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- La ce se întâmplã la noi, mai
am un singur dor, Popescule, dorul
de ducã. actualitate / 3
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Craiova va gãzdui, timp de o sãptãmânã, Turneul
Internaþional de Box Centura de aur „Nicolae Lin-
ca”. Evenimentul este realizat în colaborare cu Fe-
deraþia Românã de Box, iar municipalitatea va su-
porta cheltuielile de organizare de 150.000 de lei. 33333 AC
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Mai rãmân ºapte zile pânã la „defaut-ul” sinucigaº, dar ieºi-
rea din crizã este în viaþã pentru Grecia. În noaptea de luni spre
marþi, Angela Merkel, Francois Hollande, dar ºi alþi lideri ai
unor þãri din zona euro, i-au dat rãgaz de 48 de ore lui Alexis
Tsipras pentru corective la planul de redresare, reînnodând dia-
logul dupã douã sãptãmâni de blocaj. Atena depusese luni un
program economic, considerat de patronul Euro-grupului, Je-
roen Dijsselbloem, „o bazã care permite redemararea dis-
cuþiilor”. La rândul sãu, cancelarul german, Angela Merkel a
invocat „un bun punct de plecare”, iar preºedintele francez,
Francois Hollande, a vãzut „asumarea responsabilitãþii” de
premierul grec. Luni, toate bursele europene au sfârºit pe verde,
dupã mai multe ºedinþe pe roºu. Un nou summit ar putea avea
loc la sfârºitul sãptãmânii. Pe fond, mesajul nu este cel aºteptat.
Salvarea retragerii Greciei, a cãrei datorie este de 350 miliarde de
euro, se amânã, dar se spune cã, la dineul de luni seara, Christine
Lagarde, patronul FMI, Mario Draghi, preºedintele BCE, ºi Je-
roen Dijsselbloem au discutat lacunele planului grec.

Craiovean gãsit spânzuratCraiovean gãsit spânzuratCraiovean gãsit spânzuratCraiovean gãsit spânzuratCraiovean gãsit spânzurat
în gospodãrieîn gospodãrieîn gospodãrieîn gospodãrieîn gospodãrie

S-a activat ComitetulS-a activat ComitetulS-a activat ComitetulS-a activat ComitetulS-a activat Comitetul
pentru Situaþiipentru Situaþiipentru Situaþiipentru Situaþiipentru Situaþii
de Urgenþãde Urgenþãde Urgenþãde Urgenþãde Urgenþã
în caz de caniculãîn caz de caniculãîn caz de caniculãîn caz de caniculãîn caz de caniculã
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Oprea s-a întâlnit, în prima zi ca
premier interimar, cu ºeful SRI
ºi cel al Poliþiei Române

Gabriel Oprea a venit, ieri-diminea-
þã, la Guvern, în prima zi a mandatu-
lui de prim-ministru interimar, ºi a
avut scurte întâlniri informale cu ºeful
Serviciului Român de Informaþii,
Eduard Hellvig, ºi cu inspectorul ge-
neral al Poliþiei Române, Petre Tobã.
Preºedintele Klaus Iohannis a sem-
nat, luni, decretul de desemnare a lui
Oprea ca prim-ministru interimar al
Guvernului României, “pe perioada
imposibilitãþii exercitãrii atribuþiilor de
prim-ministru” de cãtre Victor Pom-
ta. Duminicã, premierul Ponta a anun-
þat cã medicii turci care l-au operat
au decis cã poate fi externat, dar îºi
va relua activitatea normalã într-o
perioadã de pânã la 28 de zile, astfel
cã îi va cere preºedintelui Klaus Io-
hannis sã îi încredinþeze vicepremie-
rului Gabriel Oprea atribuþiile de prim-
ministru în acest interval. Oprea va
avea inclusiv atribuþia de a conduce
ºedinþele de guvern.

ANI: Radu Mazãre nu poate
justifica sumele de 137.000 euro
ºi 143.000 lei

Agenþia Naþionalã de Integritate
a constatat existenþa unor diferenþe
nejustificate, în cuantum de 137.570
euro ºi 143.818 lei, între averea do-
bânditã ºi veniturile realizate în pe-
rioada exercitãrii mandatelor de pri-
mar (iunie 2008 – mai 2015) de cãtre
Radu Mazãre, fost edil al municipiu-
lui Constanþa. Potrivit unui comuni-
cat al ANI, inspectorii de integritate
au sesizat Comisia de cercetare a ave-
rilor din cadrul Curþii de Apel Con-
stanþa în vederea începerii acþiunii
de control cu privire la modificãrile
patrimoniale intervenite ºi veniturile
realizate de Radu Mazãre, în perioa-
da iunie 2008 – mai 2015. ANI susþine
cã Radu Mazãre a fost informat de-
spre declanºarea procedurii de eva-
luare, elementele identificate, precum
ºi drepturile de care beneficiazã, însã
acesta nu a depus la dosar un punct
de vedere. Agenþia precizeazã cã i-a
transmis lui Mazãre nu mai puþin de
ºase solicitãri de a prezenta date sau
informaþii relevante. Radu Mazãre se
aflã în prezent în arest preventiv, el
fiind acuzat de DNA de corupþie.

Guvernul va modifica Legea
venitului minim garantat ºi va
decupla alocaþiile copiilor de ve-
niturile obþinute de membrii fa-
miliei, deoarece, în prezent, ni-
velul ajutorului social este cal-
culat în funcþie de suma acestor
venituri, iar prin dublarea aloca-
þiei, beneficiul social ar fi fost
micºorat.

Alocaþiile de stat pentru copii
au fost recent dublate, astfel cã
numeroase familii au depãºit ni-
velul total al venitului în funcþie
de care puteau primi ºi alte aju-
toare sociale. Anunþul a fost fã-
cut de ministrul Muncii, Rovana
Plumb, ieri, dupã o reuniune avu-
tã cu reprezentanþii Tineretului
Social Democrat, la Parlament.
“Vom modifica legea în ceea ce
priveºte condiþionalitatea primirii
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Plenul reunit a aprobat, ieri, solicitarea
preºedintelui Klaus Iohannis privind înfiin-
þarea Unitãþii de integrare a Forþelor NATO
ºi a Comandamentului multinaþional de
Divizie, cu indicative militare, în Garnizoa-
na Bucureºti. Solicitarea a fost aprobatã
în unanimitate, cu 283 de voturi “pentru”.

Preºedintele Iohannis a solicitat, pe 18
mai, într-o scrisoare, aprobarea Parlamen-
tului pentru înfiinþarea Unitãþii de integrare
a Forþelor NATO ºi a Comandamentului
multinaþional de Divizie, cu indicative mi-
litare, în Garnizoana Bucureºti. “Vã adre-
sez rugãmintea ca, în temeiul art. 3 din
legea 291/2007 privind intrarea, staþiona-
rea, desfãºurarea de operaþiuni sau tranzi-
tul forþelor armate strãine pe teritoriul Ro-
mâniei, sã supuneþi spre aprobare Parla-
mentului României înfiinþarea Unitãþii de
integrare a Forþelor NATO, sub denumirea
NATO FORCE INTEGRATION UNIT ºi a Co-
mandamentului multinaþional de Divizie, sub
denumirea MULTINATIONL DIVISION
SOUTH-EAST HEADQUARTERS, cu indica-
tive de unitate militarã, pe teritoriul României,
în Garnizoana Bucureºti”, se aratã în scrisoa-
rea lui Iohannis.

Iohannis precizeazã în scrisoare cã “în con-
textul crizei din Ucraina, al acþiunilor agresive
ale federaþiei Ruse în regiune ºi a mãsurilor
NATO prin care se doreºte reconfigurarea
posturii militare strategice de apãrare ºi descu-
rajare a Alianþei, summitul NATO din Marea
Britaniea reprezentat un reper pentru testarea

solidaritãþii Aliate în ceea ce priveºte reafirma-
rea angajamentului pentru apãrarea colectivã”.

În scrisoare se mai menþioneazã cã pentru
punerea în aplicare a mãsurilor stabilite la sum-
mit trebuie constituite, pe teritoriul aliaþilor din
Est (România, Bulgaria, Polonia ºi cele trei þãri
baltice), a Unitãþilor de integrare a Forþelor
NATO ºi acceptarea ofertei României de con-
stituire ºi operaþionalizare a Comandamentului
multinaþional de Divizie Sud Est.

“Comandamentului multinaþional de Divizie
Sud Est va prelua coordonarea entitãþilor Uni-
tãþii de integrare a Forþelor NATO dispuse pe
teritoriul României ºi Bulgariei, fiind în mãsurã
sã asigure comanda ºi controlul într-o operaþi-

une de tip art. 5 în flancul de sud est al
zonei de responsabilitatea NATO ºi va fi
pus la dispoziþia Alianþei începând cu anul
2016- capacitatea de operaþionalã iniþialã
ºi în 2018 – capacitatea operaþionalã fi-
nalã”, se mai aratã în scrisoare.

Secretarul Biroului Permanent, depu-
tatul Nicolae Mircovici a precizat, pe 18
mai, cã preºedintele a solicitat “realizarea
a douã structuri de forþã care sã aibã lo-
caþia pe teritoriul României, în Garnizoa-
na Bucureºti”. “Este vorba de o Unitate
de integrare a forþelor NATO ºi de un
comandament multinaþional de divizie,
aceste douã structuri urmând sã aibã un
numãr de indicativ militar ºi sã fie con-
forme prevederilor militare în ceea ce pri-
veºte constituirea ºi funcþionalitatea lor”,
a spus Mircovici.

EL a explicat cã unitatea de integrare a forþe-
lor se referã structura care realizeazã coopera-
rea între structurile militare ale diferitelor þãri
care vor fi prezente aici ºi forþele armate româ-
ne, iar realizarea acestui indicativ are lor în urma
înþelegerii care este prevãzutã în tratatele inter-
naþionale în scopul realizãrii acordului de apã-
rare colectivã. “Este vorba de apãrare colecti-
vã ºi nu de intervenþie în cazul în care o þarã
este atacatã, articolul 5, ci este vorba de apãra-
re colectivã. (...) Comandamentul multinaþio-
nal de divizie este o structurã care va putea di-
rija forþele la nivel de divizie, deci mai multe
brigãzi care pot fi comandamentul multinaþio-
nal”, a adãugat Mircovici.

Procurorii au dispus efectuarea
urmãririi penale faþã de fostul mi-
nistru al Finanþelor Darius Vâlcov,
la data faptei primar al municipiu-
lui Slatina, pentru trafic de influ-
enþã în al treilea dosar, informea-
zã Direcþia Naþionalã Anticorup-
þie.

Potrivit unui comunicat al DNA
transmis, ieri, Agerpres, în perioa-
da noiembrie-decembrie 2012,
Vâlcov i-a pretins unui denunþã-
tor, administratorul unei societãþi
comerciale, suma de 2.500.000
lei, reprezentând un procentaj de
aproximativ 10-15% din sumele
încasate de societatea acestuia de
la Primãria Slatina, în baza unui
contract semnat anterior.

Procurorii susþin cã, în perioa-
da 21 ianuarie – 13 iunie 2013, el
a primit, în mai multe tranºe, de

Guvernul modificã Legea venitului
minim, alocaþiile copiilor vor fi
decuplate de veniturile familiei

ajutorului de spri-
jin al familiei ºi
venitului minim
garantat de aloca-
þiile de stat pen-
tru copii, deoare-
ce dublarea alo-
caþiilor de stat
pentru copii va
conduce, pentru
300.000 de fami-
lii ºi 500.000 de
copii, la micºora-
rea alocaþiei res-
pectivei familii.
De aceea, vom

decupla alocaþia de stat pentru
copii, care reprezintã dreptul co-
pilului, de veniturile pe care le
obþin pãrinþii ºi în funcþie de care
se calculeazã beneficiile sociale,
respectiv alocaþia de sprijin a fa-
miliei ºi venitul minim garantat”,
a spus Plumb.

Ea a precizat cã modificarea
va fi efectuatã prin ordonanþã de
urgenþã, probabil sãptãmâna vii-
toare, dupã ce vor fi obþinute toa-
te avizele necesare. “Având în
vedere cã, de la 1 iulie, copiii vor
primi alocaþia dublatã, aferentã
lunii iulie – pentru cã a intrat în
vigoare în luna iunie – nu vrem
ca beneficiile sociale ale acestor
familii cu venituri reduse ºi care
au în întreþinere copii sã fie
afectate”, a mai spus ministrul
Muncii.

DNA: Darius Vâlcov, urmãrit
penal în al treilea dosar

la respectiva societate, printr-o fir-
mã intermediarã, suma de
2.146.270 lei în schimbul inter-
venþiei pe lângã factori de decizie
din cadrul Primãriei Slatina, ast-
fel încât denunþãtorul sã nu întâm-
pine probleme în derularea con-
tractului ºi sã primeascã banii la
timp pentru lucrãrile efectuate.

“Contractul avea ca obiect ela-
borarea studiilor de fezabilitate,
proiectelor tehnice ºi execuþia lu-
crãrilor pentru izolarea termicã a
faþadelor a 131 de blocuri din mu-
nicipiul Slatina, fiind în valoare de
24.833.258 lei fãrã TVA”, se mai
spune în comunicat. Darius Vâl-
cov a fost adus marþi la DNA pen-
tru a i se aduce la cunoºtinþã cali-
tatea procesualã ºi acuzaþiile. În
dosar se efectueazã acte de urmã-
rire penale ºi faþã de alte persoane.
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Mai rãmân ºapte zile pânã la
„defaut-ul” sinucigaº, dar ieºirea
din crizã este în viaþã pentru Gre-
cia. În noaptea de luni spre marþi,
Angela Merkel, Francois Hollan-
de, dar ºi alþi lideri ai unor þãri
din zona euro, i-au dat rãgaz de
48 de ore lui Alexis Tsipras pen-
tru corective la planul de redre-
sare, reînnodând dialogul dupã
douã sãptãmâni de blocaj. Ate-
na depusese luni un program
economic, considerat de patro-
nul Euro-grupului, Jeroen Dij-
sselbloem, „o bazã care permi-
te redemararea discuþiilor”.
La rândul sãu, cancelarul ger-
man, Angela Merkel a invocat
„un bun punct de plecare”, iar
preºedintele francez, Francois
Hollande, a vãzut „asumarea
responsabilitãþii” de premierul
grec. Luni, toate bursele euro-

MIRCEA CANÞÃR
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pene au sfârºit pe verde, dupã
mai multe ºedinþe pe roºu. Un
nou summit ar putea avea loc la
sfârºitul sãptãmânii. Pe fond,
mesajul nu este cel aºteptat.
Salvarea retragerii Greciei, a
cãrei datorie este de 350 miliar-
de de euro, se amânã, dar se
spune cã, la dineul de luni seara,
Christine Lagarde, patronul
FMI, Mario Draghi, preºedinte-
le BCE, ºi Jeroen Dijsselbloem
au discutat lacunele planului
grec. Atena este, cum se spune,
cu spatele la zid. Alexis Tsipras
a precizat, ieri, într-o scrisoare
adresatã preºedintelui Comisiei
Europene, cã þara sa este gata
sã adopte mãsuri parametrice
(orizontale) de 1,5% ºi 2,8% din
PIB pentru 2015 ºi 2016 ºi mã-
suri administrative, echivalente
a 0,9% ºi 1,3% din PIB pentru

fiecare din anii amintiþi. Creºte-
rea veniturilor publice ar trebui
realizatã prin augmentarea „ta-
xei de solidaritate” pentru
persoanele cu venituri ridicate,
ºi anume de peste 50.000 de
euro pe an. Taxele de 3 ºi 4%
sunt majorate la 4 ºi 6% ºi se
creeazã un nou plafon de 8%.
O taxã specialã, de 12%, va fi
impusã companiilor cu o cifrã de
afaceri de peste 500.000 de
euro, în timp ce impozitul pe bu-
nuri de lux (autoturisme cu o
capacitate cilindricã de peste 2,5
litri, piscine, avioane, iahturi) va
creºte ºi el. TVA-ul: 6% doar la
medicamente ºi cãrþi, 13% la
servicii ºi 23% la produse. Im-
punerea unui TVA ridicat la
electricitate este considerat ira-
þional. Summitul de luni seara a
lãsat în suspensie creditele indis-

pensabile Atenei pentru a face
faþã obligaþiilor financiare din
aceastã varã, unele cu scaden-
þã la 30 iunie a.c., cum ar fi rata
de 1,5 miliarde euro pentru FMI.
„Toate pãrþile sunt hotãrâte
sã gãseascã o soluþie. Noile
propuneri ale Greciei sunt un
pas înainte”, a spus Donald
Tusk, la finalul summit-ului euro.
Au fost sesizate, însã, nuanþe
diferite în declaraþiile principali-
lor actori politici ºi explicaþia a
fost aceea cã ele sunt pliate pe
sensibilitãþi naþionale diferite.
Astfel, opinia publicã germanã
este extrem de reticentã la ori-
ce înþelegere faþã de Grecia ºi
guvernul Tsipras, iar în Bundes-
tag, conservatorii CDU/CSU ºi
social-democraþii (SPD) se gã-
sesc pe aceeaºi linie, în timp ce
în Franþa înþelegerea este mai

mare, motiv pentru care Fran-
cois Hollande a declarat: „Ba-
zele unui acord sunt reunite.
Existã speranþe pentru o so-
luþie durabilã ºi globalã”.
Chestiunea restructurãrii datoriei
Greciei nu s-a aflat în discuþie.
Oricum, anturajul preºedintelui
francez estimeazã cã acesta a
oferit luminiþa ieºirii din tunel,
într-un moment în care premie-
rul grec se angajeazã în sensul
dorit de creditori. Alexis Tsipras,
la rândul sãu, a vorbit despre „o
conversaþie între adulþi”, rã-
mânând încrezãtor, în pofida to-
nalitãþilor diferite pe care le-au
avut mesajele liderilor europeni.
Cu alte cuvinte, rãmâne de ur-
mãrit deznodãmântul, care se
anunþã un compromis, din care
fiecare va înþelege ce va gãsi de
cuviinþã.

Autoritãþile locale le propun
consilierilor municipali, care se în-
trunesc mâine, sã aprobe o sumã
de 150.000 de lei de la bugetul lo-
cal pentru acoperirea cheltuielilor

Primãria Craiova alocã 150.000Primãria Craiova alocã 150.000Primãria Craiova alocã 150.000Primãria Craiova alocã 150.000Primãria Craiova alocã 150.000
de lei pentru gala de boxde lei pentru gala de boxde lei pentru gala de boxde lei pentru gala de boxde lei pentru gala de box

Craiova va gãzdui, timp de o sãptãmânã, Turneul Internaþional de Box Centura de aur
„Nicolae Linca”. Evenimentul este realizat în colaborare cu Federaþia Românã de Box, iar

municipalitatea va suporta cheltuielile de organizare de 150.000 de lei.

de organizare a unui mare eveni-
ment sportiv, o galã de box. Potri-
vit proiectului de hotãrâre, este
vorba de Turneul Internaþional de
Box Centura de aur „Nicolae Lin-

ca”, care va fi realizat împreunã
cu Federaþia Românã de Box ºi
care se va desfãºura, în perioada
6-13 iulie, la Centrul Multifuncþio-
nal din Craiova. „Prin susþinerea
organizãrii ediþiei cu numãrul 40 a
acestui eveniment, municipiul Cra-
iova, oraº cu o veche tradiþie în
boxul amator românesc, va con-
tribui major la reconfirmarea valo-
rii boxului românesc , atât la nivel
naþional, cât ºi internaþional”, mo-
tiveazã autoritãþile organizarea
acestui eveniment.

Cea de-a 40-a ediþie ajunge în
Bãnie

Turneul de box a fost denumit
astfel în memoria singurului boxer
român, Nicolae Lica, care a cucerit
aurul olimpic în anul 1956 la Mel-

bourne, în Australia. A fost creat în
anul 1972 ºi a devenit, în scurt timp,
unul dintre cele mai prestigioase
evenimente din lumea boxului mon-
dial datoritã participãrii campionilor
mondiali ºi olimpici la box amator
încã de la prima ediþie. În anul 2008,
ediþia cu numãrul 37 a competiþiei
Centura de Aur „Nicolae Linca” a
fost organizatã la Constanþa ºi a avut
boxeri participanþi din 11 þãri. În
perioada 2008- 2012, evenimentul
a fost suspendat, iar în anul 2013
s-a întors în boxul românesc ac-

tual sub titulatura de „Turneul le-
gendar ºi cel mai important eveni-
ment de box amator din România”.

„Evenimentul, având caracter
internaþional, va beneficia de parti-
ciparea sportivilor din þãri cu tradi-
þie în boxul amator, potenþial com-
petitoare la Jocurile Olimpice din
2016 ºi va confirma ºi întãri imagi-
nea oraºului Craiova ca oraº cultu-
ral european, cultura implicând ºi
sportul”, se aratã în raportul ce în-
soþeºte proiectul de hotãrâre.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile locale propun consilierilor municipali sã
aprobe o colaborare cu firmele britanice Spirit Cir-
cuits LTH ºi Portsmouth Aviation LTD, din Anglia,
care intenþioneazã sã se aºeze în parcul industrial High
Tech Industry din Bãnie. În proiectele de hotãrâre se
precizeazã faptul cã, la sfârºitul lunii mai, în urma
unei vizitei realizate de reprezentanþii administraþiei
locale ºi judeþene în localitatea Winchester, din regiu-
nea Hampshire, s-au semnat douã scrisori de intenþie
pentru colaborare, documente în care s-a specificat
faptul cã efectele se produc în momentul în care vor
fi aprobate de Consiliul Local Municipal Craiova. Com-
pania britanicã Spirit Circuits LTD intenþioneazã sã

Investitorii britanici vin la CraiovaInvestitorii britanici vin la CraiovaInvestitorii britanici vin la CraiovaInvestitorii britanici vin la CraiovaInvestitorii britanici vin la Craiova
deschidã o unitate de producþie pentru cercetarea cir-
cuitelor integrate, iar Portsmouth Aviation LTD vrea
sã creeze o unitate de producþie ºi un centru complex
de excelenþã privind proiectarea ºi fabricarea fiºiere-
lor inovatoare de economisire a unitãþii purificatoare a
apei. Ambele complexe ar urma sã se construiascã în
perimetrul parcului industrial High Tech Industry din
Craiova. Primãria Craiova se oferã, potrivit proiectu-
lui, sprijin instituþional, asistenþã ºi cunoºtinþele nece-
sare pentru ca aceste companii „sã aibã succes în
punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare ºi pen-
tru a utiliza toate facilitãþile”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost solicitaþi, ieri-dimi-
neaþã, în jurul orei 11.00, pe stra-
da „Corneºului” din cartierul cra-
iovean Bariera Vâlcii, unde un
bãrbat a fost gãsit spânzurat. O
ambulanþã SMURD, un echipaj

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de sâmbã-
tã, 20 iunie a.c. poliþiºtii din
cadrul Secþiei 5 Craiova au fost
sesizaþi de Constantin N., de 50
de ani, din Craiova, cu privire
la faptul cã în noaptea de 19/20
iunie a.c., persoane necunoscu-
te au pãtruns în incinta magazi-
nului administrat de soþia sa, în
Piaþa Bigul Nou din Craioviþa
Nouã, ºi, profitând cã fereastra
era închisã, dar neasiguratã,  au
sustras 50 telefoane mobile, di-
ferite mãrci, în diferite stãri de
funcþionare, cauzând un preju-
diciu de 1.000 lei.

În cursul zilei de luni, în
urma activitãþilor specifice des-
fãºurate, poliþiºtii Secþiei 5 Po-
liþie Craiova cu sprijinul exper-
þilor criminaliºti din cadrul Ser-
viciului Criminalistic l-au iden-
tificat pe autorul furtului, sta-
bilind cã se numeºte Ionuþ Ior-
dache, de 16 ani, din Craiova.
La domiciliul minorului, oame-
nii legii au gãsit bunurile sus-
trase, care au fost restituite pãr-
þii vãtãmate, prejudiciul fiind re-
cuperat în totalitate. „Împotri-

Reamintim cã avocatul Dan Bã-
lãnescu, ºi subofiþerul  de poliþie
din cadrul IPJ Mehedinþi, Valentin
Chiriac, de la Poliþia Rutierã, au
fost reþinuþi pentru luare de mitã ºi
trafic de influenþã de procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) – Serviciul Teritorial Cra-
iova în noaptea de 26 spre 27 no-
iembrie 2013, dupã ce avocatul a
fost prins în flagrant cu 3.500 de
lei, bani ceruþi drept ºpagã. Suma
reprezenta o parte din cei 5.000 de
lei pe care Bãlãnescu îi ceruse unui
bãrbat care fusese implicat într-un
eveniment rutier, promiþându-i în
schimb cã inculpatul Chiriac Va-
lentin Ionuþ va interveni pe lângã
poliþistul ce avea în instrumentare
cauza ºi îl va determina sã adopte
o soluþie favorabilã denunþãtorului.

Craiovean gãsit spânzurat în gospodãrieCraiovean gãsit spânzurat în gospodãrieCraiovean gãsit spânzurat în gospodãrieCraiovean gãsit spânzurat în gospodãrieCraiovean gãsit spânzurat în gospodãrie
Un craiovean de 62 de ani ºi-a pus capãt

zilelor, fiind gãsit spânzurat în gospodãria
sa de pe strada Bariera Vâlcii din Craiova.
Poliþiºtii au demarat o anchetã pentru a
stabili ce l-a determinat pe bãrbat sã re-
curgã la un asemenea gest.

de descarcerare, dar ºi poliþiºtii
craioveni au ajuns la faþa locului,
constatându-se cã Ilarion Buicã,
în vârstã de 62 de ani, se spân-
zurase de o grindã din foiºorul
amplasat în curtea locuinþei.

Medicii au demarat rapid pro-
cedurile de resuscitare, însã

dupã zeci de minute de încer-
cãri fãrã nici un rezultat, s-au
vãzut nevoiþi sã declare decesul
bãrbatului. Nimeni nu-ºi explicã
gestul sãu, cea care l-a desco-
perit fiind chiar fiica sa, care le-
a spus poliþiºtilor cã bãrbatul nu
avea nici un motiv sã-ºi punã
capãt zilelor. Se pare cã suferea
de o afecþiune cardiacã, însã ni-
mic grav. Trupul neînsufleþit a
fost dus la morgã în vederea
efectuãrii necropsiei ºi stabilirii
cu exactitate a cauzei decesului,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Arestat dupã ce a furatArestat dupã ce a furatArestat dupã ce a furatArestat dupã ce a furatArestat dupã ce a furat
50 de telefoane mobile50 de telefoane mobile50 de telefoane mobile50 de telefoane mobile50 de telefoane mobile

Un tânãr de 16 ani, din Craiova, a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile în cursul zilei de ieri pentru

furt calificat, dupã ce s-a stabilit cã a furat 50 de
telefoane mobile dintr-un magazin de profil din Piaþa
Bigul Nou din Craioviþa Nouã. Toate bunurile au fost

gãsite în urma percheziþiei fãcute la locuinþa sa.

va minorului, poliþiºtii au luat
mãsura reþinerii pe bazã de or-
donanþã de reþinere pentru 24
ore, urmând sã fie prezentat Par-
chetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova cu propunere de
arestare preventivã”, a precizat
subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã, magistraþii
Judecãtoriei Craiova au admis
propunerea ºi au dispus aresta-
rea preventivã pe o perioadã de
30 de zile a minorului, respin-
gând solicitarea acestuia de a fi
plasat sub control judiciar: „Ad-
mite propunerea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova
Dispune arestarea preventivã a
inculpatului Iordache Ionuþ, pe
o duratã de 30 zile, de la 23 iu-
nie 2015 pânã la data 22 iulie
2015 inclusiv. Respinge cererea
formulatã de inculpat prin apã-
rãtor de luarea a controlului ju-
diciar. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 23 iunie 2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã
a Judecãtoriei Craiova.

Avocat ºi poliþist condamnaþi
la închisoare cu suspendare pentru
luare de mitã ºi trafic de influenþã
Avocatul Dan Bãlãnescu din cadrulAvocatul Dan Bãlãnescu din cadrulAvocatul Dan Bãlãnescu din cadrulAvocatul Dan Bãlãnescu din cadrulAvocatul Dan Bãlãnescu din cadrul
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Dupã ce au petrecut 24 de ore
în arestul IPJ Dolj, inculpaþii au
fost prezentaþi la Curtea de Apel
Craiova cu propunere de arestare
preventivã, propunere respinsã de
instanþã, astfel cã au fost cerce-
taþi, iar ulterior trimiºi în judecatã.
Pe 23 decembrie 2013 s-a înregis-
trat la Curtea de Apel Craiova do-
sarul în care cei doi au fost acu-
zaþi de infracþiuni de corupþie. În
rechizitoriul prin care i-au deferit
justiþiei, procurorii au reþinut ur-
mãtoarea stare de fapt: „În cursul
lunii octombrie 2013, inculpatul
Bãlãnescu Dan a pretins de la un
denunþãtor suma de 5.000 lei, în
scopul remiterii acesteia inculpa-
tului Chiriac Valentin-Ionuþ, agent
ºef adjunct în cadrul Biroului Ru-
tier al Poliþie municipiului Dro-

beta-Turnu Severin. Acesta din
urmã, dupã primirea sumei de bani,
trebuia sã-l determine pe un agent
de poliþie sã nu-ºi îndeplineascã
atribuþiile de serviciu, respectiv, sã
nu întocmeascã dosar penal împo-
triva denunþãtorului, implicat într-
un eveniment rutier. La data de 14
octombrie 2013, denunþãtorul i-a
remis inculpatului Bãlãnescu Dan,
în prezenþa inculpatului Chiriac
Valentin Ionuþ, suma de 1.500 lei,
din cei 5.000 lei pretinºi, iar la
data de 26 noiembrie 2013, avo-
catul Bãlãnescu Dan a primit de
la denunþãtor ºi diferenþa de 3.500
lei, ocazie cu care s-a procedat la
constatarea infracþiunii flagrante.
În timpul urmãririi penale, au fost
consemnate la o unitate bancarã
sumele de 3095 euro ºi 11800 lei,

ce au fost ridicate cu ocazia
percheziþiei efectuatã la domi-
ciliul inculpatului Chiriac Va-
lentin-Ionuþ, urmând ca ulterior,
instanþa de judecatã sã dispu-
nã restituirea cãtre denunþãtor
a sumei de 1.500 lei”, dupã
cum au comunicat procurorii.

Dupã un an ºi jumãtate de
proces, ieri, magistraþii Curþii
de Apel Craiova au pronunþat
sentinþa în dosar. Ambii incul-
paþi au fost gãsiþi vinovaþi, avo-
catul Dan Bãlãnescu fiind con-
damnat la 2 ani de închisoare
cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani,
în timp ce poliþistul Valentin
Chiriac a primit o pedeapsã de
2 ani ºi 6 luni închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 5 ani. În
plus, fiecare dintre cei doi are
de achitat câte 3.000 de lei
cheltuieli judiciare cãtre stat.
Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.
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GEORGE POPESCU L-a citit Dumnezeu pe Kafka?L-a citit Dumnezeu pe Kafka?L-a citit Dumnezeu pe Kafka?L-a citit Dumnezeu pe Kafka?L-a citit Dumnezeu pe Kafka?Sugestia pentru titlul de mai sus am îm-
prumutat-o de la marele scriitor portughez
José Saramago, laureat al Premiului No-
bel în 1998, de la a cãrui moarte s-au îm-
plinit în aceste zile cinci ani. Romancier,
jurnalist, eseist, artist plastic, dar ºi icono-
clast în poziþiile sale politice ºi etico-socia-
le (ºi-a afirmat de timpuriu ºi constant ateis-
mul alimentând polemici pânã dincolo de
limita „scandalului”), autorul cãrþii „Evan-
ghelia dupã Isus Cristos”, tradusã ºi la noi
în seria operelor de la Editura Polirom, a
ilustrat, cu verva-i arhicunoscutã, cu câte-
va luni înaintea decesului, catalogul unei
expoziþii a artistei spaniole Sofia Ganda-
rias, organizatã la Praga cu titlul „Kafka,
vizionarul”. Saramago scrie: La întreba-
rea neliniºtitoare, fie ºi încãrcatã de o
facilã retoricã pe care Papa a lansat-o
la Auschwitz, spre uimirea ºi scandali-
zarea credincioºilor: „Unde era Dumne-
zeu?”, urmeazã aceastã importantã ex-

poziþie a Sofiei Gandaris care rãspun-
de cu simplitate: „Dumnezeu nu-i aici”.

ªi, cu ironia sa devenitã legendarã, în
ciuda gravitãþii cu care ºi-a susþinut, pe
parcursul întregii vieþi, ne-credinþa sa –
Unica ºi autentica libertate a spiritului
uman e cea a spiritului – sublinia el în
aceleaºi context –, un spirit necontami-
nat de credinþe iraþionale ºi de super-
stiþii, în unele cazuri chiar poetice, care
totuºi deformeazã percepþia realitãþii ºi
care ar trebui sã jigneascã raþiunea cea
mai elementarã –, el considera cã în loc
sã ne mai întrebãm unde era Dumnezeu,
în anii terorii de la Auschwitz, mai bine ne-
am întreba cu toþii unde ne aflãm noi, ce
boalã incurabilã e oare aceasta care ne
îngãduie sã inventãm o viaþã diferitã, chiar
ºi cu zei, la nevoie, fãrã totuºi obligaþia de
a crede în ei”.

El adãuga cã este cât se poate de lim-
pede cã Dumnezeu nu l-a citit pe Kafka
ºi, pe cât i se pãrea lui atunci, în 1910, nici
mãcar Papa Ratzinger nu-l citise. ªi nici
mãcar pe Primo Levi, alt mare scriitor, ita-
lian, autorul celebrei cãrþi „Dacã ºi aces-
ta-i un om”, una dintre cele mai crude ra-
diografii ale suferinþelor îndurate în detes-
tabilul lagãr din Polonia.

Fireºte, Saramago n-a fost doar un ateu,
pe linia raþionalitãþii carteziene ce-avea sã
deschidã calea modernitãþii cu care ne-am
fãlit atâta vreme ºi sã pregãteascã, mocnit
ori nemijlocit, ºirul revoluþiilor traversând
trei veacuri pânã astãzi. A fost ºi s-a de-
clarat, cu un orgoliu nu mai puþin provoca-
tor, un comunist, însã unul liber, fãrã con-
strângeri ideologice ºi partinice, ba mai
curând iconoclast ºi în aceastã posturã, de
vreme ce a creat probleme ºi idiosincrasii

mai multe „tovarãºilor de drum”, cum se
spunea în jargonul „roºu” de altãdatã.

Lumea romanelor sale, fie cea reîn-
trupatã din imaginaþia sa fabuloasã întru
trasarea autenticei identitãþi a poporului
sãu, lusitan, fie cea ieºitã din pura in-
ventivitate a fanteziei înaripate, e una a
realitãþii crude, sãlbatice aproape, demi-
tizate ºi decanonizate la maximum. Asta
nu înseamnã cã, în legãturã cu Kafka,
afirmaþia sa „scandalizatã” nu e amen-
dabilã: dimpotrivã, pentru cine a citit, lã-
sând la o parte parabolice pagini roma-
neºti kafkiene, mãcar filele jurnalului
marelui vizionar praghez ºi evreu, ar pu-
tea cu destulã îndreptãþire sã riposteze
lui Saramago: Da, posibil ca Dumnezeu
sã nu-l fi citit pe Kafka. Însã e aproape
cert cã el, Franz Kafka, îl va fi citit pe
Dumnezeu”.

Planul de mãsuri vizeazã rea-
lizarea acþiunilor de cooperare
între prefecþi ºi primari, puncte de
distribuire a apei potabile ce func-
þioneazã în situaþia de cod porto-
caliu ºi roºu, în sensul cã vor fi
disponibile scaune ºi apã potabilã
pentru persoanele care intrã sã se
adãposteascã ºi o linie telefonicã
pentru anunþarea urgenþelor. Asi-
gurarea acestor puncte cu apã
rece potabilã, climatizare sau ven-
tilaþie revine consiliilor locale.

În punctele de prim-ajutor
va exista personal medical
calificat

În situaþia de cod roºu în punc-
tele de prim-ajutor va exista per-
sonal medical calificat pentru acor-
darea primului ajutor. Acest per-
sonal împreunã cu echipamentul

S-a activat Comitetul pentru SituaþiiS-a activat Comitetul pentru SituaþiiS-a activat Comitetul pentru SituaþiiS-a activat Comitetul pentru SituaþiiS-a activat Comitetul pentru Situaþii
de Urgenþã în caz de caniculãde Urgenþã în caz de caniculãde Urgenþã în caz de caniculãde Urgenþã în caz de caniculãde Urgenþã în caz de caniculã

Reprezentanþii ISU Dolj au anunþat activarea Comitetului Judeþean de Coor-
donare a Situaþiilor de Urgenþã determinate de caniculã din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã. Comitetul va urmãri organizarea activitãþii medicale ºi mãsu-
rile care trebuie luate la nivelul fiecãrui tip de asistenþã medicalã: medicinã de
familie, ambulatoriu de specialitate, spitale, unitãþi medico-sociale, serviciul de
ambulanþã ºi puncte de prim ajutor.

de diagnostic, medicamente ºi
echipamente sanitare va fi asigu-
rat de primãrii prin cabinetele me-
dicale ºcolare aflate în subordine
ºi finanþate de la bugetul de stat
de Ministerul Sãnãtãþii. Punctele
de distribuire a apei potabile ºi de
prim-ajutor vor fi înfiinþate de au-
toritãþile locale cãrora li s-au soli-
citate propuneri în acest sens. Dis-
tribuirea punctelor de prim ajutor
medical pentru persoanele afecta-
te de caniculã la nivelul judeþului
Dolj, se activeazã în situaþia de cod
roºu astfel: în Craiova – cinci punc-
te de prim ajutor temporare ºi 15
puncte de prim ajutor permanen-
te; în Bãileºti – douã puncte de
prim ajutor temporare ºi trei punc-
te de prim ajutor permanente; la
Calafat – un punct de prim ajutor
temporar ºi cinci puncte de prim

ajutor permanen-
te; la Filiaºi – un
punct de prim aju-
tor temporar ºi
douã puncte de
prim ajutor per-
manente; la Se-
garcea – douã
puncte de prim
ajutor permanen-
te; la Dãbuleni
douã puncte de
prim ajutor per-
manente. În me-
diul rural primul ajutor se asigurã
de cãtre cabinetele medicilor de
familie ºi farmacii. În ceea ce pri-
veºte punctele de prim ajutor în
farmacii, vor funcþiona 100 în Cra-
iova, 5 în Calafat, 5 Bãileºti, 3 Fi-
liaºi, 3 Segarcea, 3 Dãbuleni ºi unul
la Bechet.

Recomandãri din partea
specialiºtilor

Medicii din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au fãcut re-
cent o serie de recomandãri pen-
tru populaþie în vederea preveni-
rii incidentelor determinate de
temperaturile ridicate. În primul
rând, specialiºtii din cadrul DSP
Dolj atrag atenþia cã în zilele ca-
niculare trebuie evitatã, pe cât
posibil, expunerea prelungitã la
soare între orele 11.00-18.00. De
asemenea, trebuie purtate pãlãrii
de soare, haine lejere ºi ample,
din fibre naturale ºi de culori des-
chise. Trebuie consumate zilnic

între 1,5 – 2 litri de lichide, fãrã a
aºtepta sã aparã senzaþia de sete.
În perioadele de caniculã se re-
comandã consumul unui pahar de
apã (sau echivalentul acestuia) la
fiecare 15 – 20 de minute. Nu
este recomandat consumul de al-
cool (inclusiv bere sau vin) deoa-
rece acesta favorizeazã deshidra-
tarea ºi diminueazã capacitatea de
luptã a organismului împotriva cãl-
durii. ªi bãuturile cu conþinut ridi-
cat de cofeinã (cafea, ceai, cola)
sau de zahãr (sucuri rãcoritoare
carbogazoase) sunt de evitat pen-
tru cã acestea sunt diuretice.
Fructele ºi legumele proaspete
(pepene galben, roºu, prune, cas-
traveþi, roºii) sunt foarte impor-
tante în alimentaþie în aceste zile
deoarece conþin o mare cantitate
de apã. O dozã de iaurt produce
aceeaºi hidratare ca ºi un pahar
de apã.

La orele amiezii sunt de evitat
activitãþile în exterior care nece-

sitã un consum mare de energie
(sport, grãdinãrit). Aparatul de
aer condiþionat trebuie reglat ast-
fel încât temperatura sã fie cu 5
grade mai micã decât tempera-
tura ambientalã. Ventilatoarele nu
trebuie folosite dacã temperatu-
ra aerului depãºeºte 32 de grade
Celsius. Dacã nu existã aer con-
diþionat în locuinþã, este recoman-
dat ca în zilele caniculare sã pe-
treceþi 2-3 ore în spaþii care be-
neficiazã de aer condiþionat (ci-
nematografe, spaþii publice, ma-
gazine). Pentru a limita creºterea
temperaturii în locuinþe închideþi
ferestrele expuse la soare pe toa-
tã perioada cât temperatura ex-
terioarã este superioarã celei din
locuinþã. Deschideþi ferestrele
seara târziu, noaptea ºi diminea-
þa devreme, provocând curenþi de
aer, pe perioada cât temperatura
exterioarã este inferioarã celei din
locuinþã.

RADU ILICEANU
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Cei patru parteneri strategici
selectaþi de cãtre Fundaþia Voda-
fone Romania pentru desfãºura-
rea proiectelor în fiecare judeþ din
þarã sunt: Fundaþia Principesa
Margareta a României, Fundaþia
Mereu Aproape, Fundaþia de Spri-
jin Comunitar ºi Fundaþia PACT.
“Este prima oarã când o fundaþie
din România dezvoltã un proiect
naþional de o asemenea anvergu-
rã. Am identificat nevoi de bazã
în zona ruralã, cum ar fi: susþine-
rea centrelor de zi, renovarea de
ºcoli ºi biblioteci, asigurarea hra-
nei, ajutoare de urgenta pentru
copii, accesul la servicii medica-
le, combaterea abandonului sco-
lar ºi a analfabetismului, ºi ne-am
dorit sã rãspundem acestor nevoi
ºi sã contribuim astfel la dezvol-
tarea comunitãþilor rurale din cât
mai multe zone din þarã. Pentru
acest lucru am ales parteneri stra-
tegici, cu o vastã expertizã, care
sã ne ajute sã implementam pro-
iecte în toatã tara,” a spus Ange-

Fundaþia Vodafone România ex-
tinde la nivelul întregii þãri Progra-
mul Strategic de Investiþie în Me-
diul Rural, iniþiat la nivel de pro-
iect pilot in martie 2015. Scopul

programului este acela de a susþi-
ne educaþia, sãnãtatea ºi serviciile
sociale necesare categoriilor defa-
vorizate din satele ºi oraºele mici
din România.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

la Galeta, director, Fundatia Vo-
dafone România.

“Implicat în comunitatea mea”
Prima etapã a acestui program

a fost reprezentatã de proiectul pi-
lot “Implicat în comunitatea
mea”, cu o sumã alocatã de
149.518 Euro, derulat în partene-
riat cu Fundaþia PACT. Proiectul a
fost lansat în luna martie ºi a
constat în anunþarea unei runde de
finanþare deschisã pentru proiecte
comunitare din ºapte judeþe :
Argeº, Brãila, Buzãu, Dolj, Galaþi,
Mehedinþi ºi Olt. În urma rundei
de finanþare, au fost alese 10 pro-
iecte în judetele respective. Fun-
daþia Mereu Aproape va derula
proiecte în zona de vest a þãrii în
cadrul proiectului “Ajutã un sat.
Schimbã o þarã”. Cele 13 judeþe
în care se vor desfãºura proiecte-
le sunt : Alba, Arad, Bihor, Braºov,
Caraº Severin, Cluj, Harghita, Hu-
nedoara, Mureº, Timiº, Satu Mare,
Salaj, Sibiu. Suma alocatã se ridi-

ca la 287.943 Euro. Proiectele au
fost selectate conform unor cer-
cetari realizate în 168 de comuni-
tãþi din 25 de judeþe, în perioada
decembrie 2014- februarie 2015,
în reþeaua Group 4 Youth (reþea
naþionalã de ºcoli ºi biblioteci din
mediul rural, creatã în perioada
2011-2014 cu scopul identificãrii
nevoilor comunicaþilor locale), în
urma cãrora Fundaþia Mereu
Aproape a identificat zonele rurale
critice, unde a ales sa îºi desfã-
ºoare proiectele.

“Investiþii pentru comunitãþi
durabile”

Proiectul lansat de Fundatia
Principesa Margareta a Romaniei
sub numele ”Fondul Special pen-
tru copii” demareazã prin lansa-
rea unei runde de finanþare des-
chisã pentru proiecte comunitare
din 14 judeþe din þarã: Bistriþa
Nãsãud, Calaraºi, Constanþa, Co-
vasna, Dâmboviþa, Giurgiu, Gorj,
Ialomiþa, Ilfov, Maramureº, Pra-
hova, Vâlcea, Teleorman, Tulcea.
Suma alocatã proiectului se ridi-
cã la 90.400 Euro. ONG-urile lo-
cale cu activitãþi tip after school
(îndrumare ºcolarã, activitãþi ex-

tracuriculare), din comunitãþi cu
pânã la 30.000 de locuitori, din
cele 14 judeþe menþionate, pot
aplica, pentru a obþine finanþãri de
pânã la 2.000 euro pe proiect. În
plus, prin acest proiect, Fundaþia
Principesa Margareta a României
oferã sprijin ºi suport financiar
în valoare de 30.000 euro pentru
100 de copii ºi tineri aflaþi în di-
ficultate din localitãþile mai sus
menþionate. Partenerul Fundaþiei
Vodafone România în regiunea
Moldova este Fundaþia de Spri-
jin Comunitar, care lanseazã pro-
iectul “Investiþii pentru comuni-
tãþi durabile”, ale cãrui fonduri
se ridicã la 125.784 Euro. Pro-

iectul demareazã prin iniþierea
unei runde de finanþare în opt
judeþe: Bacãu, Botoºani, Galaþi,
Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui,
Vrancea, prin care ONG-uri lo-
cale mici din comunitãþi cu pânã
la 30.000 de locuitori, din jude-
þele menþionate, pot aplica, pen-
tru a obtine finanþãri de pânã la
7.000 euro pe proiect.

Durata de desfãºurare
a unui proiect poate fi de pânã

la 8 luni
Pentru ambele runde de finan-

þare, proiectele depuse trebuie sã
conþinã o componentã puternicã de
implicare a comunitãþii ºi sã se în-
scrie într-unul dintre cele trei do-
menii de finanþare: educaþie, sãnã-
tate ºi servicii sociale. Durata de
desfãºurare a unui proiect poate fi
de pânã la 8 luni, în intervalul 1
septembrie 2015 - 30 aprilie 2016.
Aplicanþii vor trimite o cerere de
finanþare, în care prezintã propu-
nerea de proiect, pânã la data de
22 iulie 2015.Evaluarea proiecte-
lor va avea loc în perioada 23 iulie
- 19 august, pe baza criteriilor din
regulament. Cererile de finanþare
vor fi evaluate de cãtre comisii
formate din membri ai fundaþiilor
implicate. Anunþarea proiectelor
care vor primi finanþare va avea
loc la sfârºitul lunii august 2015.

Fundaþia Vodafone România a finanþat, în cei 17 ani de activita-
te, peste 848 de programe în domeniile sãnãtãþii, educaþiei, servicii-
lor sociale, având ca beneficiari copii, tineri, bãtrâni, persoane de-
favorizate fizic, social sau economic. Pânã în prezent, Fundaþia
Vodafone România a investit 20 milioane Euro în proiecte desfãºu-
rate de organizaþiile non-profit partenere.

Din numãrul de ºomeri neindemnizaþi,
5.087 persoane au primit adeverinþe pen-
tru venitul minim garantat. Din numãrul
total de ºomeri  indemnizaþi de 3.454  per-
soane, 3.354 provin din muncã ºi 100 din
rândul absolvenþilor. Referitor la structu-
ra  ºomajului dupã mediul de rezidenþã sta-
tisticã ne aratã cã aproximativ 81.3 %  din
numãrul total de ºomeri înregistraþi pro-
vin din mediul rural (20.770 persoane) ºi
aproximativ 18,7 % provin din mediul ur-
ban (4.774 persoane). Referitor la struc-

tura ºomajului dupã nivelul de instruire
ºomerii fãrã studii ºi cei cu nivel de in-
struire primar, gimnazial ºi profesional au
ponderea cea mai mare în numãrul total
de ºomeri înregistraþi la nivelul AJOFM
Dolj, în luna mai  2015 aceasta fiind de
aprox. 86.1 % (22.008 persoane). „ªome-
rii cu nivel de instruire liceal ºi post-liceal
au o pondere de aprox. 10.7 % (2.723
persoane), iar cei cu studii universitare au
o pondere de 3.2 %  (813 persoane). Re-
feritor la structura ºomajului pe cate-

gorii de vârstã, se observã ca cei mai mulþi
ºomeri sunt cei cu vârsta cuprinsã între
40-49 ani (7.726 persoane), urmaþi de
segmentul de vârstã 30-39 ani (5.906
persoane). Pe locul urmãtor se situeazã
segmentul de vârstã 50 - 55 ani (3.849
persoane), urmat de segmentele de vârstã
peste 55 ani (3.692 persoane) ºi sub 25
ani  (2.476 persoane). Cei mai puþini
ºomeri sunt cei cu vârsta între 25-29 ani
(1.895 persoane)”, se precizeazã într-un
comunicat al AJOFM Dolj.

La sfârºitul lunii mai 2015, rata ºomajului înregistrat la nivelul judeþului Dolj a fost de 8.78 % corespunzãtoare
unui numãr total de ºomeri de 25.544 persoane, din care 10.187 femei. Din totalul de ºomeri   înregistraþi la sfârºi-

tul lunii mai 2015, un numãr de 3.454 sunt ºomeri indemnizaþi ºi 22.090 sunt ºomeri neindemnizaþi.
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O asociaþie, relativ nou înfiinþa-
tã, atrage atenþia asupra riscurilor
la care se expun atât salariaþii, cât
ºi angajatorii lor dacã nu respectã
legislaþi privind SSM. Organizaþia
respectivã îl are ca fondator ºi pe
ing. Paul Popescu, craiovean de
origine, dar care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în Marea Britanie.

Un concept european pentruUn concept european pentruUn concept european pentruUn concept european pentruUn concept european pentru
„securitate ºi sãnãtate în muncã”„securitate ºi sãnãtate în muncã”„securitate ºi sãnãtate în muncã”„securitate ºi sãnãtate în muncã”„securitate ºi sãnãtate în muncã”

În urmã cu câþiva ani, la Craiova a luat
fiinþã Institutul pentru Managementul Ris-
cului, Sãnãtate ºi Securitate Ocupaþionalã
(IMRSS), asociaþie profesionalã formatã din
persoane cu competenþe în domeniul Secu-
ritãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã. Asociaþia res-

pectivã aduce ceva nou în domeniul SSM,
zilele urmãtoare fiind prezent ºi un repre-
zentant al ªcolii britanice de „protecþia
muncii”, care va susþine, timp de douã zile,
cursuri de ergonomie, precum ºi de igienã
industrialã, unicat, pânã acum, în Dolj.

Dintre fondatori  ºi, în acelaºi
timp, preºedinte al IMRSS, dr.ing.
Mihnea Bãlteanu, ne-a decla-
rat: „Stimularea, promovarea ºi
susþinerea profesionalismului ºi a
specialitãþii în managementul ris-
cului ºi în asigurarea sãnãtãþii ºi
securitãþii ocupaþionale; adoptarea
unui sistem unitar de certificare

ºi de recunoaºtere a profesiilor ºi
competenþelor profesionale în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii ocu-
paþionale, la nivel naþional, euro-
pean ºi internaþional, fac parte din
strategia noastrã”.

Acesta a mai precizat cã
IMRSS dace parte din „European
Network for SafetyandHealth
Professional Organisantions (EN-
SHPO)”. De asemenea, IMRSS
are un parteneriat cu Middlesex

University, din Marea Britanie, în
urma cãruia a organizat cursuri de
specialitate, atât în Craiova, cât ºi
în Bucureºti. Greenwich Univer-
sity va trimite, în zilele de 25 ºu
26 iunie, un emisar, prof. Shaun-
Lundy, la Craiova, pentru a sus-
þine câteva cursuri, unicat în Dolj.

„Ne aflãm într-un stadiu avan-
sat al semnãrii unui parteneriat cu
„Greenwich University”, cât ºi cu
„International Institute of Riskan-

dSafety Management”, fãcând
posibil ca, în 2015, sã se treacã la
o nouã fazã, prin dezvoltarea de
cursuri de specialitate, pe dome-
nii de ergonomie ºi ogoenã indus-
trialã”, a mau precizat Mihnea
Bãlteanu. La cursurile din 25-26
iunie vor participa experþi pe SSM
din mai multe oraºe ale þãrii: Cra-
iova, Bucureºti, Brãila, Braºov,
Oradea etc.

CRISTI PÃTRU

Penitenciarul de Mi-
nori ºi Tineri (Centrul de
Detenþie) Craiova va
pune în derulare, pe 26
iunie, începând cu ora
10.00, în Parcul „Nico-
lae Romanescu”, pe in-
sula din apropierea Re-
staurantului „Ciobãna-
ºul”, proiectul „Bibliote-
ca vie”. Activitate inedi-
tã, unde cãrþile sunt oa-
menii cu care cititorii in-
ter-relaþioneazã. Manifes-
tarea este organizatã la ini-
þiativa Administraþiei Na-
þionale a Penitenciarelor ºi
se desfãºoarã la nivel na-
þional. „Scopul este com-
baterea stereotipurilor ºi
prejudecãþilor despre me-
diul de detenþie, persona-
lul de penitenciar ºi per-
soanele internate; stimularea comunicãrii ºi di-
minuarea distanþelor sociale dintre sistemul
penitenciar ºi societate, prin implicarea per-
sonalului din sistem ºi a persoanelor  interna-
te , în activitãþi legate de viaþa socialã a co-

„„„„„Biblioteca vieBiblioteca vieBiblioteca vieBiblioteca vieBiblioteca vie” la Penitenciarul” la Penitenciarul” la Penitenciarul” la Penitenciarul” la Penitenciarul
de Minori ºi Tde Minori ºi Tde Minori ºi Tde Minori ºi Tde Minori ºi Tineri Craiovaineri Craiovaineri Craiovaineri Craiovaineri Craiova

Femei pentruFemei pentruFemei pentruFemei pentruFemei pentru
frumuseþea femeilorfrumuseþea femeilorfrumuseþea femeilorfrumuseþea femeilorfrumuseþea femeilor

munitãþii, în spaþii neconvenþionale, precum
ºi în dezvoltarea capacitãþii de auto-dezvãlui-
re”, a precizat subcomisar  Daniel Barbu,
purtãtor de cuvânt al PMT (CD) Craiova.

CRISTI PÃTRU

Opera Românã Craiova vã invitã la
reprezentaþia uneia dintre cele mai
fermecãtoare ºi renumite dintre opere:
„Carmen” de Georges Bizet, care va
avea loc sâmbãtã, 27 iunie, ora 19.00.
Titlul de mare celebritate se va bucura de
prezenþa unor invitaþi speciali: Ramona
Zaharia (Germania), Bogdan Roman
(Timiºoara), ªtefan Ignat (Bucureºti).
Regia artisticã îi aparþine austriacului
Tamas Ferkay, iar coregrafia spectacolu-
lui este realizatã de Nina Diatchenko
(Belarus). Costumele sunt create de
Katia Textoris din Germania, iar decoruri-
le – de alt artist german, Jurg Bredebuhl.

„Carmen” este o dramã liricã în patru

„Carmen”„Carmen”„Carmen”„Carmen”„Carmen” încheie stagiunea încheie stagiunea încheie stagiunea încheie stagiunea încheie stagiunea
la Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiova

Asociaþia Românã pentru Industrie
Electronicã ºi Software – ARIES,
Filiala Oltenia, organizeazã astãzi, de
la ora 13.00, la sediul Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dolj, o masã
rotundã, cu tema „Problemele cu
care se confruntã femeile în integra-
rea socio-profesionalã ºi metodele de
combatere a acestor probleme”. „Ne
adresãm tuturor femeilor din Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia, managerilor,
autoritãþilor publice locale ºi centrale,
angajatelor, fie ele din sistemul public
sau din societatea civilã. Totodatã,
adresãm ºi invitaþia de alãturare la
înfiinþarea unei reþele formate din
entitatea proiectului, autoritãþile ºi
organizaþiile cu activitate în domeniul
egalitãþii de ºanse, care sã acþioneze
în scopul îmbunãtãþirii situaþiei
femeilor, pe plan regional”, afirmã
dr.ing.  Gabriel Vlãduþ, preºedinte al
ARIES – Filiala Oltenia. Manifestarea
face parte din POSDRU – 2007-
2013, se va desfãºura pânã în
septembrie ºi se intituleazã „Femei
pentru frumuseþea femeilor”.

CRISTI PÃTRU

acte, pe un libret de Henri Meilhac ºi
Ludovic Halevy, dupã nuvela omonimã a
lui Prosper Merimee. Premiera operei a
avut loc la Opera Comique din Paris, la 3
martie 1875. «„Carmen” ne introduce
într-o fascinantã Sevilla a anilor 1820,
conturând povestea tragicã a protagonis-
tei, o gitanã senzualã ºi efervescentã,
prinsã între douã iubiri pasionale: a
soldatului Don Jose ºi a toreadorului
Escamillo. Tumultuosul fir narativ ne
poartã printre intrigi ºi trãdãri, dragoste ºi
rãzbunare, care o determinã pe Carmen
sã renunþe la dezertorul Don Jose în
favoarea toreadorului, declanºând
rãzbunarea supremã a celui dintâi»,

precizeazã reprezentanþii Operei craio-
vene.

Spectacolul de sâmbãtã seara aduce
pe scenã o distribuþie deosebitã: Ramona
Zaharia – Germania (Carmen), Bogdan
Roman – Timiºoara (Don Jose), Renata
Vari (Michaela), ªtefan Ignat – Bucu-
reºti (Escamillo), Dragoº Drãniceanu
(Zuniga), Ioan Cherata (Morales), Aura
Dudu (Frasquita), Mihaela Popa (Mer-
cedes), Mircea Tudora (Dancairo),
Bogdan Olaru (Remendado). Îºi dau
concursul Orchestra, Corul ºi Baletului
Operei Române Craiova, sub conducerea
muzicalã a maestrului Gheorghe Stanciu.

MAGDA BRATU
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Recent, ne-a parvenit un splendid volum
de poezie semnat de George Popescu, într-
o ediþie bilingvã, româno-portughezã, apã-
rutã la prestigioasa editurã din Rio de Janei-
ro Rocco. Sub titlul, Caligrafia silenþioasã,
cartea e o selecþie de poeme inedite, pe care
autorul le-a scris în cãlãtoriile sale din ulti-
mii ani în Italia ºi în Brazilia.

Antologia este opera (selecþie, traducere
ºi note) poetului ºi academicianului Marco
Lucchesi, un vechi ºi constant prieten al
culturii româneºti ºi oaspete, în mai multe
rânduri, al Craiovei. Om universal în accepþia
renascentistã ºi umanistã, Marco Lucchesi
a tradus din aproape 20 de limbi, printre care
ºi româna pe care o cunoaºte ºi o vorbeºte
(Eminescu, Peticã, Bacovia, Sorescu sunt
poeþi din care a tradus pentru importante
reviste literare din þara sa), a participat la
întâlniri de nivel internaþional ºi în România,
opera sa poeticã fiind, de asemenea, tradu-
sã în românã ºi apãrutã la editura craiovea-
nã AIUS.

Demn de remarcat e faptul cã volumul
inaugureazã o nouã colecþie a editurii Roc-
co, sub genericul ESPELHO DO MUNDO
(OGLINDA LUMII) propusã ºi îngrijitã de
acelaºi traducãtor, care o propune drept „o
oglindã a unei ferestre, deschise creaþiei
poetice din cele patru colþuri ale globului,

Caligrafia SilenciosaCaligrafia SilenciosaCaligrafia SilenciosaCaligrafia SilenciosaCaligrafia Silenciosa,,,,,
o antologie poeticã a lui George Popescu apãrutã în Braziliao antologie poeticã a lui George Popescu apãrutã în Braziliao antologie poeticã a lui George Popescu apãrutã în Braziliao antologie poeticã a lui George Popescu apãrutã în Braziliao antologie poeticã a lui George Popescu apãrutã în Brazilia

dialogului între popoare ºi culturii pãcii. Nu
lumea, ci reprezentarea ei. Nu imaginea, ci
o oglindã incertã în care intuim diferenþa,
frumuseþea feþei, în vocile unei noi lumi în
construcþie”.

Într-o þinutã graficã impecabilã, cartea cu-
prinde ºi o notã bio-bibliograficã ºi un cu-
vânt înainte semnat de autor despre poezie
destinat cititorului brazilian, dupã cum pe
coperta a patra o menþiune a editurii pe care
o redãm mai jos.

O ediþie bilingvã românã ºi portughezã,
Caligrafia silenþioasã prezintã cititorului bra-
zilian ceea ce e mai valoros din poezia lui
George Popescu, incluzând poeme inedite
scrise în urma cãlãtoriei autorului în Brazi-
lia.

De asemenea, redãm mai jos cuprinsul
unei note indicative postate pe ultima paginã
a volumului:
NOTÃ
Caligrafia silenciosa acoperã douã se-

turi de poeme: „Caligrafia Silenþioasã” ºi
„Ars Moriendi”. Prima a fost scrisã în Italia
ºi în România, între 2002 ºi 2005, iar ce-a
de-a doua s-a nãscut dintr-o cãlãtorie a lui
George Popescu la Rio de Janeiro ºi la San
Paolo, în 2005, cu prilejul unor conferinþe
literare. De aici ºi aluziile la oraºul Assis, la
Corcovado ºi la traducãtorul acestei cãrþi.

Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul este
prãznuitã pe 24 iunie. Aceastã sãrbãtoare este
cunoscutã în popor ºi sub denumirea de Sân-

Naºterea Sfântului Ioan BotezãtorulNaºterea Sfântului Ioan BotezãtorulNaºterea Sfântului Ioan BotezãtorulNaºterea Sfântului Ioan BotezãtorulNaºterea Sfântului Ioan Botezãtorul
ziene sau Drãgaica. Sfântul Ioan Botezãtorul
s-a nãscut în cetatea Orini, în familia preotu-
lui Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descen-

dentã a seminþiei lui Aaron. Naºterea proro-
cului Ioan s-a petrecut cu ºase luni înaintea
naºterii lui Iisus ºi a fost vestitã de cãtre înge-
rul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea
la templu. Pentru cã nu va da crezare celor
vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rãmâne
mut pânã la punerea numelui fiului sãu. Exis-
tã o lungã perioada din viaþa Sfântului Ioan
Botezãtorul despre care nu avem informaþii.
Cunoaºtem cã s-a retras în pustiu, unde a dus
o viaþã de aspre nevoinþe, pânã în momentul în
care a primit porunca sã înceapã sã predice.
Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pre-
gãti poporul pentru venirea lui Hristos, ci ºi
acela de a-L descoperi lumii ca Mesia ºi Fiul lui
Dumnezeu. Ioan este nume iudaic - “Iohanan”
prescurtare din Iehohanan ºi înseamnã “Dum-
nezeu s-a milostivit”. Data de 24 iunie nu a
fost fixatã într-un mod întâmplãtor ca zi a naº-
terii Sfântului Ioan Botezãtorul. Potrivit Sfintei
Scripturi, zãmislirea Sfântului Ioan Botezãto-
rul a avut loc dupã ce Zaharia, tatãl sau, a tã-
mâiat în sfântul altar - loc în care numai arhie-
reul intrã o singurã datã pe an, în luna a ºaptea,
ziua a 10 a ( Levitic 16, 29).

Aceastã lunã din calendarul iudaic cuprin-
dea o parte din septembrie ºi alta din octom-
brie. Având în vedere cele descoperite în Sfân-
ta Scripturã, Sfinþii Pãrinþi au rânduit ca ziua
zãmislirii Sfântului Ioan sã fie pe 23 septem-
brie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naºtere.

Pe de altã parte, trebuie sã avem în vedere
cã dupã solstiþiul de varã din 21 iunie, ziua
începe sã scadã ºi noaptea sã creascã. De
aici putem înþelege cã Sfântul Ioan Botezãto-
rul, persoanã care reprezintã Legea Veche, se
naºte într-un timp când ziua se micºoreazã,
ca semn cã Legea Vechiului Testament înce-
pe sã apunã pentru cã vine Legea Harului,
Legea lui Hristos. Sã nu uitãm cã Naºterea
Mântuitorului este prãznuitã pe 25 decembrie,
dupã solstiþiul de iarnã din 22 decembrie. Tex-
tul din evanghelia de la Matei 11, 11: “Adevã-
rat zic vouã: nu s-a ridicat între cei nãscuþi
din femei unul mai mare decât Ioan Botezãto-
rul; totuºi, cel mai mic în împãrãþia cerurilor
este mai mare decât el” (Matei 11, 11), este
mãrturisirea lui Hristos despre Ioan. Nu exis-
tã contradicþie în cele afirmate de Hristos. Cã

sã înþelegem cã Ioan Botezãtorul este “cel mai
mare între cei nãscuþi din femei”, ne este de
ajuns sã ºtim cã a sãltat în pântecele maicii
sale, în momentul în care Elisabeta se întâl-
neºte cu Fecioara Maria atunci când aceastã
Îl purta în pântece pe Domnul, cã a vieþuit în
pustie precum un înger, cã L-a botezat pe
Hristos la rãul Iordan… Din Evanghelia dupã
Marcu, aflãm cã Sfântul Ioan Botezãtorul era
îmbrãcat în hainã din pãr de cãmilã, încins
cu o curea de piele ºi cã se hrãnea cu lãcuste
ºi miere sãlbaticã. Cãmila poate simboliza atât
curãþia, cât ºi necurãþia. Dacã în Vechiul Tes-
tament ea putea fi privitã ca un animal curat
pentru cã era rumegãtor, ea putea fi vãzutã ºi
ca necuratã, dacã þinem seama cã avea copi-
ta despicatã. Dacã rãmânem la prima semni-
ficaþie, cea de animal curat, cãmila simboli-
zeazã poporul ales, în timp ce necurãþia pre-
figura neamurile pãgâne. Faptul cã Ioan pur-
ta o hainã din pãr de cãmilã, simbolizeazã che-
marea evreilor ºi a pãgânilor la Hristos. Cu-
reaua, provenitã de la un animal mort, semni-
ficã prin încingerea cu ea, omorârea patimi-
lor. Cât priveºte hrana sa, trebuie sã ºtim cã
albinele ºi lãcustele erau considerate a fi cu-
rate în Vechiul Testament, semn cã Ioan se
hrãnea doar cu cele plãcute Domnului.

 Prin smerenia sa absolutã, iubirea sa tota-
lã faþã de un altul, respectiv de Hristos, prin
puterea de zdrobire a iubirii de sine ºi a înlo-
cuirii ei cu iubirea pentru altul, Ioan Botezãto-
rul se trece în umbrã, se ºterge, parcã s-ar
dori invizibil. El devine acel prieten al Mirelui
de care pomeneºte Iisus în versetul 29 al ca-
pitolului 3 din Evanghelia Sfântului Ioan, prie-
tenul care se bucurã de bucuria Mirelui, care
stã ºi-L ascultã cu dragoste ºi supunere, care
nu-ºi doreºte nimic altceva decât sã-L slu-
jeascã. Iatã ce este Ioan Botezãtorul: este mi-
nunatã pildã de “eu” care iese din sine ºi - cu
smerenie ºi neþãrmurit devotament - dobân-
deºte putinþa de a-ºi iubi semenul mai mult
decât pe sine însuºi. Acelaºi exemplu sã-l ur-
mãm ºi noi, creºtinii de azi, ºi cu smerenie ºi
dragoste sã ne rugãm Înaintemergãtorului
Domnului nostru Iisus Hristos sã mijloceas-
cã pentru noi în faþa Tronului Ceresc, Amin !

Preot LIVIU SÃNDOI
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Fostul preºedinte al Ucrainei a rupt tãce-
rea. Într-un interviu pentru canalul britanic
BBC, Viktor Ianukovici, înlãturat de la putere
în februarie 2014, regretã „vãrsarea de sân-
ge” provocatã de forþele de ordine contra
manifestanþilor de pe Maidan, piaþa centralã
a Kievului ºi inima revoluþiei. „Nu neg res-
ponsabilitatea mea” explicã el, evocând fap-
tul cã s-a tras asupra manifestanþilor. Dar
dacã fostul preºedinte regretã baia de sân-
ge, soldatã cu moartea a peste o sutã de
persoane, el dezminte cu fermitate cã ar fi
ordonat deschiderea focului. „N-am dat nici-
un ordin pentru utilizarea armelor de foc (...)
ºi m-am opus utilizãrii forþei. Am fost con-
tra vãrsãrii de sânge”. În schimb, Viktor Ia-
nukovici apãrã forþele de ordine. „Forþele de
securitate n-aveau alte drepturie decât cele
conforme legilor existente, ele aveau drep-
tul utilizãrii armelor”. Întrebat despre ane-
xarea Crimeei de Rusia, fostul preºedinte
ucrainean estimeazã cã se poate vorbi de o

VVVVViktor Ianukovici rupe tãcereaiktor Ianukovici rupe tãcereaiktor Ianukovici rupe tãcereaiktor Ianukovici rupe tãcereaiktor Ianukovici rupe tãcerea
tragedie care n-ar fi avut loc dacã el condu-
cea în continuare Ucraina. „Ceea ce s-a pe-
trecut este un lucru rãu. Esenþialã este acum
gãsirea unei soluþii pentru ieºirea din aceastã

situaþie. Acum este un rãzboi, se vorbeºte de
recuperarea Crimeei. Cum? Prin rãzboi. Avem
nevoie de un nou rãzboi?”. Un discurs ambi-
guu, dar inteligibil în lumina relaþiilor fostului

preºedinte ucrainean cu Rusia, ale cãrei for-
þe speciale au permis pãrãsirea þãrii de cãtre
Viktor Ianukovici, în plinã revoluþie. „Sunt
recunoscãtor lui Vladimir Putin. El mi-a sal-
vat viaþa”. Destituit de Parlamentul ucrainean
la 22 februarie 2014, fostul preºedinte, an-
turat de oameni înarmaþi s-a refugiat în Ru-
sia. Când jurnalistul BBC a evocat acuzele de
corupþie, Viktor Ianukovici a negat în bloc.
A admis cã deþinea o superbã reºedinþã în
Kiev. Aflat în exil în Rusia doreºte sã se în-
toarcã într-o zi în Ucraina. Poartã o parte
din responsabilitatea situaþiei în care se gã-
seºte þara când manifestanþii au ocupat timp
de luni de zile Piaþa Independenþei (Maidan),
dar acuzã opoziþia de a fi montat o loviturã
de stat militarã, antrenând lumea întreagã
într-un conflict cu consecinþe imense.

Bulgaria, România, Polonia ºi
þãrile baltice au acceptat sã gãzdu-
iascã tancuri, artilerie ºi alte echi-
pamente militare americane, a
anunþat, ieri, secretarul Apãrãrii,
Ash Carter, în timpul unei vizite la
Tallinn. Alte componente ale echi-
pamentelor militare vor fi desfã-
ºurate în Germania. Dupã ce Ru-
sia a anexat peninsula Crimeea în
primãvara anului trecut, liderii sta-
telor membre ale NATO au con-
venit sã intensifice exerciþiile mili-
tare în estul Europei ºi sã sporeas-
cã capacitatea de reacþie rapidã a

Iranul, Irakul
ºi Siria strâng
rândurile
împotriva
grupãrii Statul
Islamic

Pentru a-ºi întãri coope-
rarea împotriva organiza-
þiei Statul Islamic (SI),
oficiali din Iran, Irak ºi
Siria vor avea sãptãmâna
viitoare o reuniune la
Bagdad. Anunþul a fost
fãcut ieri de Ali Akbar
Velayati, consilierul Ghi-
dului Suprem iranian
pentru probleme internaþi-
onale, dupã o întrevedere
cu ministrul sirian de
interne, Mohammad al-
Chaar, care efectueazã o
vizitã la Teheran, potrivit
televiziunii de stat iranie-
ne. „Iranul are relaþii
fraterne ºi istorice cu
aceste douã þãri (Irak ºi
Siria). Sãptãmâna viitoare
vom fi martorii unei
evoluþii importante în
relaþiile dintre cele trei
þãri”, a afirmat Velayati.
Citat de cotidianul sirian
Al-Watan, apropiat puterii,
ministrul sirian Moham-
mad al-Chaar a afirmat cã
aceastã reuniune va avea
drept scop „discutarea
mecanismelor de cooperare
ºi de coordonare strategice
pentru combaterea teroris-
mului”. „Teroriºtii din SI
sunt activi în Siria ºi Irak,
prin urmare avem nevoie
de coordonare la cel mai
înalt nivel pentru a lupta
împotriva terorismului”, a
adãugat Al-Chaar, citat de
agenþia oficialã iranianã
Irna. Un protocol urmeazã
sã fie semnat la Bagdad
între cele trei þãri angajate
împotriva „terorismului,
violenþei ºi extremismu-
lui”, a precizat la rândul
sãu ministrul de interne
iranian, Abdolreza Rah-
mani Fazli, care a parafat
luni un prim proiect de
acord în materie de securi-
tate cu Siria. Putere ºiitã
regionalã, Iranul s-a
angajat în lupta împotriva
SI, care deþine controlul
asupra unor vaste teritorii
în Siria ºi Irak. Teheranul
a trimis consilieri militari
ºi a furnizat sprijin finan-
ciar ºi militar guvernelor
sirian ºi irakian, precizând
totodatã cã nu a desfãºurat
trupe în aceste þãri.

Veronica Lario, fosta soþie a
lui Silvio Berlusconi, trebuie sã
primeascã suma de 1,4 milioane
de euro pe lunã din partea politi-
cianului italian, a stabilit justiþia
italianã în cadrul procesului de
partaj. Judecãtoarea Anna Maria
di Oreste, de la Tribunalul din
Monza (Milano), a respins ce-
rerea avocatului Veronicãi Lario
privind o indemnizaþie lunarã de
trei milioane de euro. Magistra-
tul a decis cã Silvio Berlusconi
trebuie sã îi plãteascã fostei soþii
1,4 milioane de euro lunar. „Ve-
ronica Lario, învinsã în proce-
sul de partaj cu Silvio Berlusconi:

Patrule mobile comune formate
din poliþiºti din Serbia, Ungaria ºi
Austria vor fi mobilizate la frontie-
ra dintre Serbia ºi Macedonia. „La
graniþa dintre Serbia ºi Macedonia
împreunã cu poliþia sârbã vor fi,
de luni, 20 de colegi din Ungaria
cu patru vehicule echipate cu ca-
mere cu termoviziune”, a explicat
directorul poliþiei sârbe, Milorad
Veljovici, dupã o întâlnire cu omo-
logul sãu ungar, Karoly Papp. Po-
trivit lui, „aproximativ 1.000 de
persoane vor sã intre în fiecare zi
pe teritoriul Serbiei” pe la graniþele
cu Macedonia ºi Bulgaria - iar
aceºti imigranþi „vor sã îºi conti-

SUA vor desfãºura preventiv echipamente
militare în Europa Centralã ºi de Est

Alianþei. Statele Unite ale Americii
nu au dezvãluit în mod oficial unde
anume în Europa vor fi desfãºu-
rate aceste echipamente militare,
însã informaþiile apãrute în presã
privind aceste planuri militare au
declanºat o reacþie nervoasã a
Moscovei înainte de deplasarea lui
Carter în Europa în aceastã sãptã-
mânã. Un oficial din Ministerul
Apãrãrii de la Moscova a declarat
cã desfãºurarea de tancuri ºi ar-
mament greu în state membre ale
NATO la graniþa cu Rusia ar re-
prezenta cea mai agresivã acþiune

americanã de la sfâºitul Rãzboiu-
lui Rece. Preºedintele Vladimir
Putin a anunþat cã „forþele nuclea-
re ruse vor fi dotate în 2015 cu
peste 40 de noi rachete balistice
intercontinentale”. Carter a con-
damnat retorica Rusiei privind ar-
mele nucleare. Un document fur-
nizat de armata americanã aratã cã
echipamentele desfãºurate preven-
tiv de SUA vor include circa 250
de tancuri, vehicule de luptã Bra-
dley ºi obuziere autopropulsate.
Cantitatea de echipamente care va
fi amplasatã temporar în fiecare

þarã va fi suficientã pentru o com-
panie formatã din circa 150 de
militari, sau pentru un batalion for-
mat din circa 750 de militari. O
mare parte din acest echipament
se aflã deja în Europa, potrivit de-
claraþiilor unor oficialitãþi. Totoda-
tã, secretarul american al apãrãrii
a anunþat planuri privind colabo-
rarea cu un centru cibernetic al
NATO cu sediul în Estonia pentru
a-i ajuta pe aliaþi sã dezvolte stra-
tegii de apãrare ciberneticã ºi mã-
suri privind protecþia infrastructu-
rii strategice.

Poliþiºti din Ungaria ºi Austria vor fi mobilizaþi
la frontiera dintre Serbia ºi Macedonia

nue drumul cãtre Ungaria ºi alte þãri
UE”. „Aceasta este o problemã
foarte gravã ºi de luni echipele
noastre vor colabora în acest do-
meniu cu colegi din Austria ºi pro-
babil ºi din Germania”, a declarat
Veljovici. Veljovici ºi Papp „au con-
chis cã imigranþii ilegali reprezintã
o problemã nu numai pentru Ser-
bia ºi Ungaria, ci ºi pentru întrea-
ga Europã”. Întâlnirea de ieri a fost
iniþiatã de miniºtrii de resort, sco-
pul fiind „trimiterea unui mesaj clar
publicului din Serbia ºi Ungaria ºi,
dincolo de aceasta, poliþiile sârbã
ºi ungarã trateazã aceastã proble-
mã cu seriozitate ºi iau mãsuri pen-

tru a o reduce la un ni-
vel rezonabil”. Veljovici
a subliniat „nivelul ridi-
cat de cooperare din-
tre cele douã forþe de
poliþie” ºi a afirmat cã
întâlnirea a abordat
problema înfiinþãrii
unor echipe comune de
combatere a criminali-
tãþii, „din care, în afa-
rã de poliþiºti din Un-
garia, Germania ºi Aus-
tria, vor face parte ºi
poliþiºti sârbi”.

Silvio Berlusconi va plãti fostei soþii
1,4 milioane de euro în fiecare lunã

va primi «doar»
1,4 milioane pe
lunã...”, a titrat iro-
nic cotidianul Cor-
riere della Sera.
În 2012, Tribuna-
lul din Milano sta-
bilea ca Veronica
Lario sã primeas-
cã aproximativ
trei milioane de
euro pe lunã
(100.000 de euro
pe zi), cuantumul
indemnizaþiei ridi-

cându-se la 36 de milioane de euro
pe an. Silvio Berlusconi va pãstra
întregul patrimoniu imobiliar, in-
clusiv Vila Arcore, estimatã la 78
de milioane de euro ºi situatã în
localitatea Macherio (provincia
Monza, o zonã de lux la periferia
nordicã a oraºului Milano). Vero-
nica Lario (în vârstã de 58 de ani)
a intentat divorþ de Silvio Berlus-
coni (78 de ani) în mai 2009, dupã
19 ani de cãsãtorie ºi dupã o serie
de aventuri extraconjugale ale li-
derului politic italian care au cul-
minat cu participarea acestuia la
petrecerea de majorat a unei ado-
lescente, Noemi Letizia.
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Þestoasele Ninja

Se difuzeazã la HBO, ora 09:50

New York are nevoie de eroi, cãci
Shredder ºi Clanul Piciorului au pus
mâna pe tot, de la poliþie, la politi-
cieni. Viitorul se aratã sumbru
pentru locuitorii metropolei pânã în
momentul în care niºte fraþi renegaþi
ies din dedesubturile oraºului pentru
a-ºi împlini destinul de Þestoase
Ninja. Þestoasele se vor alia cu
curajoasa reporteriþã April O'Neil
(Megan Fox) ºi cu cameramanul
acesteia, Vern Fenwick (Will Arnett)
pentru a salva oraºul ºi pentru a da
în vileag planurile…

Detectiv fãrã voie

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Hoþul de bijuterii Miles Logan
vrea sã recupereze un diamant,
pe care-l furase printr-o acþiune
spectaculoasã, ºi apoi sã dispa-
rã pentru o vreme. Dar când
pozeazã ca unul dintre barbaþii
în uniforma albastrã pentru a-ºi
recupera piatra preþioasã, el se
alege cu reputaþia de a fi cel
mai curajos, mai dur ºi mai
nostim poliþist al L.A.P.D. (Los
Angeles Police Departament).
Dacã nu este atent, ar putea
primi ceea ce meritã, adicã...
o promovare!

Foc încruciºat

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Dupã ce este martor la o crimã,
studentul Jake Lo se trezeºte
prins între doi traficanþi de dro-
guri rivali. Trãdat de agenþii
federali care ar fi trebuit sã-i
asigure protecþia, singurul om în
care mai poate avea încredere
este Ryan, un poliþist singuratic
din Chicago.
Pentru a îºi reabilita numele, Jack
este de acord sã îl ajute pe Ryan
sã îi aresteze pe cei doi lorzi ai
drogurilor...

MIERCURI - 24 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Hoaþa (R)
2010, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Mare încurcãturã!
2008, Comedie
01:30 În jurul lumii cu Mãiastra

(R)
02:00 Europa mea (R)
02:30 Telejurnal
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Barbatul de la hotelul Ritz
1991, SUA, Dramã
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Retromobilul pe drumul

vinului
19:50 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:00 Împãrãteasa roºie /

Uraganul
1934, SUA, Dramã, Istoric
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:30 Marele Gatsby
09:50 Þestoasele Ninja
11:35 Jappeloup
13:45 Jappeloup
15:55 Byron Electric Marching

Band
17:30 Houdini
19:00 În pragul dezastrului
19:30 Jucãtorii
20:00 O altã adresã de pominã
21:55 Detectivii din California
22:55 Ultima dorinþã a lui Nobel
00:30 Nãscut din nou
02:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
05:00 Doina groparilor
06:00 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Istorie în farfurie
2009, Marea Britanie, Docu-

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Detectiv fãrã voie
1999, SUA, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Detectiv fãrã voie (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Maestrul deghizãrilor (R)
14:15 Nu vrea si pace! (R)
16:15 Cumplitul adevãr (R)
18:15 O zeiþã pe pãmânt
20:30 Foc încruciºat
22:30 Rãzbunare fãrã limite
00:30 Foc încruciºat (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Strãini printre noi
2010, SUA, Crimã, Dramã,

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

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)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
08:20 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (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 Dragoste ºi urã
2015, Dramã
20:30 Cronica Netului
21:00 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Dragoste ºi urã (R)
2015, Dramã
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Cronica Netului (R)
02:30 Nunþi de poveste (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (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 România dã KOmanda
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 24 iunie - max: 29°C - min: 14°C

$
1 EURO ...........................4,4807 ............ 4,4807
1 lirã sterlinã................................6,3015....................63015

1 dolar SUA.......................3,9898........39898
1 g AUR (preþ în lei)........151,5835.....1515835

Cursul pieþei valutare din 24 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea unei funcþii
contractuale de execuþie vacan-
te de bucãtar tr. I. Condiþii gene-
rale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale pre-
vãzute la art. 3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãri-
le ulterioare. Condiþiile specifi-
ce necesare în vederea partici-
pãrii la concurs ºi a ocupãrii
functiei contractuale sunt: - stu-
dii minim generale; - vechime
în muncã minimum 5 ani; - curs
calificare bucãtar; Concursul se
organizeazã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj  în
data 16 iulie 2015, ora 10.00
(proba scrisã) ºi în data de 20
iulie 2015, ora 14.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun
la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pânã pe data de 07.07.2015.
Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, telefon 0251/
407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Primãria Comunei Goieºti,
judeþul Dolj, organizeazã
concurs în vederea ocupã-
rii postului de funcþionar
public temporar vacant -
consilier superior gradaþia
5, clasã de salarizare 53,
la Compartimentul agricol
ºi cadastru în data de
22.07.2015, ora 10.00. Do-
sarele se depun pânã în
data de 16.07.2015, inclusiv.
Relaþii la sediul Primãriei
sau la telefon 0251/452.154.

Primãria comunei Carau-
la organizeazã concurs pen-
tru ocuparea posturilor de
asistent medical ºi femeie
de serviciu, în ziua de 9 iulie
2015, ora 10.00 la sediul Pri-
mãriei. Relaþii la telefon:
0251/369.568.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI

Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

COMUNA SCAEªTI
ORGANIZEAZÃ ÎN DATA DE
28 IUNIE 2015 MEMORIALUL

„ GHEORGHE CALOTÃ”
ZIUA COMUNEI SCAEªTI
CE SE DESFÃªOARÃ ÎN

SATUL VALEA LUI PÃTRU.

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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CERERI SERVICIU

Vânzãtoare presã, co-
vrigi, produse patise-
rie ºi magazin se-
cond-hand. Telefon:
0747/072.570.
Proaspãt pensinatã,
doresc sã îngrijesc
copil. Telefon: 0728/
064.730.

OFERTE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
CONTABIL. TELE-
FON: 0769/052.459.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, aco-
periº tablã, tablã cu-
tatã, jgheaburi, burla-
ne, parazãpezi, Lin-
dab, glafuri, toboga-
ne, dulgherie. Telefon:
0747/109.594.
Reparaþii instalaþii sani-
tare ºi canalizare. Te-
lefon: 0770/682.710.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 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,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0728/ 824.470.
Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. 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, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

CASE
Vând  3 case în co-
muna Lipovu cu îm-
bunãtãþiri, teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
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 urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
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CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul în comuna Leu, str Puþuri, nr 2, judeþul

Dolj, cod fiscal 4553631, telefon /fax 0251373259, email:leu@cjdolj.ro organi-
zeazã licitaþie în vederea concesionãrii pe o perioadã de 20 ani a suprafeþei de
42000 mp din care luciu de apã 35000 mp situatã în comuna Leu, sat Leu
aflatã în domeniul public  al comunei Leu

Obiectul concesiunii îl constituie suprafaþã de 42000 mp din care luciu de
apã 35000 mp situatã în comuna Leu, T 110 P 971 aflatã în domeniul public

Pot participa la licitaþie: persoane juridice,persoane fizice  care fac dovada
achitãrii  taxei de particpare în suma de 500 lei, garanþiei de participare în
sumã de 5% din valoarea imobilului, achitãrii contravalorii caietului de sarcini
în sumã de 200 lei

Persoanele interesate pot procura documentaþia de atribuire de la sediul
Primãriei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17.07.2015 ora 16
Ofertele vor fi depuse la sediul Primãriei comunei Leu pânã la data de 22

iulie ora 16
Plicul exterior al ofertei va purta menþiunea numelui societãþii, adresa, nr

de telefon al ofertantului
Plicul exterior va trebui sã conþinã:
a) o fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie de participare, sem-

natã de ofertant, farã îngroºãri, ºtersãturi sau modificãri;
b) acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitatile ofertanþilor
c)  acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse în 2 exemplare .
Licitaþia publicã se va desfãºura la sediul Primãriei comunei Leu în data de

23.07.2015 ora 12
Soluþionarea litigiilor apãrute pe parcursul desfãºurãrii procedurii de con-

cesionare se realizeazã potrivit Legii contenciosului administrativ nr 554/2004
cu modificãrile ulterioare

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Local Leu ,comparti-
mentul secretariat sau telefon 0251373259

Data transmiterii anunþului cãtre instituþiile abilitate în vederea publicãrii:
17.06.2015.

Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  4 posturi  vacante de  personal con-
tractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi de muzeograf debutant, cu studii superioare, pe duratã nedeterminatã,
cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a  Muzeu-
lui Olteniei Craiova ;

-  2 posturi de gestionar custode debutant, cu studii medii, pe duratã nedetermi-
natã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a
Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 24 iunie  2015, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova,
Str.Popa ªapcã nr.8 ºi solicitarea publicãrii anunþului privind concursul în Monitorul

Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

- 24 iunie 2015 – 06 iulie 2015, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a

Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;
- 07 iulie 2015 – 08 iulie 2015 perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 22 iulie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului

Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 27 iulie 2015, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului

Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14 ;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr.8 Cra-
iova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

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 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fã-
cut, în comuna Orodel
- Dolj. Telefon: 0770/
336.014.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã
din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu ge-
otehnic, lângã pãdure.
Telefon: 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 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. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/
780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/300.974.
Vând dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/ 446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. 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 pro-
prietar, proprietar, par-
ticular. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0744/125.779.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape, ba-
tiste) cusute manual.
Telefon: 0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei -
sãpun de casã 10 kg
cu 5 lei/kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pen-
tru arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 24 iunie 2015

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

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Tele-
fon: 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 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2 fe-
restre 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 - Podari,
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 – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. 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 mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
dstruire copii. Telefon:
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, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
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, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã 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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane
veteran. Telefon:
0764/ 242.925.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.
Apartament ultracen-
tral, ultralux, mobilier
nou, ultramodern,
A.C., internet, toate
dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la ce-
rerea clientului, caza-
re- masã- confort. Te-
lefon: 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.

PIERDERI
Pierdut ceretificat înre-
gistrare pentru Firma
BUTOI CONSTAN-
TIN I.F. (F16/ 859/
2012) ºi certificat con-
statator Nr. 505510/
2012. Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala femininã de handbal a
României va afla astãzi, în jurul prân-
zului, numele adversarelor din faza
grupelor celei de a 22-a ediþii a Cam-
pionatului Mondial, întrecere gãz-
duitã de Danemarca în iarna aces-
tui an, între 5 ºi 20 decembrie.

România, calificatã la turneul fi-
nal în urma unei duble de baraj cu
Serbia, este singura reprezentativã
din lume ce a luat startul la toate
ediþiile desfãºurate pânã acum.

Handbalistele “tricolore” aflã, azi,Handbalistele “tricolore” aflã, azi,Handbalistele “tricolore” aflã, azi,Handbalistele “tricolore” aflã, azi,Handbalistele “tricolore” aflã, azi,
cu cine vor juca în grupele CM 2015cu cine vor juca în grupele CM 2015cu cine vor juca în grupele CM 2015cu cine vor juca în grupele CM 2015cu cine vor juca în grupele CM 2015

Altfel, ºi naþionala din þara veci-
nã, nimeni alta decât vicecampioa-
na mondialã în exerciþiu, va parti-
cipa în cele din urmã la marele bal,
punând mâna pe unul dintre cele
douã wild-carduri oferite de orga-
nizatori. Celãlalt a fost atribuit Ger-
maniei. O decizie înþeleaptã am
adãuga, în contextul în care Ser-
bia ºi Germania au fost echipele
care au pierdut la cea mai micã
diferenþã cumulatã, din cele 9 me-

ciuri de baraj: minus douã goluri
Serbia (54-56 / 26-32 acasã ºi 28-
24 deplasare), respectiv minus trei
goluri Germania (46-49 / 20-22
acasã ºi 26-27 deplasare).

Adus în urmã cu aproape trei
luni pentru meciul de baraj, teh-
nicianului suedez Tomas Ryde i s-
a prelungit contractul ºi le va pre-
gãti pe tricolore ºi la CM. Urmã-
toarea þintã a handbalistelor noas-
tre este calificarea la Jocurile
Olimpice de la Rio 2016, acolo une
vor ajunge dacã vor câºtiga tro-
feul în Danemarca. Dacã nu se
va întâmpla asta, Neagu (foto) ºi
compania pot participa la turnee-
le preolimpice de calificare, dar
doar dacã se claseazã pe poziþiile
2-7 la turneul final.

Iatã tabloul complet al celor 24
de echipe ce vor fi prezente în
urne astãzi (se vor fi 4 grupe de
câte 6 echipe; pânã la închiderea
ediþiei, forul mondial nu fãcuse
publice cele 6 urne valorice de
câte 4 echipe):

Europa: DANEMARCA (cali-
ficatã din oficiu în calitate de gaz-
dã), NORVEGIA (calificatã din
oficiu în calitate de campionã eu-
ropeanã), ROMÂNIA, FRANÞA,

UNGARIA, MUNTENEGRU,
OLANDA, POLONIA, RUSIA,
SPANIA, SUEDIA (câºtigãtoare-
le dublelor de baraj), KAZAH-
STAN (câºtigãtoarea unui final-
four), SERBIA ºi GERMANIA (pe
bazã de invitaþii):

Americile: BRAZILIA (califi-
catã din oficiu în calitate de gaz-
dã), CUBA, ARGENTINA, PU-
ERTO RICA (locurile 2, 3 ºi 4 la
Campionatul Pan American; Bra-
zilia a câºtigat întrecerea).

Africa: TUNISIA, RD CON-
GO, ANGOLA (podiumul Cam-
pionatului de pe “Continentul
negru”).

Asia: COREEA DE SUD, JA-
PONIA, CHINA (podiumul Cam-
pionatului Asiatic).

Bãieþii dau peste
“coºmarul”

Finlanda,
în grupele

preliminariilor
CM 2017

României va evolua, alãturi de
echipele Austriei, Finlandei ºi Ita-
liei, în Grupa a 2-a din prima fazã

a preliminariilor Campionatului
Mondial din 2017, potrivit tragerii
la sorþi efectuate, ieri, în capitala
asutriacã, Viena.

Prima clasatã se va califica într-
un play-off ºi se va bate pentru
unul din cele nouã locuri ale Euro-
pei la Mondialul din Franþa.

Singura echipã calificatã direct
la Campionatul Mondial din 2017
este echipa gazdã, care este ºi de-
þinãtoarea titlului. În ianuarie 2016,
primele trei clasate la Euro 2016
vor obþine ºi ele calificarea la tur-
neul final, astfel cã la CM 2017 vor
evolua 13 echipe de pe Bãtrânul
Continent.

Meciurile din prima fazã a pre-
liminariilor vor avea loc pe 4 ºi 8
noiembrie 2015, 6 ºi 10 ianuarie
2016, respectiv 13 ºi 17 ianuarie
2016. Meciurile de baraj se vor
juca pe 10/12 ºi 14/16 iunie 2016.

România a fost eliminatã ruºi-
nos de Finlanda din preliminarii-
le Euro 2016, dupã 32-30 (a) ºi
29-32 (d) în play-off, desfãºu-
rat în aprilie anul trecut. Trico-
lorii au întrecut, în schimb clar,
de Italia (28-22, 44-25), luna
aceasta, în primul tur preliminar
pentru Euro 2018.

Amfitrioana Chile întâlneºte în
aceastã noapte, pe Estadio Na-
cional Julio Martinez Pradanos,
din Santiago, pe Uruguay, în pri-
mul sfert de finalã de la Copa
America. Un meci ce se anunþã
de-a dreptul fascinant, pe gazon
urmând sã se întreacã jucãtori
precum Alexis Sanchez, Arturo
Vidal (foto, la minge) sau Edu
Vargas – de-o parte, respectiv
Edinson Cavani, Christian Rodri-
guez sau Maxi Pereira – de cea-
laltã parte.

Dacã echipa gazdã n-a câºti-
gat niciodatã trofeul, având în pal-

La Copa America încep eliminatoriile!
Meci de neratat la Santiago: Chile – Uruguay, la noapte, ora 2:30, Digi Sport 1

mares patru finale, celeºtii, în
schimb, sunt primii într-o astfel
de ierarhie, cu 15 trofee, ultimul
cucerit chiar la precedenta ediþie
(2011). Chilienii se pot însã lãuda
cu o generaþie de excepþie, putând
spera cu suficiente ºanse la izbân-
da finalã. De altfel, în faza grupe-
lor, oamenii lui Jorge Sampaoli au
pus pe tapet cel mai frumos fot-
bal, reuºind sã puncteze de nu mai
puþin de 10 ori: 2-0 cu Ecuador,
3-3 cu Mexic ºi 5-0 cu Bolivia.
Nu la fel de bine a arãtat ºi jocul
Uruguayului, care a încheiat pe 3
o grupã câºtigatã la pas de Argen-

tina: 0-1 contra “pumelor”, 1-1 cu
Paraguay ºi 1-0 cu eliminata Ja-
maica.

Dacã vine vorba de confruntã-
rile directe dintre cele douã, Uru-
guayul conduce detaºat, cu 43 de
victorii, 17 victorii ºi 17 remize.-
Totuºi, de un deceniu încoace, bi-
lanþul e perfect egal, 2-4-2. În 18
noiembrie anul trecut a avut loc cea
mai recentã disputã directã, una
amicalã. Celeºtii au învins cu 2-1
în deplasare, la Santiago, goluri
Rolan (45) ºi Alvaro Gonzales (80),
respectiv Alexis Sanchez (28).

Celelalte sferturi de finalã se

vor juca dupã urmãtorul pro-
gram: Bolivia – Peru (joi noap-
te, ora 2:30), Argentina – Colum-

SCM U Craiova va debuta în noul sezon cu
o confruntare de foc. Astfel, în prima rundã a
a sezonului 2015-2016 din Divizia A1 la volei,
bãieþii lui Dan Pascu vor da piept, pe teren
propriu, cu rivala Dinamo, s-a
stabilit, ieri, la sediul Federaþiei
Române de specialitate.

Craiova ºi Dinamo s-au
luptat în ultimul sezon în finala
micã a campionatului, câºtig de
cauzã având voleibaliºtii alb-
albaºtrii.

Tot acasã va începe ºi echipa
femininã, contra celor de la
Medicina Tg. Mureº. Totodatã,
voleibalistele ºi-au aflat ºi
adversara din turul 1 al Cupei
României, aceasta fiind CSM
Lugoj.

Bãieþii vor intra în competiþia

DIGI SPORT 1

10:50, 12:50 – VOLEI (M),

16:30, 18:00 – SCRIMÃ (M,

F) – Jocurile Europene de la

Baku, în Azerbaidjan / 2:30 –

FOTBAL – Copa Americã, sfer-

turi de finalã: Chile – Uruguay.

DIGI SPORT 2

7:30 – ÎNOT (M, F), 10:25

– BOX (M, F) – Jocurile Eu-

ropene de la Baku, în Azerbai-

djan / 13:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Eastbourne, în

Regatul Unit: ziua a 3-a / 21:30

– BASCHET (F) – Campiona-

Derby pentru voleibaliºti, în startul sezonului
KO în manºa secundã, cea a sferturilr de finalã.

Cele douã competiþii iau startul cãtre
sfârºitul lunii septembrie, începutul lunii
octombrie.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

tul European (Ungaria/Româ-

nia): Lituania – Belarus.

DIGI SPORT 3

7:00  –  SCRIMÃ (F,  M) ,

16:00 – BOX (M, F), 18:45 –

VOLEI (M) – Jocurile Europe-

ne de la Baku, în Azerbaidjan.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Campio-

natul European Under 21, în

Cehia: Portugalia – Suedia.

EUROSPORT

14:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Nottingham, în Ma-

rea Britanie: ziua a 3-a.

bia (vineri noapte, ora 2:30), Bra-
zilia – Paraguay (sâmbãtã noap-
te, ora 0:30).
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Atacantul iordanian a fost golgheterul echipei
în campionatul trecut, în care a apucat sã
poarte ºi banderola de cãpitan al ªtiinþei

Alb-albaºtrii
au amical cu
campioana Albaniei

La o sãptãmânã ºi jumãtate dupã ce au
început pregãtirile pentru sezonul urmãtor,
alb-albaºtrii susþin ºi primul meci amical.

Astãzi, de la ora 18, pe terenul din Jenbach,
la un sfert de orã de cantonamentul olteni-
lor, Universitatea va întâlni formaþia Sken-
derbeu Korce, care a devenit recent cam-
pioana Albaniei pentru a cincea oarã la rând.
Albanezii vor evolua în turul secund preli-
minar al Ligii Campionilor, în care vor în-
tâlni învingãtoarea dintre Crusaders (Irlan-
da de Nord) ºi Levadia Tallin (Letonia). Anul
trecut, Korce a fost eliminatã în aceeaºi fazã
a competiþiei de Bate Borisov, dupã 0-0 în
Belarus ºi 1-1 pe teren propriu.

Tot astãzi, la prânz, este programatã, la
sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, tragerea
la sorþi pentru sezonul competiþional al Cam-
pionatului Naþional Liga 1 ºi al Cupei Ligii
Adeplast, ediþia 2015-2016.

În ciuda campaniei de transferuri preca-
re ºi a plecãrii cãpitanului Pablo Brandan,
managerul general al Universitãþii, Felix Gri-
gore, debordeazã de optimism. El spune cã
echipa nu mai are nevoie de întãriri, ci doar
de promovarea unor jucãtori din pepiniera
proprie. Deºi în iarnã clubul i-a trimis la
echipa a doua pe Ferfelea ºi Curelea, acum

Felix Grigore ne spune cã aºteaptã multe
de la aceºtia, iar Curelea ar fi unul dintre
cei mai buni atacanþi din Liga I. „Ne-am
propus ca obiectiv anul acesta o clasare
între primele patru echipe, ceea ce presu-
pune o participare în cupele europene anul
care urmeazã. Noi i-am obiºnuit pe supor-
teri cu multe transferuri. Numai cã vara
trecutã am fãcut multe pentru cã era nevo-
ie, doar ce promovasem. Acum spun cã
avem o echipã puternicã, un grup foarte
puternic, ne vom baza pe omogenitate ºi
ne gândim sã promovãm deja jucãtori din

Indezirabilii au devenit oameni de bazã la CraiovaIndezirabilii au devenit oameni de bazã la CraiovaIndezirabilii au devenit oameni de bazã la CraiovaIndezirabilii au devenit oameni de bazã la CraiovaIndezirabilii au devenit oameni de bazã la Craiova
Felix Grigore spune cã îºi pune mari speranþe în Ferfelea ºi Curelea,

deºi în iarnã cei doi au fost trimiºi la echipa a doua
propria pepinierã. Pentru cã avem nevoie
de olteni în echipã, de jucãtori cu spirit de
oltean, care sã ºtie ce înseamnã Universi-
tatea Craiova. Jucãtori care sã fi crescut în
spiritul acestui club. De asemenea, mizãm
pe revenirile lui Ferfelea ºi Curelea. Acesta
din urmã este, în opinia mea, unul dintre
cei mai buni atacanþi din România în mo-

mentul actual. El a pierdut pregãtirea de iar-
nã ºi s-a vãzut în acest retur, a jucat puþin.
Dar eu aºtept foarte mult de la Curelea, la
fel ºi de la Ferfelea”. Oficialul nu a ezitat sã
laude condiþiile oferite jucãtorilor în canto-
namentul din Austria ºi programul de ami-
cale: „Suntem adevãraþi profesioniºti, lucrãm
aºa cum trebuie la acest club. Cu câteva
luni în urmã am fost în Austria ºi am vãzut
terenurile, hotelul, partea de piscinã, de re-
cuperare, pentru cã Universitatea Craiova
nu poate sã aibã decât un cantonament la
superlativ. Niciuna dintre echipele româneºti

nu întâlneºte adversari de asemenea cali-
bru. Avem adversari foarte puternici, toate
echipele sunt de cupe europene, încheind
cu douã jocuri extrem de puternice, în 1
iulie cu Ludogoreþ, iar pe 2 iulie cu Dinamo
Kiev. Asta înseamnã cã ne pregãtim asiduu
pentru începerea campionatului, astfel în-
cât la startul noului sezon sã fim în formã
maximã”.

„Scouterii”  care l-au urmãrit pe Popov
nu l-au informat ºi pe Cârþu?

Chiar dacã Universitatea a avut mari pro-
bleme în defensivã în retur, cu gafe în serie
ale fundaºilor centrali, Felix Grigore e de pã-
rere cã toþi stoperii sunt foarte buni ºi cã Po-
pov se va impune greu în faþa celorlalþi, chiar
dacã, spre exemplu, Avrãmia a jucat doar la
Liga a IV-a. Grigore îl contrazice pe Sorin
Cârþu, care spunea cã Popov nu a fost urmã-
rit de cineva din club ºi doar s-au primit doar
referinþe de la Moþi, afirmând cã sunt câteva
luni de când bulgarul a fost monitorizat de
anumiþi „scouteri” ai clubului: „Pãrerea pe care
o am despre Popov este fãcutã în urmã cu
câteva luni, când a fost urmãrit la jocuri de
scouterii clubului. Este un jucãtor cu experi-
enþã, un jucãtor bun, care trebuie sã-ºi câºti-
ge locul de titular, pentru cã avem acolo jucã-
tori foarte buni: Kay, Izvoranu, Acka, Avrã-
mia. Mazarache este un tânar pe care încer-
cãm sã-l ajutãm sã facã pasul de la liga a treia
la liga întâi, depinde numai de el”.

Felix Grigore ºi-a dat cu pãrerea ºi de-
spre viitorul echipei, respectiv echipa a doua
ºi grupele de juniori: „Victoria satelitului este
arhisuficientã ºi una ºi în deplasare, chiar
dacã nu vor mai fi jucãtori de la echipa mare.
Aceastã promovare pe care ne-o dorim cu
toþii face parte din obiectivele clubului nos-
tru, ne dorim sã avem o a doua echipã la
nivel de fotbal profesionist. Rezultatele sunt
foarte bune la Centrul de copii ºi juniori, iar
în anii urmãtori ne propunem nu doar sã ju-
cãm finale, ci chiar sã le câºtigãm”.

Thaer Bawab nu este printre cei mai activi
jucãtori ai Universitãþii în perioada de pregãti-
re. Atunci când se lucreazã mai puþin cu min-
gea iordanianul nu este prea fericit, fiind un
mingicar recunoscut. Atacantul ªtiinþei abia
aºteaptã sã treacã perioada de acumulãri de
la Fugen ºi sã înceapã sezonul. „Este puþinã
plicitisealã, dar acesta este jobul nostru, sun-
tem obiºnuiþi cu aceste perioade. În restul tim-
pului stau pe internet cu familia, iar recent
am început sã mã uit la un serial. Sper ca
zilele acestea cu antrenamente fizice sã trea-
cã cât mai repede. Asta e cea mai urâtã parte
din fotbal: pregãtirea din iarnã ºi din varã, dar
ce sã faci? Eu am 30 de ani deja ºi am trecut
printr-o perioadã de 3 ani în care nu am fãcut
cantonamente. Se simte. Nu ne place mult sã
alergãm în aceste cantonamente, dar e foarte
important dupã aia, pentru cã þine tot turul”
spune cu o sinceritate dezarmantã Bawab. Cel
mai bun marcator al echipei din sezonul tre-
cut, cu 9 goluri marcate, promite cã va da
mai multe goluri în campionatul viitor ºi spu-

ne cã va paria din nou cu Sorin
Cârþu pe aceastã temã. „Am vorbit
cu nea Sorin sã mai facem un pa-
riu pe goluri, sã vedem de barem
punem. Golul e meseria atacantu-
lui, sper sã ajung de data asta la cota
pe care o stabilim, sã nu mã schim-
be ca data trecutã, cum s-a întâm-
plat cu Clujul. În primul rând sper
sã fac o pregãtire bunã, ºi, ajutat
de colegi, îmi doresc sã depãºesc
cele 9 goluri de anul trecut. Va tre-
bui sã reuºesc o performanþã su-
perioarã. Mai ales cã de data asta
sunt de la începutul campioantului,
nu ca sezonul trecut, când am venit pe par-
curs” spune vârful iordanian.

Crede cã e nevoie de un mijlocaº
care sã punã în valoare atacanþii

Iordanianul sperã cã se vor mai face achi-
ziþii, deoarece echipa a suferit atunci când

cãpitanul Pablo Brandan a lipsit, din cauza
suspendãrilor, argentinianul fiind eliminat de
3 ori, sau a accidentãrii suferite la Chiajna,
din cauza cãreia a revenit abia în ultima eta-
pã. „Nucleul, structura echipei existã. A ple-
cat acum Brandan, dupã cum ºtiþi, dar sper
sã mai aducã întãriri. Cel mai important e cã
grupul trebuie sã fie la fel de puternic ºi vom

încerca meci dupã meci sã câºtigãm pentru
a ne batem acolo sus. Suntem un grup unit,
cred cã acesta a fost secretul nostru. Tre-
buie sã rãmânem la fel. Am avut ºi perioada
aia mai slabã în retur, cauzatã ºi de decizia
UEFA. La unele jocuri s-a simþit la mijloc ºi
lipsa lui Brandan. Ne-ar trebui un jucãtor sã
ne mai controleze, sã ajute atacanþii în ofen-
sivã. Dacã se va aduce sau nu conteazã mai
puþin, important este sã rãmânã grupul pu-
ternic” a declarat atacantul de 30 de ani. Ba-
wab regretã enrom cã echipa nu a avut drept
de joc în cupele europene: „Sincer, regret
foarte mult. S-a simþit ºi în unele partide din
retur. A fost o dezamãgire mare, ne doream
mult sã jucãm. Dar asta este, vom încerca
anul acesta sã fim cât mai buni ºi sã ne cla-
sãm pe primele locuri sã jucãm în Europa”.
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