dintre jucãtori: Sebastian
Achim, Adrian Avrãmia, Nicuºor Bancu, Alex Bã-
luþã, Marius Briceag, Adrian Cârstea, Costin Cu-
relea, Andrei Dumitraº, Andrei Herghelegiu, An-
drei Ivan, Silviu Izvoranu, Alex Mateiu, Apostol
Popov, Andrei Sin, Cãtãlin Straton, Ionuþ Tîrnã-
cop, Viorel Ferfelea, dar ºi Simon Mazarache, ju-
cãtor venit în probe.

Dupã controlul medical, Alex Bãluþã a declarat:
„Toþi suntem apþi ºi abia aºteptãm sã înceapã noul
campionat. Play-off-ul este primul nostru obiec-
tiv, tindem spre cupele europene. Nu trebuie sã ne
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gândim încã la titlu, trebuie sã muncim, sã dãm
totul pe teren. Avem echipã bunã, iar omogeniza-
rea lotului va fi un atu în plus. Am arãtat încã din
sezonul trecut cã formãm o echipã bunã, cã meri-
tãm sã ne batem sus. Cei care au plecat  sunt jucã-
tori care au ajutat echipa, Brac la promovarea în
prima ligã, iar Brandan ºi Frãsi au fost titulari in-
contestabili în sezonul care s-a încheiat“.  

Sâmbãtã, echipa a doua a clubului va evolua în
prima manºã a barajului de promovare în Liga a III-
a. Bãluþã e trup ºi suflet alãturi de Andrei Ivan ºi
ceilalþi alb-albaºtri care vor evolua în acest meci:
„Sigur vom învinge. Obiectivul lui Ivan l-a trasat
nea Sorin asearã, sã înscrie douã goluri. Important
e ca echipa sã câºtige la o diferenþã cât mai mare“.

Bulgarul a fost prezentat ieri ºi a declarat cã îºi doreºte
sã joace în cupele europene cu Universitatea

a lãsat o impresie foarte bunã la
Craiova. „Sunt fericit cã fac parte
din aceastã echipã. Înainte de a sem-
na am vorbit cu prietenul meu Iliev,
care a jucat aici ºi mi-a spus numai
cuvinte frumoase despre echipã,
despre oraº ºi despre suporteri.
Craiova are tradiþie ºi este o echipã
cu ambiþii, iar eu sper sã o ajut cu
experienþa mea. Îmi doresc sã evo-
luãm la un nivel bun ºi sã satisfa-
cem pretenþiile fanilor. Dupã 6 ani
la ÞSKA aveam nevoie de o schim-
bare, chiar dacã nu apãreau acele
probleme la Sofia. Am constatat deja
cã la echipã am colegi buni ºi fot-
baliºti de valoare, mi-au plãcut pri-
mele antrenamente” a spus jucãto-
rul de 32 de ani, care a semnat pen-
tru douã sezoane ºi va câºtiga apro-
ximativ 100.000 de euro pe an.

Nu se mai întrevãd alte achiziþii
Întrebãrilor care vizau alte trans-

feruri la echipa din Bãnie, Felix
Grigore le-a rãspuns negativ, afir-
mând cã mai degrabã echipa se va
aproviziona cu jucãtori din pepini-
era proprie: „Considerãm cã am
câºtigat deja câþiva jucãtori, Ban-
cu, Ferfelea, Curelea, care ne-au
lipsit în ultima vreme. Mergem pe
omogenitate ºi pe jucãtori din pro-
pria curte, cu suflet de olteni. Am
investit 1,5 milioane de euro în
centrul de copii ºi juniori ºi aºtep-
tãm ca el sã dea roadele în curând.
Nu putem sã aducem acasã oltenii
plecaþi în þarã, aºa cum ne-a sfã-
tuit Ilie Balaci, fiindcã se cer pre-
þuri mari pentru transferul lor. Pes-
te 2-3 ani poate vom avea o echi-
pã cu spirit oltenesc”. În ceea ce
prive’te capitolul plecãri, oficialul
Universitãii a spus: „Avem doi ju-
cãtori la naionala României, doi în
cea a Capului Verde, avem în lot
cel mai bun recuperator din Liga
I, normal cã au fost oferte pentru

fotbali’tii no’tri. Dar nu pot spune
cã va pleca cineva“.

Emil Sãndoi l-a lãudat pe Simon
Mazarache, jucãtorul venit în pro-
be la Universitatea: „A fãcut o im-
presie bunã la antrenamente, este
posibil sã fie pãstrat”. Pe de altã
parte, ºapte jucãtori de la prima
echipã, împreunã cu Sorin Cârþu,
vor rãmâne sã întâreascã „sateli-
tul” pentru meciul de baraj de sâm-
bãtã, cu Pandurii Cerneþi. Aceºtia
sunt: Straton, Avrãmia, Cârstea,
Bancu, Herghelegiu, Sin ºi Ivan.
„Unul dintre obiectivele noastre

este sã-i testãm pe jucãtorii tineri
într-o ligã superioarã, aºa cã tra-
tãm cu toatã atenþia barajul de pro-
movare” a spus Emil Sãndoi.

Felix Grigore a negat zvonurile
privind o eventualã ofertã de fu-
ziune cu alt club sau de preluare a
echipei de cãtre un alt finanþator:
„Am vãzut ºi noi în presã aceste
lucruri ºi le-am tratat ca pe o glu-
mã. Nu ºtiu de ce am vrea sã cum-
pãrãm o societate din 2013 sau sã
facem o fuziune cu zero. Nimeni
nu a avut vreo discuþie pentru o
eventualã preluare a clubului”.
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