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OFF-uri de GABRIEL
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- Dacã au fost privatizate uzine,
fabrici, întreprinderi, crezi, Popes-
cule, cã or sã ne privatizeze ºi pe
noi? economie / 9
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46 de ani de activitate, dintre care 32 de ani în funcþii de decizie ºi 20 ca primar al comunei Ostroveni. Este cartea de vizitã, mult
comprimatã, a lui Gheorghe Oprescu, edilul de cursã lungã al oamenilor din Ostroveni. Personalitate formatã pe vremea când
profesia de inginer agronom era o încununare a studiilor universitare riguroase ºi a muncii într-una dintre cele mai productive
societãþi agricole din judeþ, actual primar încheie cel de-al cincilea mandat consecutiv la conducerea comunei.
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Paleologu:
PNL trebuia

sã îl susþinã
pe Nicuºor Dan

Deputatul PNL Theodor
Paleologu spune cã liberalii
ar fi trebuit sã îl susþinã la
Primãria Capitalei pe candi-
datul USB, Nicuºor Dan, în
schimbul retragerii candida-
þilor sãi la sectoare - mai
puþin la 4, considerând cã
PNL se îndreaptã ‘’spre un
dezastru garantat’’, fiind
necesar un congres. Principa-
lul reproº al deputatului
cãtre colegii de partid este cã
nu îl respectã pe Nicuºor
Dan. “Ce le reproºez colegilor
din PNL este cã nu îl respec-
tã pe Nicuºor Dan, îl trateazã
în discuþii private mereu de
pãmpãlãu, de fraier, de
iepuraº al PSD-ului ºi aºa
mai departe. Lucrul ãsta este
foarte grav”, a declarat
Paleologu ieri dimineaþa la
RFI. El a subliniat cã strate-
gia PNL a fost greºitã de la
început, iar Cezar Preda ºi
Alina Gorghiu l-au tras în
jos pe Cãtãlin Predoiu. “Din
pãcate, lucrurile au luat o
întorsãturã foarte urâtã ºi
regret acest lucru foarte
mult, pentru cã îi respect pe
amândoi ºi pe Cãtãlin Predo-
iu ºi pe Nicuºor Dan. Trebuie
spus cã din start, strategia
PNL-ului de campanie a fost
total greºitã. Din pãcate,
tonul campaniei l-a dat
Cezar Preda, prin acel atac
inadmisibil ºi total inept la
adresa lui Nicuºor Dan,
spunând cã Nicuºor Dan este
iepuraºul PSD-ului. Dacã
spui aºa ceva, pierzi orice fel
de respectabilitate, nimeni nu
crede asemenea imbecilitate
(...). De fiecare datã când
Preda (Cezar Preda, n.r.) sau
Gorghiu deschid gura,
Predoiu mai pierde niºte
voturi”, a argumentat Paleo-
logu. În opinia sa, PNL ar fi
trebuit sã îl susþinã pe
Nicuºor Dan.
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Potrivit surselor judiciare, cu
câteva minute înainte de accident,
soþia lui Dan Condrea, Uliana
Ochinciuc, a transmis un mesaj
patronului Hexi Pharma în care îl
întreba unde este ºi ce face. Dan
Condrea a rãspuns scurt “Medi-
tez”. Mesajul urmãtor venea tot de
la soþia sa, care îl sfãtuia sã aibã
grijã ºi sã nu facã vreo prostie.
Parchetul General a anunþat, marþi,
cã probele ADN confirmã cã ºofe-
rul care a decedat în accidentul
care a avut loc la data de 22 mai,
în Corbeanca, este Dan Condrea,

Circa 8.000 de profesori au protestat în faþaCirca 8.000 de profesori au protestat în faþaCirca 8.000 de profesori au protestat în faþaCirca 8.000 de profesori au protestat în faþaCirca 8.000 de profesori au protestat în faþa
Palatului VPalatului VPalatului VPalatului VPalatului Victoria: “Lãsaþi educaþia educatorilor”ictoria: “Lãsaþi educaþia educatorilor”ictoria: “Lãsaþi educaþia educatorilor”ictoria: “Lãsaþi educaþia educatorilor”ictoria: “Lãsaþi educaþia educatorilor”

Circa 8.000 de angajaþi din sistemul de
învãþãmânt au protestat, în faþa Palatului

Victoria, nemulþumiþi de nivelul de salariza-
re propus de Guvern prin noua ordonanþã,

ameninþând cã dacã nu se gãsesc soluþii
reale se poate ajunge la boicotarea exame-

nelor. Consilierii prezidenþiali Ligia Deca ºi
Gabriel Cristian Piºcociu au primit ieri la

Palatul Cotroceni o delegaþie a sindicatelor
din educaþie, împreunã cu reprezentantul

Consiliului Naþional al Elevilor, potrivit unui
comunicat de presã emis de Preºedinþie.

Câteva mii de protestatari din sistemul de
Educaþie s-au strâns ieri, în jurul orei 11.00,
în faþa Guvernului, ulterior plecând în marº
spre Palatul Cotroceni. Dascãlii, veniþi din mai
multe judeþe, sunt nemulþumiþi de nivelul de
salarizare ºi de ordonanþa propusã de Guvern.
În faþa Palatului Cotroceni au intonat imnul
dupã care, cei veniþi din afara Capitalei, s-au
îndreptat spre autocare pentru a merge acasã.
“Dialogul a fost unul deschis, reconfirmând
importanþa unor soluþii sustenabile pe termen
lung, care sã confere stabilitate ºi încredere.
Reprezentanþii personalului din sistemul de în-
vãþãmânt ºi-au prezentat atât revendicãrile, cât
ºi propunerile lor pentru soluþionarea acesto-
ra”, a informat Administraþia Prezidenþialã.

Senatorul ALDE Cristiana Anghel a încercat
sã stea de vorbã cu profesorii care au ieºit, ieri,
în stradã. Dascãlii i-au cerut parlamentarului
sã plece ºi sã îi lase sã îºi continue protestul.
Doi reprezentanþi ai sindicatelor, Simion Hãn-
cescu ºi Marius Nistor, au fost la discuþii cu

reprezentanþi ai Guvernului.  Din cauza marºu-
lui, au fost restricþii de circulaþie pânã la ora
14.00 pe traseul Piaþa Victoriei – Str. Buzeºti –
Str. Berzei –Str. ªtirbei Vodã – Splaiul Inde-
pendenþei – Str. Constantin Noica – ªos. Co-
troceni – Bd. Iuliu Maniu – Complex Politehni-
cã, traseu pe care îl parcurg protestatarii.

Dascãlii, veniþi din mai multe judeþe, sunt
nemulþumiþi de nivelul de salarizare ºi de or-
donanþa propusã de Guvern. “Ne nemulþumeº-
te salarizarea ºi proiectul de lege al salarizãrii
care treneazã de mult timp ºi potrivit cãreia

nu suntem bine încadraþi. Plus 6% din PIB pe
care nu i-am primit niciodatã”, a declarat un
dascãl pentru MEDIAFAX. Oamenii au purtat
mesaje precum “Lãsaþi educaþia educatorilor”,
“Cu Iohannis credeam noi cã o sã scãpãm de
nevoi” sau “Educaþia ºi þara ºi-au pierdut rãb-
darea”. “Am ajuns sã ne cãutãm altceva de
muncã, pentru cã din învãþãmânt nu se poate
trãi”, a spus un protestatar. Un alt dascãl a
declarat pentru MEDIAFAX cã ”pot spune cã
am ajuns în locul în care noi þipãm, noi auzim
ºi ei sunt surzi“.

Cioloº: Sperãm ca gazoductul pe sub Dunãre sã fie finalizat în câteva luni de zile
“Tocmai s-a semnat în urmã cu

câteva zile contractul pentru exe-
cuþia interconectorului de gaze pe
sub Dunãre ºi, sperãm noi, con-
form contractului, ca în câteva
luni de zile, oricum pânã la sfâr-
ºitul toamnei, sã avem finalizatã
aceastã lucrare, un element esen-
þial pentru a putea crea o reþea de
distribuþie ºi de transport de gaze
comunã în regiune”, a spus Cio-
loº în conferinþa de presã comu-
nã susþinutã împreunã cu Borisov.

Premierul bulgar a precizat la
rândul sãu cã execuþia gazoduc-

Gazoductul româno-bulgar care trece pe sub Dunãre are ca
termen de finalizare cel târziu finalul toamnei, a anunþat

premierul Dacian Cioloº ieri la Sofia. Premierul român a fãcut
aceste afirmaþii la finalul discuþiilor avute cu omologul sãu
bulgar, Boikov Borisov, la sediul Executivului de la Sofia.

tului va fi monitorizatã astfel în-
cât sã acesta sã fie funcþional în
timpul prestabilit. “În ceea ce pri-
veºte interconectorul de gaze,
precum ºtiþi, ani la rând au fost
niºte piedici în faþa construirii
acestui interconector, iar acum
douã zile am semnat acordul pen-

tru construirea acestuia ºi terme-
nul este ca în douã, trei luni sã
fie gata de a fi exploatat”, a spus
Boiko Borisov, care a adãugat
totodatã cã execuþia lucrãrii va
fi monitorizatã.

Bulgaria ºi România vor con-
strui un gazoduct prin Dunãre,

care ar urma sã devinã funcþio-
nal în câteva luni, a anunþat marþi
compania Bulgartrangaz, citatã de
site-ul Novinite.com. La începu-
tul lunii aprilie, companiile Bul-
gartransgaz ºi Transgaz au sem-
nat un contract pentru construi-
rea unei conducte de gaz prin Du-
nãre. Lucrãrile vor fi efectuate
de companiile INSPET, HABAU
PPS Pipeline Systems ºi HABAU.
Gazoductul ar urma sã aibã lun-
gimea de 2,1 kilometri ºi capaci-
tatea anualã de 1,5 miliarde de
metri cubi.

Procurorii au gãsit mai multe mesaje între Dan Condrea ºi soþia sa,
trimise înainte de accident

Procurorii au gãsit în telefonul soþiei lui Dan Condrea
un schimb de mesaje, înregistrat cu câteva minute înainte

de accidentul în urma cãruia patronul Hexi Pharma a
murit, în care femeia îl sfãtuia “sã nu facã vreo prostie”,

au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.
procurorii precizând cã maºina
patronului Hexi Pharma a fãcut 13
deplasãri pe acelaºi traseu în seara
respectivã.

“Urmele de culoare brun roºcat
ºi þesut descoperite pe elementele
de caroserie, cu prilejul cercetãri-
lor la faþa locului, prezintã un pro-
fil genetic identic cu probele bio-
logice prelevate de la cadavru. Pro-
filul genetic respectiv aparþine unui
bãrbat care este tatãl biologic al
minorului C.D., cu indice de pa-
ternitate 5.580.000”,anunþã Par-
chetul de pe lângã Înalta Curte de

Casaþie ºi Justiþie, printr-un comu-
nicat de presã. Procurorii precizea-
zã cã ”autoturismul implicat în
accidentul mai sus menþionat a fost
surprins de o camerã de suprave-
ghere stradalã amplasatã în Buf-

tea, efectuând mai multe deplasãri
pe traseul Buftea – Corbeanca, tur
ºi retur, însumând 13 deplasãri în
intervalul orar 17:31 – 18:38, ulti-
ma deplasare fiind dinspre Buftea
spre Corbeanca”.
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1. EDUCAÞIA
Este acþiunea so-

cialã de transforma-
re  a unui tânãr într-
un adult bine pregã-
tit pentru viaþã. În
foarte multe cazuri
suntem tentaþi sã
abordãm aspectele
extreme ale siste-
mului de educaþie:
copiii cu înalta per-
formanþã ºi seg-
mentul abandonului
ºcolar. Dar ceilalþi
70% ai cui sunt?

Voi solicita Con-
siliului Judeþean,
ca prioritate garan-
tatã, promovarea
unei veritabile ega-
litãþi de ºanse pen-
tru toþi tinerii care
sunt educaþi în sis-
temul public. Poli-
tica proprie a Con-
siliului Judeþean
trebuie sã se axeze
pe egalizarea ºan-
selor între copiii
din mediul rural ºi
cei din mediul ur-
ban, între copiii
din zonele centra-
le ºi cei din cartie-
rele mãrginaºe, în-
tre copiii prove-
nind din zone sau
familii sãrace ºi cei
din zone sau fami-
lii mai înstãrite.

Inegalitatea de
ºanse consti tuie
cea mai gravã si-
tuaþie din învãþã-
mântul public ºi
modalitatea prin
care sunt zi lnic
marginalizaþi mulþi
copii doljeni.
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2. SÃNÃTATE
ªI SERVICII SOCIALE
Cine nu are grijã

de sãnãtate, îºi
abandoneazã con-
cetãþenii. De aceea
garantãm construc-
þia unui spital regio-
nal de urgenþã de
cel mai complex ºi
înalt nivel calitativ
ºi  acces facil la ser-
viciile medicale

Propunem ca îm-
preunã cu adminis-
traþia craioveanã sã
refacem structura
medicalã munici-
palã (transforma-
rea actualului spital
judeþean într-un
spital municipal
compact ºi mo-
dern).

Vom lansa prgra-
me multianuale de
investiþii, pentru
prima datã garan-
tând  administrarea
eficientã a resurse-
lor, precum ºi fi-
nanþarea corectã a
întregului sistem
sanitar judeþean.

Prin cooperarea
cu autoritãþile loca-
le vom sprijini refa-
cerea ºi dezvolta-
rea sistemului de
asistenþã medicalã
din mediul rural ºi
din oraºele mici,
asigurarea de spa-
þii pentru asistenþã
sanitarã primarã
(insclusiv în ºcoli ºi
grãdiniþe), farma-
cii ºi  locuiþã pen-
tru medicii comuni-
tãþii rurale.

3. ECONOMIE ªI
REINDUSTRIALIZAREA

URBANÃ
Economia judeþu-

lui trebuie sã devi-
nã una durabilã ,
care sã creascã, nu
sã creascã taxele,
pentru a goni inves-
titorii. Locurile de
muncã  aduc sigu-
ranþa fiecãrui dol-
jean. Mediul de afa-
ceri are nevoie de
programe concrete
de sprijin, astfel cã
prin Consiliul Jude-
þean vom acþiona
asupra pârghiilor
economice ºi socia-
le care rãspund
unor  deziderate co-
mune de dezvoltare
ºi reducere a discre-
panþelor existente
între locuitori.
Avînd în conside-
rare avantajele
competitive ale
judeþului ºi ale re-
giunii Oltenia,
vom realiza par-
curi industriale,
cu suprafeþe între
10-50 hectare ºi
un parc IT; vom
moderniza  ºi ex-
tinde infrastructu-
ra tehnico-edilita-
rã, inclusiv ali-
mentarea cu gaze
naturale a oraºe-
lor ºi municipiilor
judeþului.

Nu pomenile de
la stat aduc bunã-
stare, ci locurile de
muncã bine plãtite,
cu respect pentru
munca fiecãruia.

4. AGRICULTURA
Consiliul Judeþean

va sprijini transferul
de cunoºtinþe ºi ino-
vaþie în agriculturã
pornind de la consi-
derentul cã în Dolj
agricultura trebuie
sã fie profitabilã pe
câteva mii de hecta-
re, dar ºi pe un sin-
gur hectar, atât din
cultura vegetalã, cât
ºi din creºterea ani-
malelor, legumicul-
turã, pomiculturã,
apiculturã, acvacul-
turã ºi pescuit.

Trebuie înregistra-
te ca marcã marile
bazine legumicole
Moþãþei-Unirea-
Maglavit, Poiana
Mare-Desa, Cãlã-
r a º i - D ã b u l e n i ,

Teasc-Iºalniþa-Al-
mãj, dar ºi contura-
rea altor areale (Da-
neþi, Mîrºani, Rojiº-
te, etc), pentru a-ºi
vinde profitabil
produsele. Aceeaºi
acþiune trebuie în-
treprinsã ºi în do-
meniile: zootehnie,
pomiculturã, albi-
nãrit; trebuie reabi-
litate toate suprafa-
þele de luciu de
apã, adaptându-le
la acvaculturã ºi
pescuit sportiv.

Vom impune o
nouã viziune  în ceea
ce priveºte reabilita-
rea, modernizarea ºi
extinderea sistemu-
lui de irigaþii, într-un
concept nou, perfor-
mant, integrat în re-
þeaua de valorificare
regionalã (Oltenia) a
resurselor de apã.

Nicolae Giugea,

Preºedinte desemnat pentru
C.J. Dolj
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, marþi,
31 mai a.c., în urma investigaþiilor desfãºu-
rate, poliþiºti din cadrul Postului de Poliþie
Leu l-au identificat ºi prins, în localitatea
doljeanã Leu, pe Gheorghe Popescu, de 43
de ani, din comunã. Pe numele acestuia ma-
gistraþii Judecatoriei Craiova au emis un
mandat de executare a pedepsei privative de
libertate, fiind condamnat la 4 ani închisoa-
re pentru sãvârºirea infracþiunii de rele tra-
tamente aplicate minorului. Bãrbatul de 43
de ani a fost dus la Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã din municipiul Craiova.

Cazul pentru care Gheorghe Popescu ºi
soþia sa, Ioana Popescu au fost condamnaþi
a ieºit la ivealã în 2014. Una dintre fetele lor,
cu grad de handicap, a primit, ani la rând,

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, sâm-
bãtã, 28 mai a.c., în jurul orei 19.00, poliþiº-
tii doljeni au fost sesizaþi prin numãrul de
urgenþã 112 de cãtre Daniela Popescu, de
32 de ani, din Craiova, cu privire la faptul
cã, în aceeaºi zi, în jurul orei 17.30, persoa-
ne necunoscute i-au sustras 29.300 euro din
autoturismul pe care îl avea parcat în faþa
unui bar din comuna Leu. În urma cercetã-
rilor efectuate, poliþiºtii Secþiei de Poliþie
Ruralã Nr. 4 Coºoveni au constatat încã de
la început cã persoana vãtãmatã este osci-
lantã în declaraþii în ceea ce priveºte locul
de unde a luat în ziua respectivã suma de
bani, cât ºi informaþiile referitoare la traseul
urmat ºi momentul constatãrii dispariþiei

Românii au auzit de cancerul
de piele (87% din rãspunsuri) însã
doar jumãtate ºtiu cã existã mai
multe forme ale acestuia, iar foar-
te puþini le pot ºi identifica. Aºa
aratã rezultatele unui studiu reali-
zat de Fundaþia Dr Leventer pen-
tru Sãnãtatea Pielii, demarat la ni-
vel naþional, ce îºi propune sã afle
dacã românii sunt preocupaþi de
sãnãtatea pielii lor. Aceasta este un
prim demers dintr-o campanie
amplã de informare asupra can-
cerului de piele.

5 operaþii gratuite de cancer
de piele pentru bolnavii
fãrã resurse financiare

Studiul a fost realizat la ni-
vel naþional, pe un eºantion
de 1.200 de persoane cu vâr-
ste cuprinse între 18 ºi 65 de
ani, în luna martie 2016, prin
interviuri telefonice ºi are o
marjã de eroare de plus mi-
nus 2,83 la sutã. Fundaþia a
demarat o campanie, care
cuprinde lansarea site-ului
www.canceruldepiele.ro, ac-
þiuni sociale, sportive sau de
informare ºi 5 operaþii gra-
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Majoritatea românilor a auzit de cance-
rul de piele, însã foarte puþini ºtiu mai mul-
te despre aceastã boalã. Concluzia a apã-
rut dintr-un studiu iniþiat de Fundaþia Dr.
Levender pentru Sãnãtatea Pielii. Cance-
rul de piele afecteazã una din trei persoa-

ne diagnosticatã cu afecþiuni oncologice,
la nivel mondial, iar carcinomul – o tumo-
rã malignã formatã din celule epiteliale -
este cel mai des întâlnit tip de cancer de
piele ºi cel mai uºor de tratat, dacã este
diagnosticat repede ºi corect.

tuite de cancer de piele pentru bol-
navii fãrã resurse financiare.

Întrebaþi care sunt formele de
cancer de piele pe care le cunosc,
9% din cei chestionaþi au menþio-
nat spontan cancerul „de la aluni-
þe”, 5% melanomul, 4% cancerul
de la expunerea prelungitã la soa-
re, doar 2% carcinomul, dar ºi alte
afecþiuni dermatologice greºit aso-
ciate cu cancerul de piele. Majo-
ritatea respondenþilor nu au putut
oferi un rãspuns.

Dintre tipurile de cancer de pie-
le, cel mai cunoscut este astfel

melanomul atât ca menþiune
spontanã cât ºi ca notorietate asis-
tatã. 42% dintre români declarã
cã au auzit de acest termen. Car-
cinomul are o notorietate mult mai
scãzutã, de 25%, ºi deºi a fost re-
cunoscut ca termen, doar 9% din-
tre români l-au asociat cu cance-
rul de piele.

 „Am observat cã existã o con-
fuzie foarte mare în rândul româ-
nilor cu privire la cancerul de pie-
le ºi este evident cã atunci când
nu ºtii care sunt formele de ma-
nifestare, nu vei putea sã îl depis-

tezi ºi sã îl tratezi la timp.
Cancerul de piele, depistat
în fazã incipientã, poate fi
însã învins”, a precizat dr.
Mihaela Leventer, preºedin-
te Fundaþia Dr Leventer
pentru Sãnãtatea Pielii ºi
medic primar dermatolog.

Studiul a scos în eviden-
þã ºi o percepþie eronatã
asupra gravitãþii cancerului
de piele. 70% dintre per-
soanele care au auzit de
melanom îl considera vin-
decabil. Dintre cei care au
auzit de carcinom (inclu-
zând-i aici ºi pe cei care nu

cunosc semnificaþia exactã a ter-
menului), doar o jumãtate îl per-
cep drept o afecþiune vindecabilã
dacã este depistatã din timp.
Una din trei persoane
cu afecþiuni oncologice
are cancer de piele

La nivel global cancerul de pie-
le afecteazã una din trei persoa-
ne diagnosticate cu cancer. În
România astfel de statistici nu
sunt centralizate la nivel naþional,
dar din experienþa medicilor der-
matologici se pãstreazã acelaºi
raport. Românii, totuºi, pun can-
cerul de piele pe ultimul loc în
ierarhia celor mai frecvente for-
me de cancer – doar 27% dintre
romani considerã cancerul de pie-
le ca fiind una dintre cele mai

frecvente forme ale acestei ma-
ladii, faþã de 67% care plaseazã
cancerul de sân în topul acestui
clasament.

Carcinomul este o tumorã a
pielii frecvent întâlnitã pe zonele
care au fost expuse îndelung la
soare de-a lungul vieþii. Carcino-
mul bazocelular se manifestã de
regulã ca o micã excrescenþã
translucidã sau pigmentatã uneori
ulceratã, acoperitã de cruste de
sânge, o patã roºiaticã, o umflã-
turã rozalie cu o margine perlatã,
lucioasã. Cel spinocelular debu-
teazã de obicei cu pete roºii care
se descuameazã (se cojesc) ºi
apoi se ulcereazã fãrã tendinþã de
vindecare. Poate fi însã ºi sub
formã de nodozitate sângerândã,
nedureroasã.

RADU ILICEANU

A cheltuit aproape 30.000 de euro fãrã ºtirea
soþului ºi a minþit Poliþia cã i s-au furat banii

O craioveancã de 32 de ani a fost
amendatã de poliþiºtii IPJ Dolj
pentru cã i-a alarmat în mod neîn-
temeiat. Femeia, care a “tocat” pe
haine, bijuterii ºi plimbãri aproape
30.000 de euro, bani trimiºi de soþul
ei, care muncea în Anglia, s-a trezit
cã acesta vrea banii ca sã cumpere
diverse bunuri. Ca sã scape, femeia
a sunat la 112 anunþând cã i-au fost
furaþi banii din maºina pe care o
avea parcatã în faþa unui bar din
comuna Leu. În urma investigaþii-
lor, oamenii legii au stabilit ce se
întâmplase de fapt...

sumei de bani. De asemenea, poliþiºtii au
identificat contradicþii ºi între declaraþiile date
de mama persoanei vãtãmatã ºi soþul craio-
vencei. Astfel, în cursul zilei de 31 mai a.c.,
prin extinderea investigaþiilor ºi în urma pro-
batoriului administrat, s-a stabilit cã persoa-
nei în cauzã nu i-a fost sustrasã nici o sumã
de bani, iar cu ocazia reaudierii acesteia a
rezultat faptul cã a sesizat poliþiei furtul ba-
nilor întrucât anterior cheltuise toata suma
fãrã acordul soþului. Bãrbatul muncise prin
Anglia ºi îi trimisese frecvent bani, iar la re-
venirea acasã, a vrut sã cumpere o maºinã
ºi alte bunuri, fãrã sã ºtie cã femeia nu strân-
sese banii. „Poliþiºtii i-au aplicat craioven-
cei o sancþiune contravenþionalã în valoare
de 100 lei pentru alarmarea poliþiºtilor fãrã
motiv întemeiat, conform prevederilor Le-
gii 61/1991”, a precizat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN 

Un doljean de 43 de ani a fost
încarcerat, marþi, în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, dupã ce a
fost condamnat printr-o sentinþã
rãmasã definitivã la Curtea de Apel
Craiova, la 4 ani de puºcãrie pentru
rele tratamente aplicate minorului.
Este vorba despre un bãrbat din
comuna Leu care, împreunã cu soþia,
ºi-au abuzat ani la rând una dintre
fiice, tratând-o ca pe un animal. Soþia
doljeanului este deja dupã gratii,
fiind condamnatã, la sfârºitul anului
2014, la 5 ani de închisoare.

doar apã ºi coji de pâine, iar atunci când cei
doi plecau la câmp, era închisã într-un co-
teþ ºi legatã într-un jug. Dupã ce s-a aflat
povestea fetiþei, ceilalþi copii au fost daþi în
plasament la rude, iar oamenii legii au întoc-
mit pe numele Ioanei Popescu un dosar pe-
nal în care a fost acuzatã de comiterea in-
fracþiunilor de rele tratamente aplicate mi-
norului ºi lipsire de libertate.

Femeia a fost trimisã în judecatã în iunie
2014, iar în noiembrie 2014 a fost condam-
natã definitiv la cinci ani de închisoare cu
executare pentru infracþiunile comise. Gheor-
ghe Popescu, tatãl fetei abuzate, a prezentat,
la momentul respectiv, un certificat de înca-
drare în grad de handicap, motiv pentru care
procurorii au dispus ca acesta sã fie cercetat
într-un dosar separat ºi supus unei expertize
psihiatrice. S-a dovedit cã avea discernãmânt,
aºa cã a fost ºi el trimis în judecatã în aprilie
2015, iar luni, 30 mai a.c., Curtea de Apel
Craiova a pronunþat sentinþa definitivã.

CARMEN ZUICAN
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5. INFRASTRUCTURA
DE TRANSPORT

ªI TEHNICO-EDILITARÃ
Infrastructura de trans-

port judeþeanã este acum
nemodernizatã, greu uti-
lizabilã (modernizatã
numai 27%). Cu cât  în-
târziem pe drumuri , din
cauza stãrii acestora (
sau chiar a absenþei) tot
atât întîrzie ºi dezvolta-
rea economico-socialã,
iar investitorii nu mai
ajung deloc.

În Doljul normal,
drumurile moderne  nu
vor fi doar pe hîrtie. În
Doljul normal, con-
tractele pentru moder-
nizarea drumurilor  se
vor încheia corect ºi cu
preþul corect.

Vom susþine în conti-
nuare dezvoltarea in-
frastructurii de trans-
port aerian.

Vom asigura accesul la
apa potabilã ºi la servi-
ciile de canalizare pen-
tru toþi locuitorii judeþu-
lui Dolj (circa 30% din
localitãþi nu beneficiazã
de astfel de utilitãþi).

Un numãr de doar 11
localitãþi sunt conectate
la reþeaua de distribuþie
de gaze naturale, toate
din nordul judeþului. De
aceea, garantãm con-
strucþia unei conducte de
gaze naturale între Cra-
iova-Segarcea-Bãileºti-
Poiana Mare- Calafat.

6. SILVICULTURÃ
Extinderea suprafeþe-

lor împãdurite reprezin-
tã o sarcinã asumatã
deja, prin actiune în trei
planuri:

 * reconstrucþia eco-
logicã pe terenurile de-
gradate, inapte agricul-
turii, prin împãdurirea a
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minim 30.000 ha, în
parteneriate publice sau
public-private (acum
avem în Dolj 90.000 ha
de pãdure)

* înfiinþarea a cel pu-
þin 50 km de perdele fo-
restiere de protecþie a
drumurilor judeþene,
pentru evitarea inzãpezi-
rilor (exemplu: Giube-
ga- Bãileºti)

* înfiinþarea a 5000 ha
de perdele forestiere de
protecþie a terenurilor
agricole cu parteneriate
pentru finanþarea ºi rea-
lizarea proiectului.

7. RESURSELE DE APÃ
ªI PROTECÞIA MEDIULUI
Schimbãrile climatice

sunt tot mai evidente, re-
partiþia precipitaþiilor în
timp ºi spaþiu este tot
mai  haoticã, iar fenome-
nele periculoase sunt tot
mai dese, sub forma
scurgerilor importante
pe versanti ºi torenþi,
viituri rapide pe râurile
mici, ce au drept efect
inundaþii locale (tere-
nuri agricole, grãdini ºi
gospodãrii).

Împreunã cu autoritã-
þile locale, vom identi-
fica ºi reactiva siste-
mele locale de protec-
þie împotriva inundaþii-
lor, cu mãsurile com-
plementare obligatorii(
renaturarea malurilor,
punerea în siguranþã a
digurilor, redimensio-
narea podurilor, decol-
matãri ºi reprofilãri
specifice.)

Vom face un judeþ mai
curat prin realizarea
unui sistem de colectare
ºi depozitare a deºeuri-
lor eficient, sprijinirea
activitãþilor în domeniul
reciclãrii deºeurilor.

8. TURISM, SPORT
ªI AGREMENT

Ne propunem include-
rea Doljului într-o stra-
tegie comunã a Olteniei
de promovare turisticã,
pronind de la consideren-
tul cã turismul este unul
dintre cele mai profitabi-
le ºi dinamice sectoare
economice, cu o contri-
buþie majorã la dezvol-
tarea economico-socialã
ºi culturalã a comunitã-
þilor. Astfel vom promo-
va potenþialul turistic al
judeþului prin instrumen-
te specifice, valorificând
deplin faptul cã avem
Dunãrea pe toatã margi-
nea de sud a  judeþului.

Sportul poate renaºte
ambiþia olteneascã. De
aceea, Consiliul Jude-
þean va asigura finanþa-
rea corectã a sportului,
garantând modernizarea
ºi dezvoltarea infras-
tructurii sistemului ju-
deþean de educaþie fi-
zicã ºi sport, care sã
cuprindã educaþia fizi-
cã, sportul de masã,
sportul de performan-
þã ºi cel de întreþinere.

9. CULTURÃ,
PATRIMONIU ªI CULTE
Cultura este expre-

sia identiþãþii naþiona-
le. Noul Consiliu Ju-
deþean Dolj va abor-
da cultura ca un dome-
niu prioritar, alãturi de
sãnãtate ºi educaþie,
îndepãrtând gravul de-
ficit de viziune actual.

Principiul abordãrii
culturii va curprinde
trei dimenisuni tempo-
rale: trecut, prezent ºi
viitor, iar promovarea
ºi protejarea fiecãrui
segment cultural nu va
omite niciuna dintre

aceste trei dimensiuni,
realizând un echilibru
dinamic între protejarea
patrimoniului, incuraja-
rea creþiei contempora-
ne ºi difuzarea valorilor
culturale.

Vom evalua toate bu-
nurile de patrimoniu
imobil (în judeþ avem nu-
meroase situri arheolo-
gice ºi clãdiri istorice
care trebuie puse în va-
loare) vom susþine re-
construcþia ºi restaura-
rea mãrturiilor cultural-
religioase; vom îmbunã-
tiþi gestiunea monumen-
telor ºi tradiþiilor.

10. ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ ªI SIGURANÞA

CETÃÞEANULUI
La nivelul judeþului

Dolj, modernizarea ad-
ministraþiei este o restan-
þã care reprezintã o ba-

riera în calea dezvoltãrii
economice ºi a realizãrii
drepturilor cetãþenilor.
Administraþia cu bun
simþ va fi un pilon al mo-
delului nostru de dezvol-
tare. Reclãdirea admi-
nistraþiei judeþene presu-
pune transparentizarea,
regândirea structurii or-
ganizaþionale la toate ni-
velurile, infomatizarea,
respectul legii, integrita-
tea. Vom cladi un parte-
neriat între administraþie
ºi cetãþeni, societatea ci-
vilã ºi mediul de afaceri.

Siguranþa cetãþeanului
este o componentã esen-
þialã a calitãþii vieþii. În
epoca în care trãim, si-
guranþa personalã a de-
venit fragilã. Preºedinte-
le Consiliului judeþean
îºi va asuma obiectivul
întãririi ordinii publice
ºi creºterii siguranþei
personale a cetãþenilor,
printr-o prezenþã mai
puternicã, mai eficienã,
mai responsabilã.

Nicolae Giugea,

Preºedinte desemnat pentru

C.J. Dolj
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Pentru toþi locuitorii din comu-
na Ostroveni, Gheorghe Oprescu
nu este doar purtãtorul celei mai
înalte demnitãþi din comunitate, dar
mai ales, este unul de-ai locului. O
personalitate care a cunoscut for-
marea profesionalã, încã din pri-
mii ani de adolescenþã. Iar toþi cei
de bunã-credinþã ºtiu foarte bine cã,
în anul 1972, când Gheorghe
Oprescu absolvise Facultatea de
Agronomie Craiova, chiar se învã-
þa carte. Ulterior, viaþa profesiona-
lã a însemnat, treaptã cu treaptã,
ocuparea funcþiilor de inginer agro-
nom, ºef fermã, inginer ºef ºi pre-
ºedinte C.A.P. Ostroveni ºi ºef
Centru Agricol Ostroveni. În anul
1978, în urma unei verificãri eco-
nomico-financiare asupra activitã-
þii C.A.P. Ostroveni a fost numit
preºedinte al acestei organizaþii.

Dorit de oameni, încã din 1996
Primul pas spre lumea politico-

administrativã, pe care Gheorghe
Oprescu îl face, este în anul 1996,

46 de ani de activitate, dintre care 32 de ani în
funcþii de decizie ºi 20 ca primar al comunei Os-
troveni. Este cartea de vizitã, mult comprimatã,
a lui Gheorghe Oprescu, edilul de cursã lungã al
oamenilor din Ostroveni. Personalitate formatã
pe vremea când profesia de inginer agronom era
o încununare a studiilor universitare riguroase
ºi a muncii într-una dintre cele mai productive
societãþi agricole din judeþ, actual primar încheie
cel de-al cincilea mandat consecutiv la conduce-
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rea comunei. Realizãrile notabile ºi dãruirea aces-
tuia pentru locuitori, cã doar nu degeaba a primit
încrederea lor zeci de ani la rând, nu au contat
pentru partidul la care a pus umãrul, încã din
primii ani post-revoluþionari. Este pregãtit sã lup-
te pentru un nou mandat, dar sub un semn elec-
toral diferit decât erau obiºnuiþi localnicii. Deºi,
la drept vorbind, votul de duminicã este dat celui
cu experienþã probatã ºi nu dilentanþilor ce îºi
cautã culoarul, pe vremuri ºi aºa strâmtorate.

fiind susþinut puternic de majorita-
tea localnicilor. „La o adunare a
locuitorilor comunei Ostroveni, în
1996, mi s-a propus sã candidez
pentru funcþia de primar, deºi eu
eram preºedintele Agrohort, o aso-
ciaþie agricole cu peste 2.000 de
ha în lucru. Am decis sã las pe alt-
cineva în locul meu ºi sã vin la Pri-
mãrie”, îºi aminteºte Gheorghe
Oprescu, primarul comunei Ostro-
veni. De la acel moment a început
un lung traseu de muncã adminis-
trativã, ce a permis comunei sã facã
parte din comunele cele mai bine
dezvoltate din sudul Doljului.

Realizãrile sunt foarte multe ºi
de ele beneficiazã în primul rând
localnicii. Ultima este Grãdiniþa cu
program normal din Grindeni-Liº-
teava. O unitate de învãþãmânt foar-
te necesarã, mai ales cã, spre deo-
sebire de alte comune, în Ostro-
veni, natalitatea este mai ridicatã,
iar tinerele familii au toate motivele
sã-ºi întemeieze un cãmin alãturi
de generaþiile înaintaºilor. La aceas-

ta se mai adaugã Cãminul Cultural,
unde, ieri, mirosul de proaspãt
era mai puternic ca oricând. Cen-
tralã termicã proprie, parchetat,
cu o scenã ademenitoare pentru
festivitãþile ce se vor organiza
aici, Cãminul Cultural Ostroveni
este pãrticica creatã ce întregeº-
te tabloul unui bun gospodar,
Gheorghe Oprescu.

Faptele vorbesc
Sediul actual al Primãriei ºi Con-

siliului Local este tot opera lui Gheor-
ghe Oprescu. O clãdire cu gust,
foarte încãpãtoare ºi poziþionatã vis-
a-vis de teatrul de varã ºi stadionul
din localitate. Drumuri reabilitate prin
accesarea de fonduri ale Bãncii
Mondiale. Modernizarea celor douã
ºcoli ºi a patru grãdiniþe. Cabinete
de medicinã de familie adaptate nor-
melor în vigoare în fostul sediu al
Primãriei. O bibliotecã în locaþie
nouã, cu peste 12.000 de volume
de carte. Asfalt nou turnat pe circa
5 km de drum. Iluminat public stra-
dal modernizat ºi alimentarea cu
apã în sistem centralizat pe 12 km.
Toate acestea sunt câteva dintre re-
alitãþile, pe care locuitorii din Os-
troveni le simt zilnic.

„Din fonduri guvernamentale s-
a platat cu salcâm o suprafaþã de
220 ha de teren slab productiv, zonã
care este administratã în domeniul

privat. Pentru populaþia de etnie rro-
mã am accesat sume prin Fondul
Român de Dezvoltare Socialã. Ast-
fel, am reuºit sã amenajãm drumu-
rile, s-a extins reþeaua de iluminat,
s-au dat locuri pentru ridicarea de
case, încât din 48 de bordeie, câte
erau la nivelul anului 1996, acum
mai sunt decât douã. Tot pentru
aceastã comunitate am forat douã
puþuri de apã la mare adâncime”,
ne-a precizat primarul comunei Os-
troveni, Gheorghe Oprescu.

Când îºi bagã Necuratul coada
Dar, ca-n orice poveste frumoa-

sã, liniºtea ºi bunãstarea localnici-
lor sunt supuse distrugerii. Acum,
actualul primar se vede nevoit sã can-
dideze la un nou mandat, dar din
partea altui partid politic, decât cel
pe care l-a slujit un sfert de veac.
Pentru localnici, oricum interesaþi de
calitãþile de bun gospodar, votul de
duminicã nu ar trebui sã provoce
surprize în continuitea comunitãþii.

„Candidez pentru un nou man-
dat la funcþia de primar. Dar, de
data aceasta, sub sigla PNL. Poate

vã întrebaþi, de ce, dupã 20 de ani
am pãrãsit PSD? Nu s-a întâmplat
nimic grav. Dar, în urma unor dis-
cuþii cu conducerea PSD Dolj, nu
am fost de acord cu candidatura
propusã de de acest for la primãria
Ostroveni ºi nici cu unele nomina-
lizãri la funcþiile de consilieri. Am
venit cu o altã candidaturã din par-
tea PSD; iar eu ºi alþi cinci consi-
lieri, cu vechime de 5 mandate con-
secutive, sã pãrãsim funcþiile. Nu

au acceptat. S-a trecut la dizolva-
rea biroului organizaþiei PSD Os-
troveni ºi am fost schimbat din
funcþia de preºedinte al organiza-
þie. Eu împreunã cu alte ºapte per-
soane am înfiinþat organizaþia PSD
Ostroveni, în 1996. În aceste con-
diþii, pentru alegerile de duminicã
am susþinut o altã persoanã, de la
un alt partid. Dar persoana în ca-
uzã a avut reþineri ºi a refuzat can-
didatura. Cei de la PNL Dolj mi-
au fãcut oferta de a candida din
partea acestei formaþiuni politice
ºi am acceptat”, ne-a destãinuit
Gheorghe Oprescu.

Oamenii sunt invitaþi,
duminicã, la vot

Primarul din Ostroveni mai
precizeazã cã, aceastã trecere
spre alt partid ºi candidatura pen-
tru un nou mandat au avut ca
motivaþie, ca ºi în anii anteriori,
tot binele comunitãþii. „Mi-am dat
seama cã este un moment dificil
pentru comunã ºi era firesc sã nu-
i pãrãsesc pe oameni. ªi, dacã
este sã se întâmple ceva, oame-
nii sã înþeleagã cã eu m-am lup-
tat pânã la ultima picãturã pentru
ei. Alãturi de mine vor candida ºi
cei din noua echipã de consilieri,
oameni ataºaþi comunei Ostro-
veni, cu profesii nobile: ingineri
agronomi, tehnicieni. Dupã 20 de
ani de muncã administrativã ºi
politicã poate cã meritam alt tra-
tament din partea PSD Dolj. Ori-
cum, eu sper ca oamenii sã vinã
la vot ºi sã înþeleagã sã fie alãturi
de noi, ca sã putem continua pro-
iectele începute, fãrã stagnãri ºi
sã nu meargã pe mâna unui înce-
pãtor. PSD Dolj motiveazã cã a
încercat sã întinereascã aici, la
Ostroveni, dar am fost discrimi-
nat pe criterii de vârstã”, a punc-
tat primarul Gheorghe Oprescu.
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MIRCEA CANÞÃR

Se va comenta multã vreme actuala cam-
panie electoralã - individualizatã faþã de pre-
cedentele - ºi dupã cunoaºterea deplinã a re-
zultatelor. Restricþiile impuse de lege, limita-
rea fondurilor de campanie, transparenþa de-
plinã a utilizãri lor, interdicþia mash-urilor ºi a
bannerelor, toate acestea au estompat sensi-
bil freamãtul specific unei campanii electora-
le. ªi ceea ce s-a obþinut, de cãtre partide,
prin ofertele lor de candidaþi, se va vedea co-
mensurat. Aspiranþii la statutul de aleºi locali
au încercat sã îºi facã pe deplin cunoscute
programele de acþiune, în speranþa primirii
votului de încredere ºi aºteaptã acum sã vadã
dacã ofertele lor au fãcut prizã la public. In-
trarea în competiþie a unor noi ºi mici partide,
poate fi consideratã un element insolit, doar
în mãsura unor rezultate concrete. Fiindcã,
de fapt, bãtãlia electoralã se duce, nimic nou,

Zilele trecute, o echipã formatã din trei studenþi ( Robert
Grigorie, Simona Ioniºor ºi Laurenþiu Ispas), coordonatã de
prof.  Constantin Adi Gavrilã, a participat, în premierã, la un
concurs internaþional (International Mediation Tournament)
pe tema medierii, organizat la Atena, de cãtre International Aca-
demy of Dispute Resolution INADR. „Suntem încântaþi cã am
obþinut locul al III-lea, dintr-un total de 21 de echipe înscrise
din ºapte þãri. Este un merit al studenþilor ºi al coordonatoru-
lui, domnul Gavrilã”, a precizat prof.univ.dr. Sevastian Cercel,
decan al Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Succes internaþional al studenþilor
craioveni de la „Drept”

Un nou succes pentru Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova. Trei elevi ai acestei instituþii de învãþãmânt,
care au obþinut medalia de aur la faza naþionalã a Olimpiadei
de informaticã, desfãºuratã, în luna aprilie, la Craiova, au
trecut de testele efectuate ºi au obþinut calificarea în
loturile naþionale, urmând sã reprezinte România la competi-
þiile internaþionale de anvergurã. Este vorba de Ioan Bogdan

Iordache
(cls. a XI-a),
prezent la Olimpia-
da de Informaticã a
Þãrilor din Europa
Centralã (pentru
seniori), ºi de doi
elevi de gimnaziu -
Adrian Emanuel
Dicu ºi Alexandra
Maria Udriºtoiu -
care vor reprezenta
þara noastrã la
juniori, la Olimpia-
da Balcanicã, la
aceastã disciplinã.
Cei trei tineri sunt
pregãtiþi de acelaºi
profesor, Marius
Nicoli.

CRISTI PÃTRU

Trei elevi de la „Fraþii Buzeºti”
au gãsit drumul spre performanþã

Astãzi, începând cu ora 10:00, în
Parcul Tineretului din Craiova vor
avea loc manifestãri ocazionate de
Ziua Internaþionalã a Mediului. Vor
avea loc mai multe manifestãri, la

Manifestãri pentru sãnãtatea pãmântului

între PSD - PNL - ALDE - UNPR - PMP - PSRO,
ºi cam atât. Alegerea într-un singur tur de
scrutin a primarilor, ca ºi desemnarea indirec-
tã a preºedinþilor de consilii judeþene, printr-
o înþelegere prealabilã a liderilor PNL ºi PSD,
deºi a generat ulterior o gâlceavã greu cur-
matã, nu va augmenta emoþia necesarã obþi-
nerii votului, de cãtre candidaþi acestor parti-
de. De fapt, pânã la urmã, alegerile locale con-
stituie o problemã specificã a fiecãrei colecti-
vitãþi în parte. Este o greºealã sã se creadã cã
“delegaþiile de militanþi”, deplasate, de la Cra-
iova, în sprijinul candidaþilor din teritoriu, pot
face minuni. Problemele localnicilor le cu-
nosc... doar localnicii. Dacã o localitate ruralã
are nevoie de un islaz comunal modernizat,
solicitat imperativ de crescãtorii de animale,
ca sã dãm un exemplu, localitatea vecinã are
nevoie de un drum de legãturã, cu unul din

satele aparþinãtoare, sau de decolmatarea unei
albii de râu, care provoacã dureri de cap la
inundaþii, ºi aºa mai departe. Câteva obser-
vaþii pot fi totuºi reþinute, la o campanie elec-
toralã ternã, cum spuneam. În primul rând,
puþine ºi irelevante scandaluri între grupurile
de militanþi, ceea ce marcheazã o salubrizare a
întregului demers electoral. Într-o altã ordine
de idei, cu siguranþã nu vor lipsi surprizele,
cu care ne-au obiºnuit toate tururile de scru-
tin privind alegerea primarilor, a consiliilor lo-
cale ºi consilierilor pentru consiliul judeþean.
Dupã ce am vãzut cã promovarea tinerilor, doar
pentru cã sunt tineri, nu a adus plusul de ca-
litate a actului administrativ, dar nici de mora-
litate notabilã, oferta politicã rezematã prepon-
derent pe tineri, rãmâne identic de neademeni-
toare ca ºi în cazul celei sprijinitã doar pe vârst-
nici. Unora dintre aceºtia li s-a trântit brutal

uºa în nas, totul sugerând o discriminare pe
criterii de vârstã, impardonabilã. În fine, o ul-
timã observaþie: mimetismul mesajelor elec-
torale, ceea ce ar putea trãda, fie o lipsã de
sinceritate, fie o sãrãcie de idei. Campania elec-
toralã pentru locale, seamãnã prea puþin cu
cea pentru alegerile parlamentare. Asta o ºtim
de acum. În toamnã, partidele care deþin un
numãr mai mare de primãrii, vor avea o ºansã
în plus. Din motive pe care nu le mai enunþãm.
Fiindcã mai sunt puþine zile pânã la ziua votu-
lui, nu e lipsit de interes sã ne decidem pe cine
vom pune ºtampila, în situaþia cã vom merge la
vot. A afirma, cum se mai întâmplã, cã nu ne-
am decis, sau cã nu vom participa la aceste
alegeri, nu este cea mai bunã opþiune. Fiindcã
pânã la urmã de votul “nostru”, al tuturor - o
investiþie de încredere -, depinde mai buna ad-
ministrare a localitãþilor în care trãim.

care participã elevi ºi preºcolari din
cadrul instituþiilor de învãþãmânt
partenere. Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj , principalul organiza-
tor, a lansat ºi sloganul prin care

îndeamnã lumea la pãstrarea unui
mediu curat: „Aveþi grijã la sãnãtatea
planetei! Sãnãtatea planetei înseam-
nã sãnãtatea oamenilor!”.

CRISTI PÃTRU
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O razã de speranþã
pentru copii

Ieri, la Centrul Comunitar de
zi pentru copii ºi tineri , aflat în
subordinea ºi administrarea
Filialei Dolj a Societãþii Naþionale
de Cruce Roºie din România,
voluntarii au adus un plus pentru
copiii proveniþi din familii cu
probleme. Pe lângã activitãþile
zilnice, tinerii au participat la
diverse activitãþi, unde ºi-au
prezentat creaþiile artistice
(desene, lucrãri manuale, etc.) ºi
au susþinut ºi un program
artistic. „Am avut alãturi de noi
voluntari, care ne-au ajutat cu tot
ceea ce presupune acest fapt.
Copiii au primit ºi daruri ºi au
gustat ºi dintr-un tort, aºa cum
se cuvine la o aniversare, fiindcã
despre asta este vorba, fiind
„Ziua copilului”. Astfel de
activitãþi au avut loc ºi de
Crãciun ºi de Paºte. Suntem într-
o plinã desfãºurare a unui Proiect
internaþional, cu finalitate în
2017, partener fiind VELUX, prin
Societatea de Cruce Roºie din
Danemarca. Peste 400 de copii ºi
tineri din comunitãþi,  provenind
din familii cu situaþie financiarã
gravã, primesc o masã caldã ºi
sunt ajutaþi la lecþii, primind ºi un
suport material în rechizite ºcolar
”, a precizat  Maria Vintilã,
director al Filialei Dolj a Societãþii
Naþionale de Cruce Roºie.

CRISTI PÃTRU

Cadrele ISU Dolj,
cu daruri pentru
copiii de la „Noricel”

Cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj au
fost, ieri, în vizitã la copiii de la
Complexul de Servicii Comuni-
tare ”Noricel” Craiova. Pentru a
marca Ziua Internaþionalã a
Copilului, pompierii au strâns
bani, fiecare contribuind cu cât
a putut. Aapoi au cumpãrat o
serie de bunuri care le vor
îmbunãtãþi viaþa celor internaþi
aici, respectiv aparaturã electro-
casnicã, însã n-au fost uitate
nici jucãriile, dulciurile ºi
sucurile, astfel încât sã le facã
ziua frumoasã, dupã cum au
precizat reprezentanþii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii din cadrul Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Dolj
au organizat, ieri, multe activi-
tãþi pentru a marca Ziua Inter-
naþionalã a Copilului. Mai întâi,
poliþiºtii doljeni, împreunã cu
jandarmi, pompieri ºi membrii
Aeroclubului Craiova au orga-
nizat, la marginea municipiului
Craiova, o amplã manifestaþie
pentru micuþii sãrbãtoriþi. Co-
pii au fost impresionaþi de exer-
ciþiile câinilor politiºti, care au
imobilizat mai mulþi infractori ºi
au strâns ropote de aplauze, dar
ºi de dotarea ºi demonstraþiile
luptãtorilor Serviciului Acþiuni
Speciale. Cu urale au fost pri-

Acþiuni ale poliþiºtilor de
Ziua Internaþionalã a Copilului

miþi ºi piloþii, care au fãcut zeci
de acrobaþii aviatice, precum ºi
paraºutiºtii aeroclublui craio-
vean, împreunã cu prietenii lor
veniþi special de la Aeroclubul
Clinceni. De asemenea, porþile
Secþiilor de Poliþie 3,4 ºi 5 din
Craiova, dar ºi cele ale Poliþiei
oraºului Filiaºi s-au deschis larg
în faþa a 200 de ºcolari, cu vâr-
ste cuprinse între 6 ºi 12 ani,
care au dorit sã îºi serbeze ziua
alãturi de poliþistii doljeni. Mi-
cuþii au fost întâmpinaþi cu bom-
boane de cãtre oamenii legii,
care le-au pregatit mai multe
surprize. „Musafirii” au putut
vedea standurile expoziþionale

pregãtite de poliþiºtii de la Ser-
viciul Criminalistic, luptãtorii de
la Serviciul de Acþiuni Specia-
le, iar poliþiºtii rutieri i-au aº-
teptat pe cei mici cu autovehi-
culele pe care erau montate apa-
rate radar, fiind încântaþi de dis-
pozitivele luminoase ºi acusti-
ce. Tot ieri, elevi din clasa a IV-
a de la ªcoala 34, din cartierul
Craioviþa Nouã, au fost alãturi
de poliþiºtii Secþiei 5 Poliþie ºi
împreunã, pe principalele arte-
re de circulaþie, au desfãºurat
o amplã activitate de conºtien-
tizare a conducãtorilor auto cu
privire la atenþia pe care trebu-
ie sã o manifeste în trafic.  Ele-

vii au stat de vorbã cu ºoferii ºi
le-au înmânat pliante ºi baloane
cerându-le, totodatã, sã aibã
grijã de copii în trafic atunci
când îi întâlnesc. În plus, ºi lu-
crãtorii Compartimentului de
Analiza ºi Prevenire a Crimina-
litatii Dolj au desfãºurat mai
multe activitãþi informativ –
preventive în unitãþi de învãþã-
mânt, în cadrul cãrora au fost
prezentate filme de scurt me-
traj vizând prevenirea infracþi-
unilor cu violenþã, a traficului
de persoane, a consumului ºi
traficului de droguri ºi victimi-
zarea on-line.

CARMEN ZUICAN
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Motorul Ford EcoBoost cu 3
cilindri a fost declarat „Cel mai bun
motor sub 1 litru” de o comisie de
65 de jurnaliºti auto, din 31 de þãri,
câºtigând în aceastã clasã a com-
petiþiei în fiecare an de la lansarea
sa. Anul acesta motorul Ford  de
1.0 l EcoBoost a întrecut 32 de
motoare concurente, cu 19 mai
mult decât în 2012. În mod sem-
nificativ, 2015 a marcat ºi o creºte-
re a concurenþei din partea produ-
cãtorilor auto globali de motoare
cu turbocompresor sub 1 litru, cu
injecþie directã a carburantului. În
2014, motorul EcoBoost de 1 litru

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pentru al cincilea an consecutiv....

Ford câºtigã premiul „OFord câºtigã premiul „OFord câºtigã premiul „OFord câºtigã premiul „OFord câºtigã premiul „Oscar” pentruscar” pentruscar” pentruscar” pentruscar” pentru
cel mai bun motor de mici dimensiunicel mai bun motor de mici dimensiunicel mai bun motor de mici dimensiunicel mai bun motor de mici dimensiunicel mai bun motor de mici dimensiuni

Micul, dar puternicul motor Ford EcoBoost de 1 litru a fost votat pentru al cincilea an conse-
cutiv, drept cel mai bun motor din clasa sa în cadrul competiþiei „Motorul Internaþional al
Anului”. Arbitrii au apreciat combinaþia reprezentatã de dinamicã, performanþã, economie,
rafinament ºi tehnologie care continuã sã reprezinte un standard.

a devenit primul motor declarat per
ansamblu Motorul Internaþional al
Anului de trei ori la rând, iar în 2012
a fost declarat „Cel mai bun motor
nou”. „Motorul EcoBoost de 1 li-
tru este un motor revoluþionar ºi
în ciuda faptului cã ºi alþii au în-
cercat sã ne urmeze, acesta rãmâ-
ne etalonul nedisputat în clasa sa,
în cei cinci ani de la lansarea sa.
Spiritul de inovaþie continuã sã ne
impulsioneze pe mãsurã ce folo-
sim aceeaºi gândire inteligentã pen-
tru o nouã gamã de motoare diesel
simplificate, eficiente, curate ºi pu-
ternice”, a declarat Joe Bakaj,

vicepreºedinte, Dezvoltarea Pro-
duselor, Ford Europa. Unul din
cinci vehicule noi Ford vândute în
Europa în 2015 au fost echipate
cu motorul de 1 litru, iar în cazul
modelului Fiesta, 2 din 5 vehicule
vândute au acest motor.

„Eficienþa sporitã a consumului
de combustibil nu trebuie sã

însemne sacrificiu în alte zone”
Tehnologia motoarelor Ford

EcoBoost este folositã acum în
noul motor diesel simplificat de 2
litri EcoBlue lansat pe Ford Trans-
it la începutul acestui an. Utilizând
un turbocompresor cu inerþie scã-
zutã, injecþie directã a carburantu-
lui ºi presiune ridicatã, galerii inte-
grate, tehnologie curea-în-ulei ºi
alte elemente care asigurã o fricþi-
une scãzutã, oferã o creºtere de
13% a eficienþei consumului de
combustibil ºi un cuplu inferior cu
20% mai mare. Global, gama de
motoare puternice Ford EcoBoost,
eficiente din punct de vedere al
consumului de combustibil ,inclu-
de motoarele cu 4 cilindri de 1,5
litri, 1,6 litri, 2,0 litri ºi 2,3 litri ºi
motoarele V6 de 2,7 litri ºi 3,5 litri.
Acestea din urmã echipeazã noul

supercar Ford GT care va reveni
la Le Mans la sfârºitul acestei luni.
„Faptul cã a câºtigat premiul per
total de trei ori ºi continuã sã pri-
meascã voturile juraþilor sublinia-
zã cât de special este motorul Ford
EcoBoost de 1 litru. Este o mãrtu-
rie fantasticã despre maniera în
care reducerea dimensiunii moto-
rului ºi eficienþa sporitã a consu-
mului de combustibil nu trebuie sã

însemne sacrificiu în alte zone pre-
cum puterea, rafinamentul ºi ma-
nevrabilitatea ºi poate chiar sã
îmbunãtãþeascã aceste aspecte”, a
declarat Dean Slavnich, co-preºe-
dinte al celei de-a 18-a ediþii a pre-
miilor Motorul Internaþional al Anu-
lui, care anul acesta au avut loc la
Stuttgart, Germania, ºi redactor
ºef al revistei Engine Technology
International.

 „Trofeul Electricianului”
Peste 65 de concurenþi se

întrec pentru cea mai râvnitã
distincþie din domeniul energe-
tic. Se lucreazã sub tensiune la
propriu ºi la figurat la ediþia cu
numãrul 37 a competiþiei pro-
fesionale Trofeul Electricianu-
lui – faza pe companie, care se
desfãºoarã anul acesta la Cra-
iova. Un numãr însemnat de
electricieni, din toate cele 7 ju-
deþe în care opereazã CEZ Distribuþie, vor „lumina” juriul, cu scopul
suprem de a câºtiga trofeul. Locaþiile unde  vor avea loc probele practice
sunt patru la numãr. Staþia Craiova Sud, Craiova, str. Victor Papilian, nr.
52; Staþia DIF, Craiova, ieºirea spre Caracal; PT 722 - Centrul expoziþi-
onal transfrontalier Craiova ºi Salã hotel Europeca.  Turul de vizite va fi
realizat în întervalul orar 09:00 - 11:00.

Retailerul suedez H&M va des-
chide în Mercur Center un maga-
zin pe douã niveluri, Colin’s des-
chide primul magazin din Oltenia,
S’Oliver va aduce moda pentru
întreaga familie, în timp ce retaile-
rul polonez Pepco va deschide pri-
mul sãu magazin din Craiova, cu
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pen-
tru femei, bãrbaþi ºi copii, deco-
raþiuni interioare, jucãrii ºi produ-
se de papetarie. Magazinul Gimar
va expune în Mercur Center per-

Mercur Center, cea mai nouã ºi modernã investiþie de pe piaþa
centrelor comerciale din Craiova se deschide joi, 9 iunie, la ora 11.00
ºi va reuni multe branduri renumite pe plan naþional ºi internaþional,
cafenele, restaurante, 6 sãli de cinematograf multiplex, magazine de
electrocasnice, spaþii de divertisment ºi relaxare. Mercur Center este
deþinut în proporþie de 93% de SIF Oltenia, iar investiþia în lucrãrile
de modernizare s-a ridicat la peste 12 milioane de euro

sonalitatea prin vestimentaþie, Jeans
Factory va oferi stilul de îmbrãcã-
minte care vi se potriveºte, în timp
ce brandul Cãtãlin Botezatu va oferi
produse în ediþie limitatã, create de
cel mai bun designer român. Ma-
gazinele Genarte sau Santana vor
acoperi ºi ele gusturile iubitorilor
de fashion de calitate, în timp ce
bijuteriile, accesoriile ºi ceasurile
vor putea fi gãsite în magazine pre-
cum Sevda, Splend’or sau Oni’s,
Secundar, Blondy Del.

Starbucks, prima sa cafenea din
Oltenia

Pe lângã brandurile de fashion,
în cadrul Mercur Center va fi des-
chisã din 9 iunie ºi zona de food-
court, unde restaurantul Spartan va
oferi inspiraþia bucãtãriei antice
mediteraneene, restaurantul arde-
lenesc Oºanu oferã preparate tra-
ditionale româneºti, McGrill va
oferi meniul zilei, meniuri speciale
ºi meniuri la comandã, iar Shan-
hay Bar va pune la dispoziþie pre-
parate chinezeºti american de ca-
fenele Starbucks va deschide în
Mercur Center, prima sa cafenea
din Oltenia. Mult dorit de craioveni,
cu un design futurist, multiplex-ul
Inspire Cinema din Mercur Center
vã aºteaptã din 9 iunie cu o capa-
citate totalã de 580 de locuri, fiind
prevãzut cu zone de lobby ºi o ca-
fenea special amenajate pentru pe-
trecerea timpului liber. Sãlile de ci-
nema sunt echipate cu: sisteme de
proiecþie digitale, sunet Dolby Di-
gital Surround, scaune conforta-
bile, sisteme de proiecþie 3D Mas-
terImage, pentru o experienþã ci-
nematograficã remarcabilã.

Localizarea, ambientul, inovaþia
ºi diversitatea

Ziua deschiderii Mercur Center
va fi marcatã de o explozie de cu-

loare, sunet, lumini ºi divertisment
de calitate. Joi, 9 iunie, de la ora
11.00 ºi pânã la ora 22.00, cei care
vor trece pragul centrului comer-
cial vor intra în fascinanta lume a
modei ºi distracþiei, vor avea parte
de numeroase cadouri ºi surprize,
vor lua parte la show-uri de dans,
muzicã ºi gastronomie, vor fi an-
trenaþi în concursuri interactive ºi
vor putea participa la concertele
celor mai în vogã artiºti ai momen-
tului: Delia ºi Deep Central. Primii
1.000 de vizitatori vor primi câte
un material promoþional din partea
Mercur Center.  „Mercur Center

îºi doreºte sã impunã pe piaþa de
profil din Craiova, încã de la des-
chidere, trendul în materie de cum-
pãrãturi ºi divertisment. Poziþiona-
rea sa în centrul unui oraº vibrant
cum este capitala Olteniei, îi per-
mite sã dezvolte experienþe unice,
relevante pentru consumator, ast-
fel încât acesta sã revinã de fieca-
re datã cu aceeaºi plãcere. Locali-
zarea, ambientul, inovaþia ºi diver-
sitatea, sunt doar câteva dintre ar-
gumentele cu care Mercur Center
îºi aºteaptã clienþii din 9 iunie...” a
declarat Dumitru Rãduþ, director
general Mercur Center.
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1 Iunie a fost o sãrbãtoare mi-
nunatã pentru elevii ªcolii Gimna-
ziale nr. 21 „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova. La ora 12.00 fix, când
clopoþelul a sunat pentru recreaþia
mare, elevii, profesorii ºi pãrinþii
ºi-au dat cu toþii întâlnire pe tere-
nul de sport. Zarva era mare, iar
feþele celor mici aproape cã nu se
mai zãreau din spatele baloanelor

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Sute de baloane au colorat, preþ de
câteva minute, terenul de sport al ªco-
lii Gimnaziale nr. 21„Gheorghe Þiþeica”,
apoi s-au pierdut în imensitatea albas-
trãa vãzduhului. Cu privirile aþintite sus,
copilaºii le-au urmãrit cu privirea pânã

ce s-au topit, unul câte unul, în înaltul
îndepãrtat al cerului. Când s-au întors
în clase, toþi au fost fericiþi ºi convinºi
cã dorinþele lor vor fi purtate pe nori-
ºori, apoi se vor atinge de astre ºi se
vor îndeplini.

colorate, care ieºeau buluc din fie-
care clasã. Încât cei care au fost
prinºi la înghesuialã pe holurile
ºcolii nu au avut la îndemânã de-
cât o singurã posibilitate: sã înain-
teze lãsându-se purtaþi de valul
baloanelor ºi entuziasmul copiilor.
Pistrui coloraþi pe obrajii cerului

 „Sã numãrãm împreunã pânã

la 10!”, a propus doamna director
Camelia Buzatu atunci când mulþi-
mea de copii a fost adunatã ºi aº-
tepta emoþionatã în curtea ºcolii.
„Da!!”, s-a auzit din piepturile mi-
cuþilor, glasurile lor acoperind
muzica rãsunãtoare. Fãrã sã mai
aºtepte un alt îndemn, cu toþii au
început sã numere. La ultima se-
cundã, o explozie de baloane s-a

înãlþat deasupra creºtetelor lor.
Uºoare ºi viu colorate, baloanele
au bâjbâit întâi aerul, apoi au por-
nit-o spre înaltul cerului. Copiii le-
au urmãrit cu privirea pânã ce s-
au transformat în pete colorate,
apoi în niºte puncte mici de parcã
ar fi fost pistrui, iar ultima datã s-
au topit în albastrul cerului.
Rãvaºele cu dorinþe

Ioana este elevã în clasa a IV-a
B ºi a legat, ca toþi colegii sãi, un
mic rãvaº de sfoara balonului sãu,
pe care l-a eliberat apoi spre înal-
tul cerului. Fericirea ºi speranþa i
se citeau acum în priviri. „Mã simt
bine alãturi de colegii mei, aici, în
faþa ºcolii nr.21. Este un eveniment
foarte frumos pe care, cu siguran-
þã, nu îl voi uita niciodatã pentru
cã sunt sute de baloane pe care le
vom trimite în sus alãturi de do-
rinþele noastre. 1 Iunie este o zi
minunatã ºi pentru cã pot sã le spun
frãþiorilor mei mai mici «La mulþi
ani»”, a mãrturisit Ioana, trãgând
de braþ o fetiþitã cu codiþe ºi privi-
re curioasã. „ Eu mã numesc Eli.
Ziua de 1 Iunie este o sãrbãtoare
mare care semnificã bucuria co-
piilor. Suntem ºi noi importanþi în
aceastã zi, iar eu mã simt foarte
bine alãturi de colegii mei”, ne-a
spus repejor Eli ºi a fugit în grupul
colegilor sãi.

Cel mai frumos moment
al copilãriei

În timp ce baloanele prindeau
vitezã ºi alergau sã se întreacã cu
norii, Gabriela îºi proptise privirile
spre cer. Când am întrebat-o de-
spre ziua de 1 Iunie, privirile ei încã
pluteau departe, pe zãrile albastre.
„1 Iunie este un moment frumos
din copilãria unui copil. Pãrinþii ºi
domna învãþãtoare au fost primii
care mi-au urat „La mulþi ani” de
dimineaþã, iar eu le-am zis tuturor
colegilor mei de clasã. Aº fi foarte
tristã dacã nu ar mai exista aceastã
zi ºi le urez tuturor copiilor sã se
bucure din plin de aceastã zi. Sã
mãnânce prãjituri ºi îngheþate ºi sã
înalþe baloane aºa cum facem noi”,
a spus Gabi, fetiþa care, cu câþiva
aniºori în urmã, a scris chiar prima
sa cãrticicã de poveºti.

Gândul le zboarã la
vacanþa cea mare

Când baloanele nu s-au mai vã-

zut deloc, elevii dintr-a IV-a B ºi-
au luat locul lângã doamna învã-
þãtoare Lucia Delevedova. Cea mai
arzãtoare dorinþã a lor era anco-
ratã bine de sfoara balonului ºi cã-
lãtoarea spre astre. Erau convinºi
cã atunci când se vor ciocni de
stele, ºi gândurile lor se vor îm-
plini. „ Ziua de 1 Iunie a devenit o
activitate emblematicã pentru
ªcoala Gimnazialã Gheorghe Þi-
þeica. Copiii sunt entuziasmaþi
pentru cã inimile lor vibreazã la
unison cu anotimpul vara care
tocmai s-a instalat. Gândul lor
zboarã la vacanþa mare care se
apropie cu paºi repezi ºi care are
un efect de încoronare a activitã-
þii lor de elev. Fiecare copil a ani-
nat de balonul pe care îl poartã
cu atâta emoþie câte o dorinþã le-
gatã de familiile lor, de idealurile
lor. Activitatea în sine este cu atât
mai explozivã cu cât este ziua lor”,
a spus doamna învãþãtoare Lucia
Delevedova.
„Ne iubim foarte tare copii”

Momentul de 1 Iunie a fost
pregãtit cu multã dragoste de pro-
fesori, învãþãtori ºi de conduce-
rea ªcolii Gimnaziale „Gheorghe
Þiþeica”, o ºcoalã curatã ºi înde-
lung premiatã la concursurile na-
þionale. „Astãzi este 1 Iunie, noi
ne iubim foarte tare elevii, sunt
ca ºi copii noºtri, ºi încercãm sã
serbãm aceastã zi alãturi de ei.
Ne-am gândit la o acþiune la care
sã participe toatã ºcoalã. Am
cumpãrat baloane cu heliu pe care
dorim sã le lansãm cu muzicã ºi
fiecare copilaº sã îºi punã o do-
rinþã. Iar noi sã ne gândim îm-
preunã cu ei la lucruri frumoase
ºi sã le urãm ºi noi toate cele
bune, un an ºcolar nou cu rezul-
tate ºi mai bune”, a mãrturisit
profesorul Camelia Buzatu, direc-
torul ºcolii.

De altfel, sfârºitul lunii, în afarã
de examenele naþionale, va fi mar-
catã ºi de alte evenimente deose-
bite care le sunt pregãtite elevilor.
Serbarea elevior, când vor fi pre-
miaþi toþi cei 600 de elevi olimpici
ai ºcolii, va fi organizat un bal
mascat, la care vor participa ºi
cadrele didactice ºi pãrinþii, iar cele
mai reuºite costume vor fi premia-
te. Iar pe 14 iunie, pentru a spori
consumul de fructe în ºcoli, toatã
ºcoala se va înfrupta dintr-o sala-
tã uriaºã de fructe.

De ziua lor,
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Concurs de tradiþie, cunoscut chiar ºi de pãrinþii micilor
participanþi, nu în puþine cazuri ei înºiºi fiind concurenþi
aici, cu ani în urmã, „Pe aripile poeziei” a fost dedicat, ca de
fiecare datã, tuturor copiilor, de 1 Iunie.

„Bine aþi venit!” le-a spus Rodica Pãvãlan, ºef Serviciu
Relaþii cu Publicul în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”. „Probabil cã primii participanþi la acest
concurs au astãzi în jur de 50 de ani ºi îºi susþin aici nepoþii.
Ne dorim sã ajungem la cât mai multe ediþii ºi ne bucurãm,

Clasele I – a IV-a:
Premiul „Pe aripile poeziei”

Iacob Karina (clasa I, ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”)
Ispas Natalia (clasa a II-a, ªcoala Gimnazialã „Sf. Gheorghe”)
Florescu Alexandra-Maria (clasa a II-a, ªcoala Gimnazialã

„Sf. Gheorghe”)
Premiul I

Popa Eliana (clasa a IV-a, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”)
Stamatoiu Roxana (clasa a IV-a, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”)
Epuran Andrei Mihai (clasa I, ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”)
Rusu-Ungureanu Petruþ (clasa pregãtitoare, ªcoala Gimna-

zialã Melineºti)
Premiul al II-lea

Boºonea Cosmina (clasa a IV-a, ªcoala Gimnazialã „Ale-
xandru Macedonski”)

Rãescu Anastasia (clasa a II-a, Colegiul Naþional „Elena Cuza”)
Gugu Erich (clasa I, Liceul de Arte „Marin Sorescu”)
Biþînã Rebeca (clasa a III-a, ªcoala Gimnazialã Castranova)

Premiul al III-lea
ªerbãnoaica Andreea (clasa I, Liceul Tehnologic Transporturi Auto)
Beju Erika (clasa a II-a, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”)
Nebunu Daria Maria (clasa I, Colegiul Naþional „Carol I”)
Cãmãraºu Vicenþiana (clasa I, ªcoala Gimnazialã „Al. Macedonski”)

Menþiune
Bãlana Alisa; Drãniceanu David Adrian; Dunãreanu Clara; Grigorie

Teodora; Miu Ana-Maria; Nistorescu Marius; Oprea Ioana; Pãun Cris-
tina; Piciu Beatrice; Marcu Elena; Rãdulescu Ana-Maria; Stancu Patri-
cia; Stîrcu David ªtefan; Toncea Ariana; Vilvoi Rebeca ªtefania.

Clasele a V-a – a VIII-a:
Premiul „Pe aripile poeziei”

Zãbavã Adina (clasa a V-a, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”)
Roºca ªtefan (clasa a VI-a, Liceul de Arte „Marin Sorescu”)
Zamfiroiu Elena (clasa a VI-a, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”)

Menþiune
Camen Ana-Maria; Petricã Roxana-Maria, Mitruº Clara,

Trandafir Mircea, Tîrei Cristian.

Candoare, emoþie ºi bucurie la cea de-a 42-a ediþie a
Concursului de recitãri „Pe aripile poeziei”, organizat ieri,
chiar de 1 Iunie, de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”. 38 de elevi de la 11 ºcoli generale din Craio-
va ºi alte cinci din Dolj au venit în faþa publicului ºi a juriului
sã recite cele mai frumoase poezii. Elena Farago, Otilia
Cazimir, George Topârceanu, Marin Sorescu, Nina Cassian,
George Coºbuc, Grigore Alexandrescu au fost autorii lor
preferaþi, mulþi alegând pentru momentele artistice costume
ºi elemente de recuzitã. Aplauzele, diplomele ºi cadourile le-
au rãsplãtit tuturor participarea, iar premiile au recompensat
talentul recitativ ºi interpretativ.

În acest sens, copiii prezenþi duminica tre-
cutã la Biserica Maica Domnului „Oota” s-au
jucat împreunã, au testat jucãrii, s-au costu-
mat în diferite personaje, s-au fotografiat cu
prinþese ºi ºi-au luat alte jucãrii pentru acasã.
De asemenea, prezenþa membrilor Centrului
Naþional de Educare Caninã, împreunã cu
prietenii lor salvatori, a reprezentat un punct
de interes pentru copii ºi pãrinþi deopotrivã.
Cei mici au aflat despre activitãþile pe care le
deruleazã câinii salvatori, despre specificul
fiecãrei rase canine, membrii Centrului do-
rind sã arate cã, indiferent de rasã, câinii pot
desfãºura activitãþi împreunã cu copii.

«De asemenea, s-a dorit a arãta câinele ca
un prieten ºi ajutor al omului, neîncurajând
violenþa faþã de animale. Costumele pentru copii
au fost asigurate de doamna Florina Smãdoi,

Cele mai frumoase poezii s-au spus, de 1 Iunie, la Biblioteca Judeþeanã!Cele mai frumoase poezii s-au spus, de 1 Iunie, la Biblioteca Judeþeanã!Cele mai frumoase poezii s-au spus, de 1 Iunie, la Biblioteca Judeþeanã!Cele mai frumoase poezii s-au spus, de 1 Iunie, la Biblioteca Judeþeanã!Cele mai frumoase poezii s-au spus, de 1 Iunie, la Biblioteca Judeþeanã!
ca în fiecare an, sã avem atât de mulþi partici-
panþi – o salã plinã de copii, frãþiori ºi surioare,
pãrinþi ºi bunici, învãþãtori ºi profesori”, a adã-
ugat Rodina Pãvãlan, totodatã membru al ju-
riului. I s-au alãturat, în aceeaºi calitate, Adria-
na Teodorescu – managerul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”, Ioana Lãdaru – re-
dactor-ºef adjunct al Radio Oltenia Craiova ºi
subsemnata.

Aceastã a 42-ediþie s-a desfãºurat, ca ºi cele
precedente, pe douã secþiuni: clasele I – a IV-a,
la care s-au înscris 30 de elevi, ºi clasele a V-a
– a VIII-a, la care au încercat sã-ºi demonstre-
ze talentul alþi 8. Participanþii au venit de la 11
instituþii de învãþãmânt din Craiova (ªcolile Gim-
naziale „Sf. Gheorghe”, „Mihai Viteazul”, „Al.
Macedonski”, „Nicolae Romanescu” ºi „Nico-
lae Bãlcescu”, Colegiile Naþionale „Carol I”,
„Elena Cuza” ºi „Fraþii Buzeºti”, Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, Liceul Tehnologic Transpor-
turi Auto, Liceul cu Program Sportiv „Petra-
che Triºcu”) ºi alte 5 din tot atâtea comune ale
Doljului (ªcolile Gimnaziale Castranova, Apele
Vii, Amãrãºtii de Sus, Celaru ºi Melineºti).

„Pedeapsa mâþei” de Elena Farago, „Prin-
þul Miorlau” ºi „În Þara lui Murã-n Gurã” de
Nina Cassian, „Fetiþa alintatã” de Otilia Cazi-
mir, „Bivolul ºi coþofana” de George Topâr-
ceanu, „Câinele ºi cãþelul” de Grigore Alexan-
drescu, „O furnicã” de Tudor Arghezi, „Po-
vestea gâºtelor” de George Coºbuc, „1 Iu-
nie” de Aurora Luchian au fost doar câteva

dintre poeziile preferate ale copiilor. Pentru a fi cât mai con-
vingãtori, câþiva au apelat la diverse elemente de recuzitã,
inclusiv la costumaþia adecvatã. Chiar dacã emoþiile i-au fãcut
pe unii participanþi sã caute din priviri ajutorul pãrinþilor ori
profesorilor însoþitori, cu toþii au fost rãsplãtiþi cu aplauze,
iar la final – cu diplome, baloane cadouri din partea Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

MAGDA BRATU

„Târgul jucãriilor” de la Biserica „Maica Domnului” – Oota,
în sprijinul elevilor cu rezultate ºcolare deosebite

Parohia craioveanã Maica Domnu-
lui „Oota” a organizat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, evenimentul
caritabil „Târgul jucãriilor”. Manifes-
tarea s-a bucurat de prezenþa ºi
sprijinul membrilor Centrului Naþio-
nal de Educare Caninã, organizatorii
pregãtind pentru copii ºi multe alte
surprize. Dupã succesul primei ediþii
– urmare a acesteia, cinci copii cu
rezultate bune la învãþãturã de la
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Roma-
nescu” din Craiova beneficiind de un
ajutor lunar de 100 de lei –, ediþia a
II-a s-a dorit a fi nu doar un eveni-
ment de strângere de fonduri în
vederea acordãrii de burse elevilor, ci
ºi o sãrbãtoare a copiilor.

copiii putându-se îmbrãca ºi fo-
tografia în diferite costume de
prinþese, prinþi sau personaje din
desene animate. Evenimentul s-
a desfãºurat în condiþii deosebi-
te, având sprijinul voluntarilor de la Asociaþia
ACCES Oltenia. Donaþiile celor prezenþi au to-
talizat 5.100 lei, sumã ce va fi direcþionatã în
anul ºcolar urmãtor spre burse ºcolare acor-
date elevilor cu rezultate bune la învãþãturã de
la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu”.
Evenimentul se doreºte a fi, totodatã, unul de
sensibilizare a membrilor parohiei, ºi nu nu-
mai, la nevoile speciale ale celorlalþi. De ase-
menea, „Târgul jucãriilor” se doreºte a fi o
sãrbãtoare închinatã copiilor parohiei, curtea
bisericii depãºindu-ºi astfel dimensiunea litur-
gicã ºi devenind pentru ei loc de joacã ºi so-

cializare», a precizat pãrintele Adrian Trifu, or-
ganizatorul evenimentului.

Potrivit Biroului de presã al Mitropoliei Ol-
teniei, acþiunea continuã prin participarea unui
grup de copii de la ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Romanescu”, sub coordonarea învãþãto-
rului Tudor Tudorache, la serbarea de Ziua
Copilului organizatã de Centrul de recuperare
ºi reabilitare pentru copilul cu handicap „Sfân-
tul Apostol Andrei” din parohie. Mulþumirile
organizatorilor se îndreaptã spre toþi cei ce s-
au implicat în acþiunile de promovare a eveni-
mentului, spre cei ce au asigurat buna sa des-
fãºurare, spre copiii ºi pãrinþii participanþi.
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Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, preºedintele
Franþei, Francois Hollande, ºi premierul Italiei,
Matteo Renzi, au inaugurat ieri, printr-o cãlãtorie cu
trenul, Tunelul elveþian Saint-Gothard, cel mai lung
din lume. Tunelul feroviar Saint-Gothard are lungi-
mea de 57 de kilometri ºi va permite scurtarea cu o
orã a curselor cu trenul între oraºele Milano (Italia)
ºi Zurich (Elveþia). La cursa inauguralã au participat
lideri politici elveþieni, precum ºi preºedintele
Franþei, François Hollande, cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, ºi premierul Italiei, Matteo Renzi.
Lucrãrile pentru construirea celui mai lung tunel
feroviar din lume au durat 18 ani. Trenurile vor
putea rula cu viteze de pânã la 250 km/h prin tunelul
cu lungimea de 57 de kilometri.

Timmermans: UE a descoperit
nereguli în exercitarea statului de drept
în Polonia

Vicepreºedintele Comisiei Europene,
Frans Timmermans, a declarat ieri cã UE a
descoperit nereguli în exercitarea statului
de drept din partea guvernului polonez ºi ia
în calcul posibilitatea de a impune sancþi-
uni în acest sens. Potrivit lui Timmermans,
Comisia Europeanã a adoptat o notã diplo-
maticã oficialã prin care criticã guvernul
conservator al Poloniei pentru deciziiile le-
gate de limitarea activitãþii Curþii Constitu-
þionale din þarã. Decizia de ieri presupune
cã liderii UE au considerat nesatisfãcãtoa-
re negocierile purtate luni la rând cu Varºo-
via, ceea ce declanºeazã cea de-a treia eta-
pã a procedurii de investigare din partea
UE în privinþa respectãrii statului de drept
în Polonia, cea a impunerii de sancþiuni.
Anunþul vine dupã ce Frans Timmermans a
efectuat o vizitã în urmã cu o sãptãmânã în
Varºovia pentru a discuta cu premierul po-
lonez, Beata Szydlo, pe marginea disensiu-
nilor dintre UE ºi Polonia privitoare la exer-
citarea statului de drept. În urmã cu douã
sãptãmâni, Comisia Europeanã l-a delegat
pe Timmermans sã transmitã o notã diplo-
maticã formalã Varºoviei pânã luni (30 mai),
cu condiþia ca Polonia sã facã progrese sub-
stanþiale în tratarea problematicilor indi-
cate de UE asupra încãlcãrii drepturilor
democratice. O astfel de notã aduce cu sine
ºi sancþiuni impuse Poloniei de cãtre UE.
Dupã ce a câºtigat alegerile din octombie,
partidul actualului preºedinte al Poloniei,
Jaroslaw Kaczynski, a preluat puterea ºi a
introdus modificãri în Curtea Constituþio-
nalã a þãrii, modificãri care submineazã in-
dependenþa judecãtorilor ºi aduc atingere
standardelor democratice ale Uniunii Eu-
ropene, avertizeazã criticii. În acest sens,
Comisia Europeanã a lansat în ianuarie o
procedurã de verificare în cazul Poloniei a
eventualelor încãlcãri în exercitarea statu-
lui de drept.

Australia: Un înotãtor rãnit de un rechin!
Un surfeur din estul Australie, se aflã în

stare criticã, dupã ce în urma unui atac de
rechin a rãmas fãrã piciorul drept, potrivit
media localã, Asociaþia de surf Live Safing, a
semnalat prezenþa unui rechin, susceptibil a
fi marele alb la Falcon Beach, la sud de Perth,
unde s-a produ atacul. Potrivit ziarul “West
Australian” Ben Gerring (29 ani) se gãsea cu
alþi surfeuri când s-a produs atacul. În stare
de inconºtienþã el a fost transportat cu heli-
copterul la spitalul regal din Perth. Preºe-
dintele clubului local de surf, Brian Williams,
ºi-a exprimat consternarea. Existã pãrerea
cã atacurile rechinilor s-au înmulþit din ca-
uza practicanþilor sporturilor nautice, dar
atacurile mortale rãmân foarte reduse.

Primãria din Paris a anunþat
cã plãnuieºte sã deschidã prima tabãrã
de refugiaþi din zona oraºului

Anne Hidalgo, primarul Parisului, a anun-
þat cã autoritãþile municipale plãnuiesc sã
deschidã prima tabãrã de refugiaþi din ca-
pitala francezã, aceasta urmând sã fie am-
plasatã în partea de nord a oraºului. Drept
model pentru modul de organizare al tabe-
rei, Hidalgo a prezentat o tabãrã pentru re-
fugiaþi din Grand-Synthe, în nordul Franþei,
unde aproximativ 2.500 de persoane sunt
cazate în locuinþe modulare. Tabãra a fost
deschisã în luna martie ºi este administratã
de organizaþia Medici fãrã frontiere. “Nu mai
putem accepta situaþia umanitarã, situaþia
sanitarã pe care migranþii trebuie sã o su-
porte”, a mai declarat Hidalgo. Aceasta va
fi prima tabãra de refugiaþi din zona capita-
lei franceze ºi ar putea fi gata în termen de
douã luni. Franþa a fost mult mai puþin afec-
tatã de criza imigranþilor, însã, mii de per-
soane au tranzitat Franþa în încercarea de a
ajunge în Marea Britanie. În prezent, apro-
ximativ 3.900 de imigranþi trãiesc în condi-
þii mizere, într-o tabãrã aflatã în apropierea
portului Calais.

Procurorii germani investigheazã plân-
gerile depuse de 26 de femei care susþin
cã au fost victime ale unor agresiuni se-
xuale în cadrul festivalului de muzicã din
Darmstadt, vestul Germaniei, din wee-
kend, iar poliþia a arestat deja trei bãrbaþi
de origine pakistanezã. Pânã marþi searã,
26 de femei au denunþat agresiunile sexuale
la care au fost supuse, fiind depuse 14
plângeri în mod oficial. “Femeile au acu-
zat cã au fost înconjurate de grupuri mici
de bãrbaþi care le-au atins în mod neadec-
vat”, a declarat un purtãtor
de cuvânt al poliþiei germa-
ne, precizând cã plângerile
sunt în prezent investigate
de procurori. Incidentul a
readus în discuþie seria de
agresiuni sexuale din Koln
comise de bãrbaþi “africani
sau arabi” în Ajunul Anului
Nou, în zona centralã a ora-
ºului, care au vizat peste 100
de femei, ceea ce a stârnit
un val de indignare în întrea-
ga þarã faþã de politica des-

O ambarcaþiune a Forþelor
navale franceze a depistat
semnale care provin probabil
de la una dintre cele douã
cutii negre ale avionului
EgyptAir care s-a prãbuºit pe
data de 19 mai în Marea Me-
diteranã cu 66 de persoane la
bord, au anunþat autoritãþile
egiptene. Peste o sãptãmânã
va sosi o navã echipatã spe-
cial pentru a aduce la supra-
faþã cele douã cutii negre, a
informat Ministerul Aviaþiei
civile într-un comunicat. Un
avion aparþinând companiei
EgyptAir, care efectua o cur-
sã între Paris ºi Cairo, a dispãrut în noap-
tea de 18 spre 19 mai cu 66 de persoane
la bord, nemaiputând fi localizat cu ajuto-
rul radarului. Fuselajul avionului a fost des-
coperit vineri la 290 de kilometri de oraºul
Alexandria, situat în regiunea de coastã a

Merkel, Hollande ºi Renzi, la inaugurareaMerkel, Hollande ºi Renzi, la inaugurareaMerkel, Hollande ºi Renzi, la inaugurareaMerkel, Hollande ºi Renzi, la inaugurareaMerkel, Hollande ºi Renzi, la inaugurarea
TTTTTunelului Saint-Gothard, cel mai lung din lumeunelului Saint-Gothard, cel mai lung din lumeunelului Saint-Gothard, cel mai lung din lumeunelului Saint-Gothard, cel mai lung din lumeunelului Saint-Gothard, cel mai lung din lume

Semnal provenind probabil de la cutia neagrã
a avionului EgyptAir, captat de Forþele navale franceze

Egiptului, în sudul Mãrii Mediterane. În
avion se aflau 30 de egipteni, 15 francezi,
doi irakieni, un britanic, un belgian, un ku-
weitian, un saudit, un sudanez, un ciadian,
un portughez, un algerian ºi un canadian
ºi zece membri ai echipajului. Pânã în pre-

zent au fost descoperite 18
fragmente ale avionului ºi 23
de rãmãºiþe umane. În
toamna anului 2015, orga-
nizaþia teroristã Stat Islamic
a revendicat prãbuºirea unui
avion de pasageri rus în
Egipt, un incident soldat cu
224 de morþi. Avionul Air-
bus A321 al companiei ruse
Kogolimavia (Metrojet),
care zbura pe ruta Sharm el-
Sheikh - Sankt-Petersburg,
s-a prãbuºit pe 31 octom-
brie în Peninsula Sinai, în
nordul Egiptului. Incidentul
aerian s-a soldat cu moartea

celor 224 de persoane aflate la bord. Gru-
parea fundamentalistã Provincia Sinai, fi-
liala egipteanã a reþelei teroriste Stat Isla-
mic, a revendicat doborârea avionului, in-
formaþia fiind confirmatã de Rusia, Statele
Unite ºi Marea Britanie.

Germania: Procurorii investigheazã
agresiunile sexuale semnalate

de 26 de femei la un festival de muzicã
chisã a lui Merkel în privinþa imigranþilor.
Peste un milion de imigranþi au depus so-
licitãri de azil în Germania în cursul anului
trecut. Poliþia din Darmstadt a anunþat cã
a arestat duminicã trei suspecþi de origine
pakistanezã cu vârste cuprinse între 28 ºi
31 de ani. Doi sunt solicitanþi de azil, iar
un al treilea provine tot din Pakistan, dar
locuieºte în Germania de mai mult timp.
Nu se ºtie exact dacã ºi acesta este solici-
tant de azil. Tot mai multe femei au înce-
put sã depunã plângeri dupã ce au auzit de

arestãrile de duminicã fãcute în cadrul fes-
tivalului de patru zile din Darmstadt, care
atrage în total 300.000-400.000 de per-
soane, a declarat purtãtorul de cuvânt al
poliþiei locale. În pofida scãderii cotei de
popularitate de când a adoptat politica des-
chisã faþã de imigranþi, cancelarul german,
Angela Merkel, a declarat pentru publica-
þia Bunte cã nu va restricþiona accesul ex-
tracomunitarilor care solicitã asistenþã
umanitarã pe teritoriul german, aºa cum a
procedat anul trecut.
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Anunþul tãu!
ANUNT PUBLIC S.C.

ROMCIM IMPEX S.R.L. re-
prezentatã de CIOANÃ
DORU - FLORIN anunþã pu-
blicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu pen-
tru proiectul “CONSTRUIRE
IMOBIL C1 (Sp+P+1) - RE-
STAURANT ªI CAMERE CA-
ZARE, C2 (P) - TERASÃ
ACOPERITÃ DESERVIRE
PISCINÃ, C3 (P) - VESTIA-
RE ªI GRUPURI SANITARE,
C4 (P) - CORT EVENIMEN-
TE, C5 (P) - SPAÞIU COMER-
CIAL, C6 (P)-COPERTINÃ
METALICÃ” propus a fi am-
plasat în mun. BÃILEªTI,
str. INDEPENDENTEI, nr. 65,
jud. DOLJ. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C.
ROMCIM IMPEX S.R.L. din
municipiul Baileºti, Aleea
Eroilor, nr. 75 - 75A, jud.
Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 - 16.30
ºi vineri între orele 8.00 -
14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.  1,
fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
GRÃDINIÞA cu PP „Tudor

Vladimirescu”, cu sediul în
Craiova, strada Carol I,
nr.41A, organizeazã în data de
27.06.2016, concurs pentru
ocuparea a trei posturi de în-
grijitor copii, treapta profesi-
onalã II, studii medii, pe pe-
rioadã nedeterminatã. În-
scrierile se fac la sediul insti-
tuþiei, serviciul contabilitate,
în perioada 02.06-15.06.2016,
în intervalul orar 10.00-14.00
(în zilele lucrãtoare). Infor-
maþiile se pot  obþine ºi la te-
lefonul: 0251.410.821 sau de
la sediul instituþiei. Termen li-
mitã de depunere a dosare-
lor de înscriere: 15.06.2016,
ora 14.00.

S.C. ONIOPTIC MEDICAL
P.D. anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activi-
tatea: 8610 Activitatea de
asistenþã spitaliceascã,  ce
se desfãºoarã în Craiova, Bd.
Nicolae Titulescu Nr.2. Infor-
maþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de
17.06.2016.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii disponibile: a) spaþii
moderne de birouri, cu suprafe-
þe cuprinse între 20 si 58 de m.p.,
având incluse o serie de facilita-
te precum: instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii commune de tip oficiu,
salã multifuncþionalã dotatã co-
respunzãtor, locuri de parcare
gratuitã. Birourile se gãsesc în
incinta Centrului de Dezvoltare
Tehnologica si Excelenta in Afa-
cerisia Centrului de Sprijin al
IMM-urilor ºi Institutelor de Cer-
cetare ºi Inovare. b) spaþii expo-
ziþionale,  de depozitare ºi de ali-
mentaþie publicã – în incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului, nr.26,
etaj 2, camera E211. Licitaþia va
avea loc la aceeaºi adresã în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,
h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
si 0769.268690.

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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OFERTE SERVICIU

OPERATOR prin-
turi personalizate,
Mall-Mercur, cu-
noºtinþe minime,
Corel, Photoshop.
Telefon: 0743/
870.553.
ANGAJÃM VOR-
BITOATE LIMBA
ITALIANÃ. Tele-
fon: 0766/058.400.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina proprie,
marca Espero, po-
sed permis cate-
goriile B,C, D ºi E.
Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþiri le.
Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã Craio-
va, str. Târnava, nr.
21. Telefon: 0749/
320.335.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând par-
cele 450-730 mp,
Selgros, acces din-
spre Damila ºi Casa
Noastrã, intravilan,
curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598;
0722/264.089.
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.

Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Cen-
trul Istoric. Telefon:
0744/581.777.

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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.

Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/ 676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/
801.619; 0351/
410.383.
Vând triploc în sta-
re perfectã de
funcþionare cu pie-
se de schimb re-
zervã ºi motor re-
zervã. Telefon:
0745/589.825.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1
leu/kg, douã foi ta-
blã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezer-
vã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã
5 lei kg, televizor
color Grunding cu
telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu
20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou,
arzãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.

Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9
camere ºi terasã de
60 mp în Brãdeºti,
cu teren 8000 mp
deschidere la stra-
dã 28 ml, utilitãþi, apã
Izvarna. Telefon:
0744/530.451.

Primesc în gazdã.
Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez spaþiu 24
mp, Vasile Conta,
magazin, atelier,
etc. Telefon: 0744/
280.957.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.
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GRUPA A

Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie, 22:00, St. Denis: Franþa – ROMÂNIA

11 iunie, 16:00, Lens: Albania – Elveþia

15 iunie, 19:00, Paris: ROMÂNIA – Elveþia

15 iunie, 22:00, Marsilia:  Franþa – Albania

19 iunie, 22:00, Lille:  Elveþia – Franþa

19 iunie, 22:00, Lyon: ROMÂNIA – Albania

FRANÞA

Federaþia înfiinþatã în: 1904.

Poreclã: Le Bleus.

Locul în clasamentul FIFA: 21.

Selecþioner: Didier Deschamps.

Echipa de bazã: Lloris (cãpitan) – Sagna, Koscielny, Mangala, Evra –
Matuidi, Pogba, Kante – Griezmann, Giroud, Payet.

Vedeta echipei: Paul Pogba (Juventus Torino).

Valoarea lotului: 340 de milioane de euro.

Media de vârstã: 27,8 ani.

Performanþe la Euro: 8 participãri, campioanã în 1984 ºi 2000.

Grupa preliminarã: nu a participat în preliminarii, fiind calificatã din postura de þarã
organizatoare.

ALBANIA

Federaþia înfiinþatã în: 1930.

Poreclã: Vulturii.

Locul în clasamentul FIFA: 45.

Selecþioner: Giovanni De Biasi.

Echipa de bazã: Berisha – Hysaj, Cana (cãpitan), Mavraj, Ajeti – Lenjani, Lila, T. Xhaka,
Gashi – Sadiku, Cikalleshi.

Vedeta echipei: Elseid Hysaj (Napoli).

Valoarea lotului: 31 de milioane de euro.

Media de vârstã: 27,6 ani.

Performanþe la Euro: Prima participare.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul secund în grupa I – cu 14 puncte: 4 victorii, 2
egaluri, 2 eºecuri. A încheiat în urma Portugaliei (21p) ºi înaintea Danemarcei (12p), Serbiei
(4) ºi Armeniei (2p).

LOT

Portari     Selecþii/goluri                            Club

1. Hugo Lloris (29 ani) 74/0   Tottenham/Anglia

16. Steve Mandanda (31 ani) 22/0   Marseille

23. Benoît Costil (28 ani) 0/0   Rennes

Fundaºi

2. Christophe Jallet (32 ani) 11/1   Lyon

3. Patrice Evra (35 ani) 72/0   Juventus / Italia

4. Adil Rami (30 ani) 27/1   Sevilla / Spania

13. Eliaquim Mangala (25 ani) 7/0   Man. City / Anglia

17. Lucas Digne (22 ani) 12/0   Roma / Italia

19. Bacary Sagna (33 ani) 56/0   Man. City / Anglia

21. Laurent Koscielny (30 ani) 28/0   Arsenal / Anglia

22. Samuel Umtiti (22 ani) 0/0   Lyon

Mijlocaºi

5. N’Golo Kanté (25 ani) 3/1   Leicester / Anglia

6. Yohan Cabaye (30 ani) 45/4   Crystal Palace / Anglia

8. Dimitri Payet (29 ani) 17/3   West Ham / Anglia

12. Morgan Schneiderlin (26 ani) 15/0   Man. United / Anglia

14. Blaise Matuidi (29 ani) 43/8   Paris SG

15. Paul Pogba (23 ani) 30/5   Juventus / Italia

18. Moussa Sissoko (26 ani) 37/1   Newcastle / Anglia

Atacanþi

7. Antoine Griezmann (25 ani) 26/7   Atlético Madrid / Spania

9. Olivier Giroud (29 ani) 48/15   Arsenal / Anglia

10. André-Pierre Gignac (30 ani) 26/7   UANL / Mexic

11. Anthony Martial (20 ani) 8/0   Man. United / Anglia

20. Kingsley Coman (19 ani) 4/1   Bayern Munchen / Germania

LOT

Portari     Selecþii/goluri      Club

1. Etrit Berisha (27 ani) 34/0 Lazio / Italia

12. Orges Shehi (38 ani) 7/0 Skënderbeu Korçë

23. Alban Hoxha (28 ani) 1/0 Partizani Tirana

Fundaºi

2. Andi Lila (30 ani) 59/0 PAS Giannina / Grecia

4. Elseid Hysaj (22 ani) 19/0 Napoli / Italia

5. Lorik Cana (32 ani) 91/1 Nantes / Franþa

6. Frederic Veseli (23 ani) 3/0 Lugano / Elveþia

7. Ansi Agolli (33 ani) 60/2 Qarabað / Azerbaijan

15. Mërgim Mavraj (29 ani) 25/3 FC Köln / Germania

17. Naser Aliji (22 ani) 5/0 Basel / Elveþia

18. Arlind Ajeti (22 ani) 9/1 Frosinone / Italia

Mijlocaºi

3. Ermir Lenjani (26 ani) 18/3 Nantes / Franþa

8. Migjen Basha (29 ani) 18/3 Como / Italia

9. Ledian Memushaj (29 ani) 13/0 Pescara / Italia

11. Shkëlzen Gashi (27 ani) 13/1 Colorado Rapids / SUA

13. Burim Kukeli (32 ani) 15/0 FC Zürich / Elveþia

14. Taulant Xhaka (25 ani) 11/0 Basel / Elveþia

20. Ergys Kaçe (22 ani) 15/2 PAOK / Grecia

21. Odise Roshi (25 ani) 32/1 Rijeka / Croaþia

22. Amir Abrashi (26 ani) 17/0 SC Freiburg / Germania

Atacanþi

10. Armando Sadiku (25 ani) 19/4 Vaduz / Liechtenstein

16. Sokol Cikalleshi (25 ani) 19/2 Baºakºehir / Turcia

19. Bekim Balaj (25 ani) 15/2 Rijeka / Croaþia
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ROMÂNIA

Federaþia înfiinþatã în: 1919

Poreclã: Tricolorii.

Locul în clasamentul FIFA: 19.

Selecþioner: Anghel Iordãnescu.

Echipa de bazã: Tãtãruºanu – Sãpunaru, Chiricheº (cãpitan), Dr. Grigore, Raþ – Pintilii,
Hoban – Ad. Popa, Stanciu, B. Stancu – Fl. Andone.

Vedeta echipei: Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina).

Valoarea lotului: 42 de milioane de euro.

Media de vârstã: 28,7 ani.

Performanþe la Euro: 4 participãri, sfertfinalistã în 2000.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul secund în grupa F, cu 20 de puncte: 5 victorii ºi
5 egaluri. A încheiat în urma Irlandei de Nord (21p) ºi înaintea Ungariei (16p), Finlandei
(12p), Insulelor Feroe (6p) ºi Greciei (6p).

ELVEÞIA

Federaþia înfiinþatã în: 1895.

Poreclã: Nati.

Locul în clasamentul FIFA: 14.

Selecþioner: Vladimir Petkovic.

Echipa de bazã: Sommer – Liechtsteiner (cãpitan), Senderos, Djourou, Rodriguez – G.
Xhaka, Behrami, Dzemailli, Shaqiri – Seferovic, Mehmedi.

Vedeta echipei: Granit Xhaka (Arsenal Londra).

Valoarea lotului: 130 de milioane de euro.

Media de vârstã: 26 de ani.

Performanþe la Euro: 4 participãri, nu a trecut de faza grupelor.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul secund în grupa E, cu 21 de puncte: 7 victorii,
3 eºecuri. A încheiat în spatele Angliei (30p) ºi înaintea Sloveniei (16p), Estoniei (10p),
Lituaniei (10p) ºi reprezentativei din San Marino (1p).

LOT

Portari     Selecþii/goluri                              Club

1. Costel Pantilimon (29 ani) 22/0 Watford / Anglia

12. Ciprian Tãtãruºanu (30 ani) 35/0 Fiorentina / Italia

23. Silviu Lung Jr. (26 ani) 3/0 Astra

Fundaºi

2. Alexandru Mãþel (26 ani) 16/0 Dinamo Zagreb / Croaþia

3. Rãzvan Raþ (35 ani) 110/2             Rayo Vallecano / Spania

4. Cosmin Moþi (31 ani) 7/0 Ludogorets Razgrad / Bulgaria

6. Vlad Chiricheº (26 ani) 40/0 Napoli / Italia

15. Valericã Gãman (27 ani) 13/1 Astra

16. Steliano Filip (22 ani) 4/0 Dinamo

21. Dragoº Grigore (29 ani) 19/0 Al-Sailiya / Qatar

22. Cristian Sãpunaru (32 ani) 12/0 Pandurii

Mijlocaºi

5. Ovidiu Hoban (33 ani) 19/1 Hapoel Be’er Sheva / Israel

7. Alexandru Chipciu (27 ani) 20/3 Steaua

8. Mihai Pintilii (31 ani) 30/1 Steaua

10. Nicolae Stanciu (23 ani) 4/3 Steaua

11. Gabriel Torje (26 ani) 49/10 Osmanlýspor / Turcia

17. Lucian Sânmãrtean (36 ani) 19/0 Al-Ittihad / Arabia Sauditã

18. Andrei Prepeliþã (30 ani) 9/0 Ludogorets / Bulgaria

20. Adrian Popa (27 ani) 13/0 Steaua

Atacanþi

9. Denis Alibec (25 ani) 3/1 Astra

13. Claudiu Keºerü (29 ani) 12/4 Ludogorets / Bulgaria

14. Florin Andone (23 ani) 5/1 Córdoba / Spania

19. Bogdan Stancu (28 ani) 39/9 Gençlerbirliði / Turcia

LOT

Portari     Selecþii/goluri                          Club

Yann Sommer (27 ani) 18/0 Mönchengladbach / Germania

Roman Bürki (25 ani) 4/0 Dortmund / Germania

Marwin Hitz (28 ani) 2/0 Augsburg / Germania

Fundaºi

Stephan Lichtsteiner (32 ani) 80/5 Juventus / Italia

Johan Djourou (29 ani) 60/2 Hamburger / Germania

Steve von Bergen (32 ani) 49/0 Young Boys

Ricardo Rodríguez (23 ani) 36/0 Wolfsburg / Germania

Fabian Schär (24 ani) 19/5 Hoffenheim / Germania

Michael Lang (25 ani) 16/2 Basel

François Moubandje (25 ani) 10/0 Toulouse / Franþa

Nico Elvedi (19 ani) 1/0 Mönchengladbach / Germania

Mijlocaºi

Valon Behrami (31 ani) 65/2 Watford / Anglia

Gélson Fernandes (29 ani) 56/2 Rennes / Franþa

Xherdan Shaqiri (24 ani) 52/17 Stoke City / Anglia

Blerim D•emaili (30 ani) 47/6 Genoa / Italia

Granit Xhaka (23 ani) 42/6 Arsenal / Anglia

Fabian Frei (27 ani) 7/1 Mainz / Germania

Shani Tarashaj (21 ani) 3/0 Everton / Anglia

Denis Zakaria (19 ani) 1/0 Young Boys

Atacanþi

Eren Derdiyok (27 ani) 51/10 Kasýmpaþa / Turcia

Admir Mehmedi (25 ani) 41/3 Leverkusen / Germania

Haris Seferoviæ (24 ani) 30/7 Frankfurt / Germania

Breel Embolo (19 ani) 9/1 Basel
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