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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã politicienii noºtri au fãcut
avere, de ce spui, Popescule, cã nu
au fãcut nimic?
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Cele 173 de secþii de votare care sunt amenajate în Craiova
se vor deschide, duminicã, la ora 7.00 ºi se vor închide la ora
21.00. În acest interval, sunt aºteptaþi sã treacã pe la urne un
numãr de 257.850 de craioveni cu drept de vot, care se regãsesc
pe listele electorale permanente. Alegãtorii din Craiova au de
ales între 9 candidaþi care s-au înscris în cursa pentru obþine-
rea mandatului de primar al Craiovei:  actualul primar Lia
Olguþa Vasilescu – candidat Alianþa PSD-UNPR; Pavel Badea –
candidat PNL; Mircea Nãstare – candidat ALDE; Horaþiu Buza-
tu – candidat Partidul Miºcarea Liberalã; Dan Cherciu – candi-
dat Alianþa „Pro Craiova” (formatã din partidele M10 ºi PNÞCD);
Florentin Gust – candidat PSRO; Arthur Andriþoiu – candidat
independent, Ionel Panã – candidat independent ºi Constantin
Mireanu – candidat independent. În Dolj, sunt aºteptate 579.628
de persoane pentru a-ºi manifesta votul pentru alegerea pri-
marului ºi a consilierilor locali, în tot judeþul fiind deschise,
duminicã, un numãr total de 529 de secþii de votare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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O delegaþie

a protestatarilor

din industria

auto a fost

primitã

la Palatul

Cotroceni
Consilierul prezidenþial

Cosmin Marinescu a primit
ieri o delegaþie a protestatari-
lor din industria auto care a
prezentat nemulþumirile în
legãturã cu problemele
nerezolvate din sectorul
feroviar, portuar, precum ºi
faþã de infrastructurã ºi au
înmânat primit un document
de poziþie. “Reprezentanþii
sindicali au prezentat nemul-
þumirile ºi îngrijorãrile
existente în legãturã cu
problemele nerezolvate din
sectorul feroviar, portuar,
precum ºi faþã de infrastruc-
tura de transport rutier,
feroviar, fluvial ºi maritim,
care impun prioritãþi ferme ºi
investiþii susþinute”, potrivit
unui comunicat de presã emis
de Administraþia Prezidenþia-
lã. De asemenea, protestatarii
au înmânat reprezentanþilor
Preºedinþiei un document de
poziþie cu principalele proble-
me semnalate de reprezentan-
þii sindicatelor. Totodatã,
sindicaliºtii au prezentat
anumite prioritãþi, pe care
Guvernul ºi alte autoritãþi ar
trebui sã le includã pe agenda
mãsurilor de susþinere ºi
dezvoltare economicã a
sectoarelor respective. “Între-
vederea de astãzi reconfirmã
interesul manifestat de
Preºedintele României, nu
doar pentru cunoaºterea
problemelor din anumite
sectoare economice, dar ºi
pentru încurajarea dialogului
social, care sã genereze soluþii
pe termen lung, menite sã
conducã la rezolvarea proble-
melor ºi nu la amânarea lor,
de la o perioadã la alta”,
potrivit sursei citate.
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Fosta coaliþie de guvernare,
condusã de PSD, are ºanse sã
obþinã un scor bun la alegerile le-
gislative, dar este puþin probabil
sã câºtige suficient sprijin pen-
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Ordonanþa de urgenþã care face corecþii sala-

riale în sistemul bugetar se aflã pe circuitul de
avizare spre ministere, astfel încât Guvernul sã o

poatã aproba în ºedinþa de miercuri, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu.

Purtãtorul de cuvânt al Exe-
cutivului a fãcut aceste afirma-
þii în momentul în care jurna-
liºtii l-au întrebat, joi, dacã în
ºedinþa Guvernului s-a mai luat
cumva în discuþie OUG, iar el a
negat. “În aceastã ºedinþã, nu,
a fost  doar un anunþ foarte
scurt cã ordonanþa a plecat în
avizare spre celelalte ministere
care îºi vor da avizul în cursul
acestor zile. Vrem s-o avem
miercuri în ºedinþa de Guvern
ºi s-o aprobãm în formula cu-
noscutã, pe care a prezentat-o
ministrul Muncii, inclusiv marþi
seara, în conferinþã de presã”,
a spus Suciu.

El a subliniat cã Guvernul rã-
mâne deschis oricãrei discuþii

cu sindicatele din educaþie, sin-
gurele nemulþumite de prevede-
rile ordonanþei, dar numai în li-
mitele bugetare cunoscute. Tot-
odatã, Dan Suciu a precizat cã
sindicate din alte domenii au so-
licitat aprobarea cât mai urgen-
tã a OUG pentru a beneficia de
creºterile salariale.”Sindicatele
din diverse domenii chiar au so-
licitat printr-un comunicat pu-
blic aprobarea cât mai urgentã
a ordonanþei. Sigur, nu sunt cei
din educaþie.  De asemenea,
avem acordul celor din sãnãta-
te pentru acesta ºi toate celelal-
te structuri sindicale sunt de
acord cu ordonanþa ºi principiul
de corecþie salarialã pe care-l
introduce aceastã ordonanþã în

salarizarea bugetarilor. Pânã la
urmã, e vorba de creºteri sala-
riale la toate tipurile profesio-
nale pe care le avem în acest
moment în platã. Sigur, nu la
toþi bugetarii, dar la toate aces-
te categorii, unele mai mult, al-
tele mai puþin, în funcþie de co-

recþiile pe care trebuie sã le fa-
cem pentru a ne îndrepta spre
un sistem echitabil de salariza-
re”, a spus Suciu. El a mai pre-
cizat cã ºi angajaþi din ºapte
ministere vor beneficia de co-
recþii introduse de textul ordo-
nanþei de urgenþã.

DNA ancheteazã fapte de spãlare de bani, dare de mitã
ºi abuz în serviciu în dosarul Hexi Pharma

Procurorii DNA investigheazã presupuse fapte de abuz în serviciu,
dare de mitã ºi spãlare de bani în ancheta ce vizeazã conducerea ºi

activitatea Hexi Pharma, fiind începutã urmãriea penalã in rem din 11
mai, au declarat surse judiciare, ieri, pentru MEDIAFAX.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIA-
FAX cã DNA a început urmãrirea penalã in
rem în dosarul Hexi Pharma încã de pe 11 mai
pentru fapte de abuz în serviciu, dare de mitã
ºi spãlare de bani. În acest dosar mai multe
persoane au fost chemate pentru a da declara-
þii. Flori Dinu, directorul general al Hexi Phar-
ma, care se aflã în arest la domiciliu de sâmbã-
tã fiind acuzatã de acuzatã de 99 de infracþiuni
de înºelãciune în formã continuatã, 29 de in-
fracþiuni de înºelãciune ºi participaþie impro-
prie la zãdãrnicirea combaterii bolilor, a ajuns
la sediul DNA încã de la ora 09.00.

Dupã patru ore de audieri, la ieºirea Flori

Dinu a refuzat sã facã vreo declaraþie în faþa
jurnaliºtilor, însã avocatul femeii a declarat
cã este suspectã pentru fapte de delapidare
precizând cã nu s-a luat nicio mãsurã preven-
tivã asupra clientei lui. La audieri a fost adus
din Penitenciarul Rahova ºi Miron Panaitescu,
fostul director Hexi Med ºi prieten cu Dan Con-
drea, care a fost audiat timp de trei ore.

Uliana Ochinciuc a ajuns ieri dimineaºa
la sediul DNA însoþitã de avocat pentru a fi
audiatã de procuri. Aceasta nu a fãcut nicio
declaraþie în faþa jurnaliºtilor la momentul so-
sirii la sediul DNA. În acelaºi dosar este au-
diat ºi fratele acesteia, angajat al companiei

Hexi Pharma care a ajuns la DNA însoþit de
avocatul sãu. Avocatul firmei este audiat ºi el
de procuroii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
în noul dosar care vizeazã activitatea compa-
niei Hexi Pharma.

Consilier prezidenþial: România ar putea avea un nou
premier tehnocrat dupã alegerile legislative

România ar putea avea din nou un premier tehnocrat dacã
dupã alegerile din toamnã niciun partid nu va câºtiga majoritatea
necesarã pentru a forma un guvern, a afirmat Laurenþiu ªtefan,
consilier pe politicã internã al preºedintelui Iohannis, la eveni-

mentul Reuters Eastern Europe Investment Summit.

tru a forma un guvern, a decla-
rat, miercuri, consilierul prezi-
denþial. PSD ºi PNL, cele mai
mari douã partide din Romania,
vor obþine aproximativ 32-35 la

sutã din voturi la alegerile legis-
lative, fapt ce nu le va asigura
majoritatea necesarã pentru a
propune un premier, potrivit lui
Laurenþiu ªtefan.

ªtefan a mai declarat cã preºe-
dintele Iohannis va face presiuni
pentru numirea unui guvern care
sã pãstreze România ca ”un actor
credibil în Uniunea Europeanã” ºi
care sã continue eforturile pentru
dezvoltarea unui mediu de afaceri
predictibil ºi prietenos. “Evident,
preºedintele va fi în cãutarea unui
prim-ministru. Vom vedea dacã

acesta o sã fie un prim-ministru
politic sau unul cu o carierã poli-
ticã mai scurtã ori chiar un teh-
nocrat ... existã încã multe sem-
ne de întrebare.”

Întrebat dacã premierul Dacian
Cioloº ar putea sã-ºi pãstreze
postul ºi dupã alegeri, ªtefan a
declarat cã: “Este o valoare pen-
tru scena politica româneascã. La
un nivel foarte abstract, cred cã
România ºi partidele româneºti ar
putea avea o sursã valoroasã în
cazul în care se va decide sã in-
tre în arenã (dupã alegeri).”
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, în jurul orei 12.15, po-
liþiºtii craioveni au fost anunþaþi
despre producerea unei încãierãri
pe strada A.I. Cuza, în dreptul lo-
calului Oxygen. Echipaje de poli-
þiºti, dar ºi o ambulanþã au ajuns la
faþa locului, fiind gãsit un bãrbat
de 46 de ani, cu mai multe leziuni
la nivelul feþei ºi capului, care a
fost transportat la Spitalul Clinic

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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încãierare în centrul Craioveiîncãierare în centrul Craioveiîncãierare în centrul Craioveiîncãierare în centrul Craioveiîncãierare în centrul Craiovei

Un bãrbat a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, ieri, la prânz, dupã o încãierare petrecutã pe
strada A.I. Cuza din centrul Craiovei, în zona barului
Oxygen. Se pare cã victima ºi fratele sãu, ambii din
Castranova, s-au apucat la ceartã cu patru tineri de etnie
romã, aflaþi la terasã, iar dupã agresiune cei patru au
fugit. Poliþiºtii au declarat cã i-au identificat pe agresori,
i-au audiat ºi, împreunã cu procurorul de caz de la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Craiova vor fi dispuse
mãsurile legale în acest caz.

Judeþean de Urgenþã Craiova. Din
cercetãrile efectuate, poliþiºtii spun
cã s-a stabilit faptul cã fraþii Ale-
xandru ºi Florian Mihai, de 24, res-
pectiv 46 de ani, din comuna dol-
jeanã Castranova, în timp ce se
îndreptau cãtre un birou notarial
de pe strada A.I.Cuza, au trecut
pe lângã terasa localului Oxygen
ºi s-au apucat la ceartã cu patru
tineri, de etnie romã, care îi cu-

noºteau, având în vedere cã cei doi
fraþi deþin o discotecã în localita-
tea de domiciliu. În timpul discu-
þiilor, cei patru s-au ridicat de la
masã, l-au lovit pe Florian Mihai,
care a cãzut la pãmânt, apoi au
fugit. Bãrbatul rãnit a fost dus la
spital, unde a fost diagnosticat cu
policontuzii p-rin agresiune fizicã,
fracturã ram mandibular ascendent
dreapta, iar poliþiºtii, dupã ce au
finalizat cercetãrile la faþa locului
ºi au discutat cu fratele victimei,
au demarat cãutarea agresorilor. În
cursul dupã-amiezii i-au prins pe
cei patru craioveni cu vârste cu-
prinse între 22 ºi 34 de ani, i-au
dus la sediul Poliþiei Municipiului
Craiova pentru a fi audiaþi, în cau-
zã fiind întocmit dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice
ºi lovire ºi alte violenþe. Cel puþin
deocamdatã, bãrbatul bãtut nu a

depus plângere, fiind îndrumat
cãtre Institutul de Medicinã Lega-
lã Craiova pentru obþinerea certi-
ficatului medico-legal. „La finalul
audierilor, în urma analizãrii mate-

rialului probator împreunã cu pro-
curorul de caz, se vor dispune
mãsurile legale în acest caz”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Reamintim cã, în luna iulie 2011,
procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Segarcea îi trimiteau în
judecatã pe primarul comunei Giur-
giþa, Valentin Mitricã, ºi pe conta-
bilul Primãriei Giurgiþa, Marin Nica,
pentru comiterea infracþiunilor de
delapidare, respectiv complicitate la
delapidare, abuz în serviciu contra
intereselor publice în formã califi-
catã, fals intelectual, angajarea, or-
donanþarea ºi efectuarea de plãþi
peste limitele maxime ale sumelor
aprobate la partea de cheltuieli prin
bugetul local, prejudiciul total de-
pãºind 1,5 milioane lei. Potrivit re-
chizitoriului întocmit de procurori,
în cursul anului 2008, Camera Ju-
deþeanã de Conturi Dolj a efectuat
un control la Primãria Giurgiþa pen-
tru exerciþiul financiar din perioada
2006-2008, ocazie cu care a con-
statat o serie de nereguli. Printre
aspectele sesizate se numãrã efec-
tuarea de plãþi nelegale în cuantum
de 104.246 lei, reprezentând con-
travaloarea unor prestãri servicii
achitate ilegal pentru doi angajaþi ai
Primãriei (servicii pe care nici mã-
car cei doi angajaþi n-au putut sã le

A fost încarcerat la PMS Craiova
Fostul primar din Giurgiþa – 3 ani ºi 6 luni de puºcãrie
pentru abuz în serviciu

Valentin Mitricã, fostul primar al comunei
doljene Giurgiþa, a fost condamnat definitiv,
miercuri, 1 iunie a.c., la 3 ani ºi 6 luni închisoa-
re cu executare. Sentinþa a fost pronunþatã de
Curtea de Apel Craiova, instanþã care a admis
apelul inculpatului ºi i-a redus pedeapsa, întru-
cât primise 5 ani ºi 6 luni închisoare cu execu-
tare la Judecãtoria Segarcea, în dosarul în care
a fost trimis în judecatã în anul 2011 pentru abuz
în serviciu în formã continuatã. Este a doua sen-
tinþã pronunþatã în acest dosar, dupã ce, în mar-
tie 2015, Mitricã a obþinut la Curtea de Apel

denumeascã!!!), avansuri în nume-
rar acordate nelegal mai multor an-
gajaþi ai Primãriei, cea mai mare
sumã fiind încasatã, bineînþeles, de
edilul localitãþii, care a mai achitat
ºi taxa de masterat a unuia dintre
cei doi angajaþi “premiaþi” pentru
prestarea de servicii. ªi cum nu se
putea ca angajaþii sã beneficieze de
banii bugetului local mai mult decât
ºefu’, Valentin Mitricã s-a plimbat
pe unde a vrut, în interes personal,
inclusiv în Italia, cheltuielile de
transport ºi diurna fiind suportate
din fonduri de la bugetul local, dupã
cum au confirmat doi consilieri lo-
cali, dar ºi ºoferul primarului. Toa-
te plãþile au fost evidenþiate în con-
tabilitate fãrã nici un fel de docu-
mente justificative, primarul ºi con-
tabilul Marin Nica încãlcând cu bunã
ºtiinþã prevederile Legii nr. 273/
2006 privind finanþele publice lo-
cale. Un alt aspect menþionat în re-
chizitoriu viza cheltuielile de capital
angajate în anul 2007, constatân-
du-se efectuarea de plãþi nelegale
cãtre executanþii de lucrãri, la unele
lucrãri de investiþii, în valoare de
527.202 lei, precum ºi acordarea

nelegalã a unor avansuri în cuan-
tum de 626.548 lei. La majoritatea
lucrãrilor verificate plãþile nelegale
efectuate reprezintã de fapt achita-
rea unor lucrãri pe care firmele res-
pective nu le-au executat. “Prin
neexercitarea în mod corespunzãtor
a atribuþiilor de serviciu conferite
prin fiºa postului pentru învinuitul
Nica Marin ºi de prevederile Legii
215/2001 pentru Mitricã Valentin,
au fost create prejudicii însemnate
bugetului local, în valoare totalã
de 1.553.097 lei…”, consemnau
procurorii în rechizitoriu.
A obþinut rejudecarea la Curtea
de Apel Craiova

Dupã mai bine de doi ani ºi ju-
mãtate de proces, pe 11 martie
2014, Judecãtoria Segarcea a pro-
nunþat sentinþa în dosar. Instanþa
l-a condamnat pe Valentin Mitricã
la 7 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare, în timp ce Marin Nica
a primit o pedeapsã de 6 ani ºi 6
luni închisoare cu executare. In-
culpaþii au declarat apel, iar pe 12
martie 2015 judecãtorii de la Cur-
tea de Apel Craiova au desfiinþat

sentinþa ºi au trimis cauza spre re-
judecare la instanþa de fond, res-
pectiv Judecãtoria Segarcea. În
octombrie 2015, magistraþii Jude-
cãtoriei Segarcea au pronunþat a
doua sentinþã în acest dosar ºi, cu
toate cã unele infracþiuni reþinute
în sarcina celor doi inculpaþi s-au
prescris, ambii au fost condamnaþi
din nou la pedepse cu executare.
Astfel,Valentin Mitricã a primit o
pedeapsã totalã de 5 ani ºi 6 luni
închisoare întrucât i s-a adãugat
ºi o pedeapsã de 1 an primitã cu
suspendare în 2011 pentru cã a
condus bãut, în timp ce Marin Nica
a fost condamnat la 4 ani ºi 4 luni
de închisoare.

Ambii inculpaþi, dar ºi procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Segarcea au declarat apel
împotriva sentinþei pronunþate pe
fond, iar Curtea de Apel Craiova a
pronunþat miercuri, 1 iunie a.c.,
sentinþa definitivã. Cei doi incul-
paþi s-au ales cu pedepsele redu-
se, Valentin Mitricã primind 3 ani
ºi 6 luni închisoare cu executare,
în timp ce Marin Nica a scãpat cu
3 ani de închisoare cu suspendare

pe durata unui termen de încerca-
re de 6 ani, întrucât a intervenit
prescripþia pentru o parte dintre
infracþiunile reþinute în sarcina lor.
Judecãtorii Curþii de Apel Craiova
au mai dispus ca inculpaþii, în so-
lidar, sã achite 944.058,67 lei cã-
tre partea civilã comuna Giurgiþa,
reprezentând despãgubiri civile (lu-
crãri neexecutate la ªcoala cu cla-
sele I-VIII Giurgiþa, la Grãdiniþa nr.
2 Portãreºti ºi Grãdiniþa nr. 3 Cur-
mãtura, plãþi nelegale cãtre SC
Laur Viomet SRL ºi SC. PRO EU-
ROPEAN CONSULTING), iar
Mitricã trebuie sã mai achite, în
plus, suma de 82921,16 lei, des-
pãgubiri civile (plãþi nelegale efec-
tuate la obiectivul de investiþii „Par-
cul Comunal Giurgiþa”). Reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj au anunþat cã, mier-
curi seara, dupã pronunþarea ho-
tãrârii definitive, fostul primar a
fost încarcerat în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova. Din
pedeapsa primitã urmeazã sã i se
scadã perioada reþinerii ºi arestãrii
preventive de la 16.06.2011 la
03.02.2012.

Craiova rejudecarea cauzei. Prima oarã a pri-
mit o pedeapsã de 7 ani ºi 6 luni de închisoare.
În acelaºi dosar, fostul contabil al Primãriei Giur-
giþa, Marin Nica, a scãpat cu o pedeapsã de 3
ani închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 6 ani. Cei doi au fost
acuzaþi cã au creat un prejudiciu bugetului local
de peste 1,5 milioane lei în perioada 2006 –
2008 prin activitatea infracþionalã desfãºuratã.
Sentinþa fiind definitivã, miercuri searã Valen-
tin Mitricã a fost încarcerat în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova.
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Pentru Jane Vîlcomeanu, primarul PSD de la Oro-
del, tradiþia, sportul, sãnãtatea, cetãþeanul nu con-
teazã. A dovedit-o de-a lungul timpului. Din 2004,
de când este primar, nu a fãcut nimic pentru co-
muna Orodel. Singurele proiecte au fost demarate
în campania electoralã ºi chiar ºi acestea lasã de
dorit. S-a vãzut cum, în disperare, ºi-a asumat chiar
ºi un furt de energie electricã atunci când a dema-
rat în urmã cu o sãptãmânã lucrãrile la staþiile de
autobuz din localitate.

La începutul primului sãu mandat, în anul 2004,
Jane Vîlcomeanu, candidatul PSD pentru încã patru
ani la Primãria Orodel, a ”moºtenit” echipa de fotbal
a comunei, “Steaua Orodel”, de la vremea respecti-
vã, echipã înfiinþatã de viceprimarul Ghiþã Ionel. Jane
Vîlcomeanu a reuºit sã o distrugã. În 2004, echipa
“Steaua Orodel” a primit de la Eugen Neagoe echi-
pament, tricouri ºi ºorturi, jambiere, mingi ºi plase
pentru porþi. În douã luni, totul a dispãrut fãrã ca
echipa sã se poatã bucura de ele. În momentul de
faþã, terenul de fotbal a fost însãmânþat, spre sur-

În Orodel, a venit timpul sã scãpãm de nepãsare ºi incompetenþã!

Pavel Badea a amintit craiovenilor de
problemele penale ale edilului Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu ºi îi roagã pe craioveni sã
se gândeascã de douã înainte de a pune
ºtampila pe buletinul de vot. ”La începutul
sãptãmânii, Olguþa Vasilescu a fost convo-
catã la DNA ºi s-a extins urmãrirea penalã
cu încã un cap de acuzare, pentru luarea
de mitã. Trebuie sã fim conºtienþi cã nu
este benefic pentru imaginea oraºului, pen-
tru noi toþi cei care locuim aici, sã avem un
primar care are o asemenea anatemã care
planeazã asupra lui. Avem deja experienþa
perioadei trecute, când un alt primar a fã-
cut închisoare pentru luare de mitã. Ar fi
grav sã avem încã unul luat pentru luare de
mitã ºi spãlare de bani. În lupta cu actualul
primar ºi PSD, eu, Pavel Badea, candidatul
din partea PNL, am cele mai mari ºanse. În
ultimele sãptãmâni am mers în toate cartie-
rele Craiovei. Mare parte dintre cei cu care
m-am întâlnit au o adversitate pronunþatã
contra actualului primar ºi a PSD-ului. Cei
care îºi doresc cu adevãrat o schimbare la
nivelul administraþiei din Craiova, trebuie sã
nu-ºi iroseascã votul. Trebuie sã voteze
Pavel Badea ºi Partidul Naþional Liberal, alt-
fel, orice vot al celor care sunt împotriva
PSD ºi vor vota pe altcineva, va fi irosit,
pentru cã, indirect, o vor ajuta pe Olguþa

Pavel Badea, candidatul PNL:
politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Candidatul PNL la Primãria muncipiu-
lui Craiova, Pavel Badea a ieºit ieri într-
o conferinþã de presã alãturi de candida-
tul liberal la preºedinþia Consiliului Ju-
deþean Dolj, prof.univ.dr Nicolae Giugea

ºi deputatul Ionuþ Stroe. Liberalii doljeni
au tras un semnal de alarmã vizavi de da-
toria pe care o are Craiova pentru cã nu
s-au respectat termele în proiectele cu
finanþare europeanã.

Vasilescu ºi PSD-ul”, explicã Pavel Badea.

Craiova datoare
cu 17 milioane de euro

Prof.univ.dr Nicolae Giugea, preºedin-
tele PNL Dolj, candidat pentru preºedinþia
Consiliului Judeþean” a vorbit jurnaliºtilor
despre datoria pe care o are Craiova de plãtit
în momentul de faþã, 17 milioane de euro,
din cauza nerespectãrii termenelor pentru
finalizarea proiectelor pe bani europeni. „ªi
v-aº da câteva exemple: linia de tramvai - 1
milion de euro de achitat; parcarea subte-
ranã - 2 milioane de euro, bani europeni care
nu au fost contruiþi la timp; Water Park-ul
care a fost „inaugurat“ pe 1 iunie, cãci aºa
ne-a spus Olguþa Vasilescu, cum cã, de 1
iunie, copiii îºi vor sãrbãtori ziua acolo – 4
milioane de euro bani de restituit; proiectul
de reabilitare rutierã, strãzile Caracal, Râu-
lui, Bariera Vâlcii. Bariera Vâlcii a durat 3
ani, mare realizare! A costat pe 2 milioane
de euro! Teatrul de varã,  cu care doamna
primar se laudã: «am realizat cel mai fru-
mos teatru de varã din România». Aº vrea
sã îmi aduceþi ºi mie un craiovean care a
vãzut finalizat Teatrul de varã, care costã
peste un milion ºi jumãtate de euro pe care
îi plãtesc craiovenii. De-aia «þinem aproa-
pe de oameni», ca sã le iei banii din buzu-

nar, ca sã plãteºti datoriile primãriei. Nimeni
nu vorbeºte de tramvaie, de faptul cã a
acordat subvenþii de 50% ºi gratuiþãþi la
transportul în comun… Într-adevãr, sub-
venþia de 50% se acordã acum, dacã îm-
pingi tramvaiul, iar la gratuitate, la douã plim-
bãri cu tramvaiul, ai una gratuitã cu bascu-
lanta când trage tramvaiul. Mare realizare!”,
spune Nicolae Giugea, preºedintele PNL
Dolj, candidat pentru preºedinþia Consiliu-
lui Judeþean Dolj.

”Suntem extrem de bine
organizaþi la nivelul tuturor
comunelor ºi oraºelor”

Purtãtorul de cuvânt al PNL susþine cã
partidul nu va tolera absolut nimic din ve-
chile practici ale trecutului ºi invitã alegã-
torii sã dea un vot corect ºi viabil pentru
ca schimbarea în bine sã se producã nu-
maidecât. ”Suntem extrem de bine orga-
nizaþi la nivelul tuturor comunelor ºi ora-
ºelor ºi transmitem un mesaj clar cã tot
ce vom vedea în legãturã cu comporamen-
tul PSD-ului sau al celorlalte partied, refe-
ritor la aducerea alegãtorilor, la influenþa-
rea lor în ultima zi, la intimidarea lor, la
încercarea anumitor preºedinþi sau repre-
zentanþi de secþii de votare de a influenþa
procesul electoral, la numãrãtoarea voturi-

lor, le vom comunica urgent tuturor orga-
nelor ºi instituþiilor abilitate!”, dã asigurãri
deputatul Ionuþ Stroe.

Nu este reglementatã
nici predarea listelor
de susþinãtori

În contextul în care Legea nr. 115/2015
ºi Circularele BEC nr. 535 ºi 536 nu regle-
menteazã cui predau birourile electorale de
circumscripþie buletinele de vot nule, atât cele
contestate, cât ºi cele necontestate, judecã-
toriile refuzã sã primeascã de la birourile elec-
torale de circumscripþie buletinele de vot
nule. ”De asemenea, nu este reglementatã
nici predarea listelor de susþinãtori, nici a do-
cumentelor de candidaturã depuse la birou-
rile electorale de circumscripþie de cãtre com-
petitorii electorali, cu excepþia unui exem-
plar al documentelor competitorilor electo-
rali cãrora li s-au atribuit mandate, acesta
fiind predat secretarului unitãþii administra-
tiv-teritoriale. În ambele cazuri mai sus men-
þionate, birourile electorale de circumscrip-
þie sunt puse practic în imposibilitatea de a-
ºi încheia activitatea. Situaþia a fost prezen-
tatã oficial Biroului Electoral Central, fãrã a
se primi niciun rãspuns deocamdatã”, a pre-
cizat Ionuþ Stroe.

MARGA BULUGEAN

prinderea cetãþenilor comunei, care nu înþeleg cum
a fost posibil aºa ceva. ªi nu este vorba de gazon.

”Echipa de fotbal era mândria comunei, mai ales
cã fostul selecþioner al naþionalei României, Victor
Piþurcã, s-a nãscut ºi a crescut la Orodel. A avut
ºansa sã aibã unde sã joace fotbal cu prietenii lui,
sã evolueze de mic într-un sport la care a fost ta-
lentat. Acum, primarul Jane Vîlcomeanu le-a luat
ºansa copiilor din Orodel care poate au chemare
cãtre fotbal. Administraþia PSD a dat încã o datã
dovadã de nepãsare. Un nou talent s-ar putea naº-
te la noi, însã fãrã minime condiþii de antrenament,
ºansele de reuºitã devin nule. În plus trebuie sã ne
gândim la sãnãtatea copiilor noºtri pentru care spor-
tul este foarte important. Jane Vîlcomeanu ºi ad-
ministraþia PSD au lãsat dezastru în comunã. A
venit timpul sã scãpãm de nepãsare ºi incompe-
tenþã. Încã patru ani de mandat PSD nu vor mai
putea salva comuna Orodel ºi aºa nãpãstuitã”, spu-
ne Negrea Petriºor, candidatul Partidului Naþional
Liberal la Primãria Orodel.
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Peste 800 de elevi vor primi
echipament informatic

Copiii ºi tinerii care sunt proveniþi din
familii defavorizate pot benefecia de un
ajutor, sustenabil bugetar, prin programe
europene, în valoare de 200 de euro,
pentru achiþionarea unui echipament
informatic. Prin ceea ce este oferit, peste
800 de copii, din Dolj, vor putea sã ia parte
la educaþie conformã secolului XXI.
„Putem vorbi despre o strategie. Niminste-
rul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a publicat, în mediul virtual ºi
real, lista cu elevii care pot beneficia de
Programul „Euro 200”. Este un proiect
care se adreseazã familiilor defavorizate,
copiii acestora putând beneficia de o
subvenþie de 200 de euro, nominalã, pentru
achiziþionarea unui echipament inteligent,
calculator, unitate ºi tastaturã. Se adresea-
zã atât mediului rural, cât ºi urban. Sunt
aprobate 811 de cereri, iar cei care pot
primi sprijinul trebuie sã provinã dintr-o
familie unde venitul mediu maxim/ compo-
nent  este de 150 de lei. În anul precedent,
am avut un spor de cca.30% de solici-
tianþi, dar scãderea are ºi considerente
obiective, aici putând vorbi de diminuarea
numãrului de elevi înscriºi la ºcoalã.
Oeucum, cele mai multe cerinþe vin de la
Lipovu, Negoi, Bãileºti (ªcoala nr.1),
Filiaºi Urzicuþa, toate ªcoli Gimnaziale, la
care se adaugã Liceul din comuna Amãrãº-
tii de Jos. Toate datele vor fi înscrise în
sistemul informaþional integrat , unde vor
putea fi consultate ”, a precizat Dorel
Popa, coordonatorul sistemului informatic
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRUSTI PÃTRU

Zilele Universitãþii
de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova

Cea de-a 46-a ediþie a Zilelor Universitã-
þii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
debuteazã, astãzi, în Aula Magna a UMF.
Timp de douã zile, medici, studenþi ºi
profesori din Oltenia, dar ºi din alte centre
universitare ale þãrii, vor discuta despre
ultimele noutãþi în domeniu, în cadrul unui
bogat program de manifestãri ºtiinþifice.
Cuvântul de deschidere va aparþine prof.
univ. dr. Ion Rogoveanu, rectorul Universi-
tãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
astãzi, începând cu ora 9.00, în Aula
Magna, Bd. 1 Mai, nr. 66.

RADU ILICEANU
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Miza uriasã a  unor alegeri anoste!Miza uriasã a  unor alegeri anoste!Miza uriasã a  unor alegeri anoste!Miza uriasã a  unor alegeri anoste!Miza uriasã a  unor alegeri anoste!
MIRCEA CANÞÃR

Se încheie, astã searã, cam-
pania electoralã pentru alegeri-
le locale ºi trebuia sã vinã ºi
acest moment. Duminicã suntem
aºteptaþi la vot. Candidaþi ideali
- perfecþi din toate punctele de
vedere - sunt puþini.  ªi chiar
acolo unde ne sunt arãtaþi, re-
comandaþi fãrã rezerve, în ex-
taz, ne referim la Nicuºor Dan,
candidat la Primãria Capitalei,
matematicianul olimpic, “omul
integral cinstit”, ºi evaluarea
aparþine politologului Alina Mun-
giu Pippidi, preºedintele celui
mai cunoscut “think tank”, So-
cietatea Academicã din Româ-
nia (SAR), iniþiatorul Platformei
Civice  “România curatã”, este

privit cu normalitate. Numai cã,
atât Nicuºor Dan, cât ºi parti-
dul sãu, Uniunea Salvaþi Bucu-
reºtiul (USB), nu o ameninþã pe
Gabriela Firea, oferta social-
democraþilor, apropiatã de fo-
toliul de primar general al Capi-
talei. Sugereazã în schimb cã
mizele pe termen lung, în politi-
cã, sunt recomandate, iar rãb-
darea este esenþialã. Alina Mun-
giu Pippidi spunea cã “bucureº-
tenii sunt privilegiaþi” ºi îndem-
na, uºor exaltatã, sã fie votate
partide noi, ca USB, acolo unde
s-au încropit. Nu am vãzut pânã
acum un candidat atât de ultra-
mediatizat. Nu e greu de anali-
zat mesajul Alinei Mungiu Pip-

pidi, cu toate hibele sale de lo-
gicã, numai cã recomandatul sãu
nu trece în sondaje decât, poa-
te, de Cãtãlin Predoiu, candida-
tul PNL, o spune sociologul
Marius Pieleanu, directorul
Avangarde. Care ne mai spune
un lucru esenþial: “cine ia Capi-
tala, ia ºi parlamentarele”. Asta
ar fi ºi miza alegerilor locale.
Noua ordine naþionalã trasatã
de Alina Mungiu Pippidi, cã tre-
buie fãcut aºa ºi pe dincolo, lasã
electoratul indiferent. Am avut o
campanie electoralã anostã.  Ca
un numitor comun al mesajelor
candidaþilor a fost neacroºarea,
în suficientã mãsurã, a sensibilei
teme a corupþiei, predilectã, pe

bunã dreptate, în multe comen-
tarii. Prea puþin s-a vorbit, de
asemenea, de incompetenþii ºi
habarniºtii, prezenþi pe listele de
consilieri locali ºi chiar judeþeni,
fãrã nici o cunoºtiinþã de legis-
laþie specificã a administraþiei
publice în vigoare. De la aceas-
tã margine a lucrurilor, pleacã de
multe ori destule necazuri. Poa-
te cã lehamitea va face ca mulþi
alegãtori sã rãmânã acasã. Cum
s-a mai întâmplat. Existã ºi lo-
calitãþi, ne referim la judeþul
Dolj, unde participarea la vot s-
ar putea sã fie una ridicatã, mai
ales acolo unde se prefigureazã
votul pozitiv. Ceea ce putem sã
acreditãm este încrâncenarea

deosebitã, specificã scrutinurilor
electorale, care va fi resimþitã în
majoritatea localitãþilor doljene.
ªi avem în vedere ºi minicipiul
Craiova, dar în principal munici-
piul Calafat, oraºele Dãbuleni,
Filiaºi, ºi numeroase comune.
Reamintim doar cã, peste tot,
candidaþii aparþin principalilor
actori politici, PSD, PNL,
ALDE, UNPR, PSRO, PMP,
PND, ºi care mai sunt. Pânã la
urmã, vor trece ºi alegerile loca-
le ºi, sãptãmâna viitoare, vom
cunoaºte cu exactitate deznodã-
mântul. În votul nostru stã viitoa-
rea configuraþie a entitãþilor ad-
ministraþiei publice locale. Acest
detaliu nu trebuie uitat.

În perioada 16 – 30.05.2016, în
cadrul acestui Plan au fost preleva-
te ºi analizate un numãr de 94 de
probe, din urmãtoarele categorii de
produse: lapte crud, carcase de ovi-
ne, pulpã de vitã, carne tocatã de
vitã, carne de mici, iaurt, carne to-
catã amestec de porc ºi vitã, tele-
mea de oaie ºi de vacã, carne tran-
ºatã de bovinã, cârnaþi din amestec
de carne de vitã ºi carne de porc,
caºcaval, smântânã, hamburger de
vitã, brânzã mozzarella ºi frigãrui de
berbecuþ. Probele au fost recoltate
din: ferme de bovine, abatoare, mã-

În Dolj nuÎn Dolj nuÎn Dolj nuÎn Dolj nuÎn Dolj nu
s-a descoperits-a descoperits-a descoperits-a descoperits-a descoperit
E.coliE.coliE.coliE.coliE.coli

Primele rezultate ale acþiunilor cuprinse în Planul Na-
þional de Control pentru a determina prevalenþa Esche-
richia Coli verotoxigenã în produse alimentare de origi-
ne animalã au fost publicate. Doljul nu prezintã riscuri la
acest capitol. Specialiºtii sanitari-veterinari recomandã
oamenilor respectarea normelor de igienã pentru a pre-
veni eventuale complicaþii asupra stãrii de sãnãtate.

celãrii ºi carmangerii, magazine ali-
mentare, supermarketuri ºi dozatoa-
re de lapte.

Echipele de inspectori sanitari
veterinari ºi pentru siguranþa alimen-
telor, instruite desemnate pentru a
desfãºura acþiunile din cadrul aces-
tui plan, au fost, conform planifi-
cãrii, din judeþele: Alba, Bihor, Cluj,
Cãlãraºi, Dolj, Maramureº, Bucu-
reºti, Buzãu, Vrancea, Ilfov, Sibiu,
Teleorman, Botoºani, Bistriþa-Nãsã-
ud, Suceava, Satu-Mare, Galaþi,
Vâlcea, Vaslui, Mehedinþi, Prahova,
Mureº, Braºov, Gorj, Argeº, Arad,

Tulcea, Constanþa ºi Bacãu.

În douã judeþe
s-a confirmat E.coli

Conform buletinelor de analizã,
eliberate de cãtre Institutul de Igie-
nã ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã,
a fost depistatã prezenþa Escheri-
chia Coli verotoxigenã în trei pro-
be, ºi anume: la o probã de lapte
crud, provenitã de la o fermã de
creºtere a bovinelor din judeþul
Alba ºi la douã probe recoltate de
pe suprafaþa carcaselor de ovine,
provenite de la o unitate de abato-
rizare din judeþul Maramureº.
Urmarea a mãsurilor dispuse de
cãtre DSVSA judeþene, în cazul

probelor unde a fost depistatã pre-
zenþa Escherichia Coli verotoxige-
nã, sãnãtatea publicã nu a fost pusã
în pericol. DSVSA judeþene vor
face publice rezultatele analizelor
pentru probele prelevate, precum
ºi mãsurile dispuse în cadrul aces-
tui Plan Naþional de Control.

Controale,
pânã la sfârºitul acestui an
Planul Naþional de Control pen-

tru determinarea prevalenþei Esche-
richia Coli verotoxigenã, care a
fost demarat în data de 16 mai ºi
se va desfãºura pânã pe data de 31
decembrie 2016, presupune prele-
varea ºi analizarea de probe prele-
vate de pe suprafaþa carcaselor de
bovine ºi ovine, din carnea proas-
pãtã de bovine ºi ovine, din carnea
tocatã ºi carnea preparatã ºi din
laptele crud ºi produsele din lapte
crud. Iniþiativa aplicãrii acestui Plan
îi aparþine conducerii Autoritãþii,
care, pe baza unei analize de risc a
luat decizia de a întreprinde aceste
acþiuni, cu caracter preponderent
preventiv.

Bugetul ANSVSA
va suporta costul analizelor
Toate probele recoltate în cadrul

acþiunilor prevãzute în acest Plan vor
fi transmise Institutului de Igienã ºi
Sãnãtatea Publicã Veterinarã pentru
a fi analizate. Costurile acestor ana-
lize vor fi suportate din bugetul AN-

SVSA. Decizia preºedintelui AN-
SVSA a fost luatã pe baza unei ana-
lize de risc, elaboratã ºi finalizatã re-
cent de cãtre specialiºtii Autoritãþii.
Un argument în plus îl constituie ºi
apropierea sezonului estival, atunci
când pe litoral sau în alte zone de
interes turistic din þarã va creºte ru-
lajul de marfã al unitãþilor din indus-
tria alimentarã ºi afluxul de turiºti
aflaþi în concediu ºi copii aflaþi în
vacanþã, în tabere ºcolare.

Informarea ºi educarea
oamenilor sunt prioritare

“Menþionãm cã, pentru a avea
eficienþã, toate acþiunile Autoritãþii,
de prevenire a contaminãrii produ-
selor alimentare cu acest tip de bac-
terie patogenã, este imperios nece-
sar, ca Direcþiile de Sãnãtate Publi-
cã sã intensifice comunicarea pu-
blicã, activitãþile de informare ºi
educare a cetãþenilor privind nor-
mele de igienã ºi mãsurile pentru
respectarea acestora, deoarece fac-
torul uman este cheia prevenirii apa-
riþiei acestui tip de îmbolnãviri”, se
aratã într-un comunicat al ANSVSA.

La fel de importantã, în acest
sens, este colaborarea strânsã între
toate instituþiile statului cu atribuþii ºi
responsabilitãþi în protejarea sãnãtã-
þii publice. ANSVSA va face public,
sãpãmânal, rezultatele analizelor pen-
tru probele prelevate în cadrul aces-
tui Plan Naþional de Control.

VALENTIN CEAUªESCU
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Ieri, 2 iunie, Italia ºi-a sãrbãtorit, cu un
sentiment al demnitãþii naþionale mai tempe-
rat decât oricând, refuzându-se, la cel mai
înalt nivel (prezidenþial, parlamentar ºi gu-
vernamental), tentaþii festiviste ce n-au lip-
sit de-a lungul deceniilor. ªi totul în pofida
unei aniversãri subsumate unei cifre rotun-
de: 70 de ani de istorie republicanã, urmare
a acelui referendum istoric din 1946, la un
an de la cãderea Fascismului mussolinian,
nu doar dictatorial, ci ºi sub scutul unui
monarhism a cãrui complicitate cu regimul
Ducelui continuã ºi azi sã întreþinã disputele
istoriografice.

De italieni, ne leagã, milenar, multe ºi di-
verse legãturi, în parcursuri ale unei Istorii
oscilând sub semnul unei confrerii disputa-
te între sentimente de „gintã comunã” ºi
dezacorduri conjuncturale. Se uitã uºor ºi
culpabil cã mai toþi voievozii ºi prinþii vechi-
lor provincii româneºti ºi-au desãvârºit pro-
filurile culturale în universitãþile din Penin-
sulã, dupã cum aproape cã nu ne mai amin-
tim cã, dupã actul de la 1 Decembrie 1918,
tot din Italia Marea Unire a tuturor români-
lor era celebratã prin remodelarea Imnului
Italiei, Fratelli d’Italia, la crucialul eveniment
de la Alba Iulia.

Ceea ce a frapat aceastã aniversare ro-

tundã (la cinci ani de la cea a celor 150 de
ani de la prima unificare a Peninsulei, din
1861, aºadar la doi ani dupã Unirea noastrã
sub sceptrul lui Cuza) mi s-a pãrut a se de-
taºa câteva aspecte a cãror particularã sem-
nificaþie s-ar cuveni luatã ºi modelatã ca un
memento pentru ceea am fost, suntem ºi,
mai ales, pentru cum ne raportãm la un vii-
tor marcat de atâtea incertitudini.

Cel dintâi i-l atribui iniþiativei preºedin-
telui Sergio Mattarella de a invita, în isto-
rica Piaþã a Palatului Quirinale, alãturi de
reprezentanþii instituþiilor fundamentale ale
þãrii, ºi pe cei 400 de primari în funcþie
din toatã Peninsula. Gestul e cu atât mai
semnificativ cu cât, ca ºi la noi, duminica
viitoare vor avea loc alegeri administrati-
ve ºi la ei, aºadar iniþiativa prezidenþialã s-
a dorit o invitaþie la normalitate în plinã
campanie electoralã cu mult mai animatã
decât a noastrã.

În al doilea rând, o redacþie, cea a o pula-
rului cotidian „Corriere della sera”, a lansat,
pe propriul portal online, o iniþiativã sub for-
mã de anchetã-sondaj, sub genericul „70 de
motive pentru a fi mândri cã suntem italieni”:
70 de jurnaliºti, colaboratori din rândul ce-
lor mai diverse ºi mai reprezentative cate-
gorii socio-profesionale ºi-au exprimat, într-

un minut, raþiunea proprie a sentimentului
de orgoliu naþional. ªi, astfel, într-un video
ce nu depãºeºte o jumãtate de ceas, sunt
evocate, nu fãrã un impact emoþional pe cât
de real pe atât de mãsurat cu discreþie, fãrã
emfaze, tot atâtea domenii de tipul made in
Italy ce contureazã gloria unei naþiuni, de la
pizza la cappuccino ºi la paste, la geniile
culturale ºi ºtiinþifice, nelipsind, cum altfel,
nici fotbalul.

Un al treilea aspect l-a constituit o întâm-
plare (fie-mi îngãduit termenul în ambigui-
tatea sa seducãtoare!) legatã de zilele naºte-
rii, cu 70 de ani în urmã, a noii Italii Repu-
blicane ºi care are în centrul ei o fotografie
ce s-a constituit, de-a lungul întregii perioa-
de, efigia-simbol a acelui act istoric. E vor-
ba de chipul unei tinere surprins de aparatul
unui fotograf, Federico Patellani, fondato-
rul în acei ani ai fotojurnalismului, cu un surâs
enigmatic, giocondian, de la balconul coti-
dianului „L’Avanti” din Milano.

„Istoria” acestei imagini emblematice ce
avea sã nu lipseascã din presa italianã de la
nici un 2 iunie de-a lungul celor ºapte dece-
nii, e, în sine, incitantã. Întâi, fiindcã pânã
acum nu s-a ºtiut identitatea acelei tinere:
un chip ce-avea sã se instituie la dimensiu-
nea unui simbol al noii Italii. De vinã, s-a

scris zilele acestea, a fost întâi de toate,
modestia ei care a impus ºi propriei familii
sã nu divulge „taina”.

E vorba de Anna Iberti, pe atunci în vâr-
stã de 24 de ani ( decedatã în 1997), cola-
boratoare la amintitul cotidian ºi care va de-
veni soþia unui cunoscut jurnalist, Franco
Nasi. Ea s-a retras curând din lumea presei,
consacrându-se familiei ºi, mai ales, volun-
tariatului social, sub semnul aceluiaºi anoni-
mat. Cât îl priveºte pe fotograf, el n-avea
nicio legãturã cu cotidianul „L’Avanti” ºi
fotografia a fost fructul împrejurãrii cã anun-
þul victoriei referendiale l-a prins pe strada
din Milano ºi, intuind simbolistica acelui chip
surâzãtor, n-a rezistat imboldului profesio-
nal. Genial, desigur.

O unicã moralã se cuvine cãutatã în zo-
nele mai intime ale acestor acte. ªi fapte. ªi,
de ce nu, întâmplãri. Anume cã, în era, pe
alocuri buimacã, a globalizãrii, calea spre
normalitatea – pierdutã dar care continuã sã
ne bântuie visurile – este cea care, exclu-
zând naþionalismele agresive, trebuie sã-ºi
regãseascã în naþional acel suport ce-a în-
treþinut, prin veacuri, însãºi Istoria Lumii.
Vorba inspiratã a lui Arghezi cã, numai fiind
foarte români devenim universali, e de o
actualitate profeticã.

Despre orgoliul naþional în era globalizãriiDespre orgoliul naþional în era globalizãriiDespre orgoliul naþional în era globalizãriiDespre orgoliul naþional în era globalizãriiDespre orgoliul naþional în era globalizãrii

1 Iunie - Ziua Internaþionalã a Copilului de
pretutindeni, motiv de sãrbãtoare ºi bucurie!
A.C.C.E.S. Oltenia a celebrat acest eveniment prin
distribuirea de pachete cu îmbrãcãminte, încãlþã-
minte, jucãrii ºi alimente pentru 20 de copii din
mediul rural, cu situaþii financiare extrem de
dificile. Cadourile primite au adus pe chipurile
acestora multe zâmbete ºi o imensã bucurie.
„Povestea noastrã pleacã de la cuvintele fostului
preºedinte american Ronald Reagan: «Nu putem
sã ajutãm pe toatã lumea, dar fiecare poate ajuta
pe cineva».1 Iunie rãscoleºte în noi amintiri
frumoase, pe care vrem sã le extragem pentru a le
retrãi individual sau prin copiii noºtri. Cei care
putem face exerciþiul reflecþiei, am fost cu
siguranþã înzestraþi cu sãnãtate ºi noroc, cu ºansa
cunoaºterii proprii ºi a exploatãrii abilitãþilor
noastre. Cei care nu au primit «lozuri câºtigãtoa-
re» în aceastã viaþã, nu pot decât supravieþui la
limita necunoscutului! Pentru ei, ignoranþa poate fi
salvarea. Dar, pentru cei apþi sã procreeze, efectul
acestei inconºtienþe genereazã o tristeþe dureroasã.
Sentimentul de deznãdejde se acutizeazã atunci
când realitatea cercetatã ni se relevã prin contact
nemijlocit. Ipotezele tridimensionalitãþii «sãrãciei
extreme» (veniturile ºi consumul sub pragul de
subzistenþã, insecuritatea locuirii ºi coabitarea
intergeneraþionalã, patrimoniul deficitar al gospo-
dãriilor) se reconfirmã ºi ne determinã sã ne
reîntrebãm cum pot deveni rezultatele studiilor
sociologice premise pentru introducerea mãsurilor
integrate în politicile sociale actuale. Lipsa
educaþiei ºi a perspectivei pe care aceasta o oferã
ne-a zguduit sistemic”, a mãrturisit Andreea Niþã,
preºedintele ACCES Oltenia.

 Învãþându-i pe copiii lecþia filantropiei ºi a
solidaritãþii, exersându-le aceste deprinderi,
transformând dorinþa în pasiune, mobilizând
resurse, antrenând suflete ºi minþi, inimoasa
familie a ACCES Oltenia este convinsã cã poate
scrie zilnic poveºti frumoase. „Mulþumim tuturor
celor care, direct ºi indirect, au participat la
aceasta lecþie a faptelor bune”, transmite, la
finalul campaniei, preºedintele ACCES Oltenia.

LAURA MOÞÎRLICHE

”Incursiune în
dureroasa realitate
a ruralului românesc,
în ziua copilãriei”
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R: Domnule profesor,
cunoscând preocupãrile dum-
neavoastrã sistematice în socio-
logie, vã rugãm sã ne precizaþi
care sunt principalele direcþii de
cercetare sociologicã în institu-
þia din care faceþi parte.

D.O.: Pentru început, e
necesar sã evidenþiez faptul cã
cercetarea sociologicã este o ac-
tivitate de echipã ºi în instituþia
noastrã s-au realizat mai multe
lucrãri, prin efortul conjugat al
studenþilor, masteranzilor ºi doc-
toranzilor. În special investigaþii-
le de teren, anchetele de opinie
sau sondajele efectuate de-a lun-
gul anilor se datoreazã participã-
rii directe a studenþilor ºi maste-
ranzilor, care s-au implicat în

Interviu realizat de RADU ILICEANU

Progrese notabile în cercetarea sociologicãProgrese notabile în cercetarea sociologicãProgrese notabile în cercetarea sociologicãProgrese notabile în cercetarea sociologicãProgrese notabile în cercetarea sociologicã
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

La Universitatea din Craiova, pe lân-
gã activitatea didacticã, profesorii sunt an-
gajaþi în realizarea unor cercetãri ºtiinþifice
din domeniile economic, juridic, literar, isto-
ric, tehnic etc. Progresul societãþii româneºti
depinde, într-o mãsurã însemnatã, de rezul-
tatele cercetãrii ºtiinþifice, deoarece aces-
tea asigurã nu numai o evoluþie în procesul
cunoaºterii, ci ºi o îmbunãtãþire a condiþiilor

de trai ale oamenilor.  O activitate mai puþin
cunoscutã este cercetarea specificã din do-
meniul sociologiei, motiv pentru care am so-
licitat câteva informaþii domnului prof. univ.
dr. Dumitru Otovescu, de la Facultatea de
ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova,
care are o îndelungatã experienþã profesio-
nalã în activitatea sociologicã, fiind ºi con-
ducãtor ºtiinþific de doctorat.

culegerea, descãrcarea ºi prelu-
crarea datelor empirice. În cadrul
ªcolii Doctorale de Sociologie,
am iniþiat cercetarea monografi-
cã a comunitãþilor rurale ºi urba-
ne din regiunea Oltenia, a pro-
blemelor sociale, a unor instituþii
publice, a unor personalitãþi de
seamã ale culturii româneºti, pre-
cum ºi a unor procese sociale,
cum ar fi migraþia externã a ro-
mânilor, care a marcat evoluþia
societãþii româneºti dupã 1990
încoace.

R: Sã înþelegem de aici
cã problematica diasporei ro-
mâneºti constituie un subiect
nu numai de interes politic, ci
ºi ºtiinþific ?

D.O.: Evident, având în
vedere cã circa 5 mi-
lioane de români se
aflã actualmente în
afara graniþelor þãrii,
iar cunoaºterea co-
munitãþilor de imi-
granþi conaþionali for-
mate în principalele
þãri din Europa ºi
America a constituit
o prioritate profesio-
nalã, impusã de evo-
luþia realitãþilor socia-
le. Aºa, de exemplu,
pânã în prezent s-au
fãcut cercetãri socio-
logice asupra comu-
nitãþilor de români
din Spania, Franþa,
Germania, Anglia,
Belgia, Olanda, Sta-
tele Unite ale Ameri-
cii, Canada ºi Austria.
S-au obþinut, astfel,
cunoºtinþe utile ºi in-
formaþii documenta-
te despre cei care trã-
iesc departe de þara

natalã. Datoritã studiilor realizate
de cãtre doctoranzi, am ajuns sã
cunoaºtem gândurile, sentimente-
le ºi aºteptãrile conaþionalilor
noºtri din þãrile dezvoltate menþi-
onate. Cu ocazia recentei sãrbã-
toriri a Zilei Românilor de Pretu-
tindeni, preºedintele Klaus Iohan-
nis a afirmat cã diaspora româ-
neascã reprezintã ”o prioritate na-
þionalã”. Prin intermediul cerce-
tãrilor noastre, problemele dia-
sporei româneºti au putut fi des-
cifrate ºi evidenþiate în lucrãrile
publicate, oferindu-ne posibilita-
tea de a ne forma o imagine de
ansamblu asupra acesteia. Sã re-
þinem cã, de pildã, cei 5 milioane
de români din afara þãrii noastre
formeazã o altã Românie socia-
lã, reprezentând circa un sfert din
populaþia totalã a þãrii noastre, dar,
totodatã, un numãr mai mare de-
cât populaþia altor þãri europene,
precum Luxemburg, Malta, An-
dorra, Cipru, Lichtenstein, Mace-
donia etc. Emigraþia românilor în
alte þãri este un proces ambiva-
lent, în sensul cã presupune nu
doar efecte pozitive (cum ar fi,
de pildã, rezolvarea unor proble-
me materiale sau profesionale), ci
ºi negative, legate de destrãmarea
familiei, neglijarea creºterii ºi edu-
caþiei copiilor, sporirea abandonu-
lui ºcolar, infracþionalitate, con-
sum de droguri, prostituþie etc.

R: Care credeþi cã sunt
motivele pentru care atâþia
români ºi-au pãrãsit þara?

D.O.: Aºa cum reie-
se din cercetãrile efectuate,
motivele primordiale ale ple-
cãrii în strãinãtate sunt de
ordin precumpãnitor econo-
mic: lipsa banilor, dificulta-
tea angajãrii la un loc de
muncã salarizat corespun-
zãtor, cãutarea unui nivel de
trai mai ridicat, dar ºi de or-
din personal: dorinþa de îm-
plinire profesionalã, reîntre-
girea familiei, cautarea unor
condiþii de viaþã civilizate ºi
nemulþumirea faþã de me-
diul social ºi politic intern
(corupþie, conflicte frec-
vente pe scena politicã, re-
laþii interumane dominate de
ostilitate). Societatea noas-
trã are nevoie de o recupe-
rare moralã ºi de echilibru,
grav afectat de nerespecta-
rea valorilor autentice ºi sub-
stituirea lor cu incompeten-
þã, imposturã, aroganþã, tu-
peu, rãutate.

R: Ce alte preocupãri
sunt în atenþia ªcolii Doctorale
de Sociologie ?

     D.O.: Pe lângã cele deja
amintite, mai putem adãuga inte-
resul constant pentru traducerea
unor lucrãri reprezentative din
sociologia clasicã mondialã. Aºa,
bunãoarã, graþie doctoranzilor, au
fost traduse mai multe cãrþi, în-
cepând cu cea a fondatorului so-
ciologiei europene, Auguste
Comte, intitulatã Curs de filoso-
fie pozitivã (vol. IV, V, VI) ºi con-
tinuând cu cele mai recente: Vil-
fredo Pareto, Tratat de sociolo-
gie generalã; Ferdinand Tönnies,
Comunitate ºi Societate ºi Wil-
liam I. Thomas, Florian Witold
Znaniecki, Þãranul polonez în
Europa ºi America, acestea din
urmã fiind lansate în cadrul Sim-
pozionului Internaþional de So-
ciologie de la Universitatea din
Craiova, din data de 15 aprilie.
Prin intermediul acestor tradu-

ceri, am construit o punte de le-
gãturã cu sociologia actualã a al-
tor þãri, motivând ºi încurajând
interesul studenþilor ºi doctoran-
zilor pentru formarea lor profe-
sionalã, la un nivel elevat de ex-
primare ºtiinþificã.

R: Care sunt principalele
dificultãþi pe care le întâmpinaþi
în activitatea dumneavoastrã?

D.O.: E important sã
subliniez faptul cã activitatea uni-
versitarã are o finalitate practi-
cã: formarea unor competenþe
profesionale înalte, descoperirea
unor cunoºtinþe care, prin apli-
care, sã îmbunãtãþeascã mediul
de viaþã al oamenilor, cultivarea
unor valori perene ale umanitãþii,
cum ar fi adevãrul, libertatea,
dreptatea, frumosul, demnitatea
etc. Prin urmare, între universi-
tate ºi comunitatea localã trebuie
sã existe o relaþie funcþionalã: o
comunicare permanentã ºi un
sprijin reciproc pe multiple pla-

nuri. Noi furnizãm spe-
cialiºti pentru funcþiona-
rea adecvatã a unor in-
stituþii ºi unitãþi econo-
mice, dar, în acelaºi
timp, trebuie sã se înþe-
leagã cã ºi comunitatea
localã trebuie sã spriji-
ne eforturile care se de-
pun în cadrul procesu-
lui de învãþãmânt ºi de
cercetare ºtiinþificã din
universitate. De exem-
plu, pentru a studia co-
munitãþile de români din
diverse þãri europene,
doctoranzii noºtri au fã-
cut deplasãri pe cont
propriu, deºi activitatea
lor este de interes public
ºi comunitar, chiar na-
þional. Însã, realizãrile
evidente pe care oraºul
nostru le-a avut în ulti-
mii patru ani, ne îndri-
tuiesc sã avem încrede-
re cã ºi Universitatea va
primi, pe viitor, mai
mult sprijin din partea
autoritãþilor locale.
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Vârsta de pensionare a medici-
lor este de 65 de ani, indiferent
de sex, conform Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sã-
nãtãþii. Totuºi, pânã acum doar
medicilor de familie din mediul
rural le era permis, la cerere, sã
profeseze ºi dupã ce împlinesc 65
de ani. De acum însã ºi doctorii
din oraºe, care doresc sã conti-
nue activitatea în cabinetele de
medicina familiei, vor putea pro-
fesa ºi dupã împlinirea vârstei de
pensionare.

În acest fel se eliminã discri-
minarea existentã pânã acum în-
tre medicii de familie care lucrea-
zã în mediul urban ºi cei care lu-

Peste numai câteva zile, la Inspectoratul
ªcolar ªcolar Judeþean Dolj – Serviciul Per-
fecþionare – trebuie depuse rapoartele de
inspecþii, împreunã cu alte documente jus-
tificative, prin care cadrele didactice pot
participa la examinãrile specifice. Perioada
este 6 – 9 iunie, timp în care totul trebuie
sã intre în legalitate. Pentru candidaþii în-
scriºi la „Definitivat” 2016, sunt necesare
acte doveditoare a vechimii la catedrã , pânã
pe 31 august 2016, ºi calificativul parþial
aferent anului ºcolar 2015/2016. Pentru
Gradul II didactic, pe lângã cea de-a doua
inspecþie curentã ºi cea specialã, sunt ne-
cesare ºi adeverinþe prin care se atestã ve-
chimea de la „Definitivat”, pânã pe 31 au-
gust 2016, precum ºi calificativele pe 2014-
2015 ºi, parþial, pe 2015-2016. Pentru Gra-
dul I, condiþiile sunt aproximativ aceleaºi,
în plus venind calificativele pentru 2013-
2014 ºi adeverinþa cu susþinerea  Gradului
II. „Sunt convinsã cã sunt necesare unele
precizãri. Astfel, concediul de maternitate
(pre ºi post natal, 126 de zile) este consi-

În aceastã perioadã
este prioritarã organi-
zarea în bune condiþii a
alegerilor locale, sens
în care poliþiºtii doljeni
desfãºoarã activitãþi
specifice în vederea
asigurãrii ordinii
publice ºi a gestionãrii
posibilelor incidente cu
caracter electoral.
Astfel, oamenii legii
continuã activitãþile
preventive, în cadrul
Campaniei “Tu votezi!
MAI te informeazã!”,
iniþiatã de Ministerul
Afacerilor Interne prin
intermediul cãrora
cetãþenii primesc
recomandãri în legãtu-
rã cu procesul electo-
ral: sã deþinã documen-
te de identitate valabi-
le, sã nu accepte mitã
electoralã ºi sã respec-
te confidenþialitatea
votului, precum ºi
informaþii cu privire la
principalele prevederi
legale referitoare la
alegeri, contravenþiile
ºi infracþiunile prevã-
zute de Codul Penal. În
cadrul campaniei au
fost realizate mai multe tipuri de
materiale ºi au fost alese modalitãþi de
promovare multiple pentru a atinge
categorii de public-þintã cât mai diver-
se. Astfel, au fost tipãrite 22.000 de
afiºe, care au fost distribuite în întrea-
ga þarã pentru a fi amplasate în locuri
aglomerate, în sediile unor instituþii
publice cu aflux mare de cetãþeni,
precum ºi la intrarea în secþiile de
votare. Totodatã, pe pagina oficialã de

TTTTToþi medicii de familie pot profesaoþi medicii de familie pot profesaoþi medicii de familie pot profesaoþi medicii de familie pot profesaoþi medicii de familie pot profesa
ºi dupã împlinirea vârstei de pensionareºi dupã împlinirea vârstei de pensionareºi dupã împlinirea vârstei de pensionareºi dupã împlinirea vârstei de pensionareºi dupã împlinirea vârstei de pensionare

Toþi medicii de familie vor putea sã-ºi continue activi-
tatea, la cerere, dupã ce împlinesc vârsta de pensionare,
nu doar cei din mediul rural, se aratã într-un act norma-
tiv ce a intrat în vigoare ieri.

creazã în mediul rural. În plus,
mãsura vine în condiþiile unui
exod fãrã sfârºit al medicilor cã-
tre alte þãri ale Europei.
Prelungirea activitãþii
se stabileºte de o comisie

Potrivit legii nr. 113/2016 pen-
tru modificarea art. 391 alin. (8)
din Legea nr. 95/2006 privind re-
forma în domeniul sãnãtãþii, care
a apãrut în Monitorul Oficial, Par-
tea I, nr. 411 din 31 mai, medicii
care îºi desfãºoarã activitatea în
relaþie contractualã cu casele de
asigurãri de sãnãtate judeþene sau
a municipiului Bucureºti, direct
sau prin intermediul furnizorilor de

servicii medicale, îºi pot continua
activitatea dupã împlinirea vârstei
de pensionare, la cerere, cu aviz
anual eliberat de direcþia de sãnã-
tate publicã judeþeanã sau a mu-
nicipiului Bucureºti ºi de CMR,
prin colegiile judeþene ale medici-
lor sau al municipiului Bucureºti,
pe baza certificatului de sãnãtate.

Prelungirea activitãþii se stabi-
leºte de o comisie organizatã la
nivelul direcþiilor de sãnãtate pu-
blicã judeþene sau a municipiului
Bucureºti alcãtuitã dintr-un repre-
zentant al casei de asigurãri de
sãnãtate judeþene sau a munici-
piului Bucureºti, un reprezentant
al direcþiei de sãnãtate publicã ju-
deþene sau a municipiului Bucu-
reºti ºi un reprezentant al cole-
giului judeþean al medicilor sau
al municipiului Bucureºti, se aratã
în actul normativ.

RADU ILICEANU

Campania “TCampania “TCampania “TCampania “TCampania “Tu votezi! MAI teu votezi! MAI teu votezi! MAI teu votezi! MAI teu votezi! MAI te
informeazã!” a continuat în Doljinformeazã!” a continuat în Doljinformeazã!” a continuat în Doljinformeazã!” a continuat în Doljinformeazã!” a continuat în Dolj

Internet a M.A.I., a fost creatã o secþi-
une dedicatã alegerilor care conþine
principalele prevederi legale referitoare
la alegeri, contravenþiile ce pot fi
constatate de angajaþii M.A.I. ºi infrac-
þiunile prevãzute de Codul Penal,
precum ºi link-uri cãtre deciziile
Biroului Electoral Central ºi ale Autori-
tãþii Electorale Permanente, dupã cu a
anunþat IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Start la gradele didactice!Start la gradele didactice!Start la gradele didactice!Start la gradele didactice!Start la gradele didactice!
derat vechime efectivã la catedrã; conce-
diul de creºtere ºi îngrijire a copilului, cel
pentru studii,  etc. nu sunt considerate ve-
chime la catedrã. Astfel este scris în meto-
dologie, dar, la nivelul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, s-a dorit o eficientizare. Va
fi trimis dosarul cu toate fiºele de evaluare
utilizate în cadrul inspecþiilor ºcolare anua-
le, la urmãtoarele instituþii: Colegiul Naþio-
nal  „Carol I”, Liceul Teoretic „Tudor Ar-
ghezi”, Colegiul „C.D. Neniþescu”, ªcoala
Gimnazialã „Traian”, ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Romanescu”, CJRAE Dolj, ªcoala
Gimnazialã „Mihai Eminescu”, ªcoala Gim-
nazialã „Sf. Mina”, ªcoala Postlicealã  Te-
ologicã-Sanitarã „Sf.Iosif”, Grãdiniþa
„Axia”, Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Voiniceii”, toate din Craiova, la care se
adaugã ªcoala din comuna Unirea. Este,
credem, un pas înainte”, a precizar prof.
Monica Sunã, onspector ºcolar pentru dez-
voltarea resursei umane, în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU



educaþie / culturãeducaþie / culturãeducaþie / culturãeducaþie / culturãeducaþie / culturã cuvântul libertãþii / 13vineri, 3 iunie 2016

Preocupatã ºi de regie, Raluca
Pãun – actriþã din 2003 a Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova – a semnat deja regia mai
multor spectacole din repertoriul
acestei instituþii: „Legãturi de
sânge”, de Beth Henley (2011-
2012), „Cabina artistelor” de
Arnost Goldflam (2012-2013) ºi
„Legãturi primejdioase” de
Choderlos de Laclos (2012-
2013). Numeroase spectacole ale
Companiei Teatrulescu din
Craiova poartã, de asemenea,
semnãtura sa: „O noapte furtu-
noasã” de I.L. Caragiale (2009),

Naþionalul craiovean lanseazãNaþionalul craiovean lanseazãNaþionalul craiovean lanseazãNaþionalul craiovean lanseazãNaþionalul craiovean lanseazã
invitaþie la… teatru în familie!invitaþie la… teatru în familie!invitaþie la… teatru în familie!invitaþie la… teatru în familie!invitaþie la… teatru în familie!

La Naþionalul craiovean se joacã teatru
pentru toatã familia! Joi, 9 iunie, institu-
þia are preþuri speciale pentru copii înso-
þiþi de pãrinþi ori bunici la spectacolul
„Fata moºului ºi fata moaºei” dupã Ion
Creangã, în regia Ralucãi Pãun. Cea mai
nouã producþie a teatrului, cu premiera
la 5 mai a.c. – „o poveste fãrã vârstã, o

Biletele pentru spectacol se gãsesc la Agenþia Naþionalului craiovean
(tel. 0251.413.677), deschisã de marþi pânã vineri între orele 9.30-18.30,
iar sâmbãta ºi duminica – între 10.00-13.00 ºi 16.30-18.30. Elevii, stu-
denþii ºi seniorii beneficiazã de bilete la preþ redus: 11 lei.
 18,5 lei: 1 copil + 1 pãrinte / bunic
 22,5 lei: 2 copii + 1 pãrinte / bunic
 27,5 lei: 1 copil + 2 pãrinþi / bunici

adaptare adusã în prezent, un spectacol
plin de magie ºi culoare”, dupã cum anun-
þã reprezentanþii teatrului – va avea loc de
la ora 18.00, în Sala „Amza Pellea”, ºi îi
aduce în scenã pe actorii Monica Ardelea-
nu, Costinela Ungureanu, Petronela Zur-
ba, Ramona Drãgulescu, Raluca Pãun,
Marian Politic ºi Claudiu Mihail.

„Nebãnuitele urmãri ale unui
temperament violent” de A.P.
Cehov (2009), „Senzaþional”,
dupã piesa „Românie dragã,
Elveþia mea” de Cornel Udrea,
„Cenuºãreasa” (2014).

Decorul ºi costumele sunt
realizate de tânãra scenografã
Alexandra Panaite, aflatã la cea
de-a doua colaborare cu scena
craioveanã, dupã ce a semnat
scenografia spectacolului
„Exploziv”. Muzica spectacolu-
lui este special compusã de
Marius Hristescu, dirijor,
compozitor ºi orchestrator

craiovean, cunoscut ºi pentru
fructuoasa colaborare cu artistul
Tudor Gheorghe. Din decembrie
2004, compozitorul a început
colaborarea ºi cu scena de
teatru, compunând ºi muzica
pentru trei dintre spectacolele
regizate de ªerban Puiu: „Hotel
Europa” de Matei Viºniec
(Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu”), „Prinþul Frederic de
Homburg” de Heinrich von Kleist
ºi „Cui i-e fricã de Virginia
Woolf” de Edward Albee (Teatrul
Naþional „Radu Stanca” Sibiu). 

MAGDA BRATU

În Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” va
avea loc marþi, 7 iunie, ora 11.00,
vernisajul expoziþiei „Premianþi

„Premianþi la TehnoFest” –
expoziþie la Casa de Culturã

la TehnoFest”. Vor fi pre-
zentate lucrãrile premiate la
cea de-a III-a ediþie a Con-
cursului Regional Tehno-
Fest, organizat de ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þi-
þeica” din Craiova ºi Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj.
Au intrat în competiþie elevi
cu vârste cuprinse între 7
ºi 17 ani, iar cele mai bune
lucrãri au fost stabilite pe
categorii de vârstã la fieca-
re dintre cele patru secþiuni
ale concursului: „Turist în
oraºul meu” (prezentãri Po-
wer-Point), „Poveºtile ora-
ºului: locuri, tradiþii, meº-
teºuguri” (fotografii digita-
le), „Sãrbãtorile anului”
(sãrbãtori oficiale ºi tradiþi-
onale, calendar eco-desene
realizate cu ajutorul aplicaþii-
lor specifice pe calculator) ºi

„Bal mascat – mãºti pentru carna-
val”. Expoziþia va putea fi vizitatã
în urmãtoarele douã sãptãmâni.

MAGDA BRATU

La Colegiul National Pedago-
gic ªtefan Velovan în cadrul pro-
iectului Erasmus + : „ParentNets
- Training parents for detecting
and preventing risks on Social
Networks and Internet”, va
avea loc astãzi ( vineri, 3 iunie)
cursul de formare ºi instruirea
pãrinþilor - „Intergenerational
Workshop – Pilot Game& Han-
dbook”, cu privire la: utilizarea
Ghidului Multimedia al proiectu-
lui care  prezinta mãsuri preven-
tive bazate pe obiceiurile ºi com-
portamentul pe reþelele sociale ºi

Curs de formare ºi instruireCurs de formare ºi instruireCurs de formare ºi instruireCurs de formare ºi instruireCurs de formare ºi instruire
a pãrinþilor la Colegiul Naþionala pãrinþilor la Colegiul Naþionala pãrinþilor la Colegiul Naþionala pãrinþilor la Colegiul Naþionala pãrinþilor la Colegiul Naþional

Pedagogic  „ªtefan VPedagogic  „ªtefan VPedagogic  „ªtefan VPedagogic  „ªtefan VPedagogic  „ªtefan Velovan”elovan”elovan”elovan”elovan”

Internet, precum ºi cele mai bune
metode de a reacþiona în cazul
detectãrii situaþiilor de risc, atunci
când copiii utilizeazã reþelele so-
ciale sau Internetul ºi a Jocului
multimedia al proiectului care este
un instrument ce previne situaþii-
le în care ar putea apãrea riscul
de hãrþuire.

   Jocurile au un scenariu in-
structiv ºi multimedia, prezentând
sase scenarii diferite de situaþii
riscante pe reþelele sociale: cyber-
bullying (hãrþuire pe internet),
cyberbully (este o persoanã care

se angajeazã în calomnierea onli-
ne), phishing (obþinere date cu
caracter personal), sexting (trimi-
terea de imagini si continuturi je-
nante), grooming (acþiuni efec-
tuate de cãtre un adult în scopul
de a câºtiga încrederea unui mi-
nor), online game.

ParentNets este un proiect fi-
nanþat de Uniunea Europeanã
prin programul Erasmus+, se des-
fãºoarã in cadrul parteneriatului
ºcolii nostre cu Virtual Campus
Ltd., Xunta de Galicia, No al Aco-
so Escolar Stop Bullying, Natio-

nal Anti Bullying Research And
Resource Center - Dublin City
University, European Parents
Association (EPA), Instituto Uni-
versitário De Lisboa ºi are ca
principal obiectiv de a acoperi
nevoia cãreia i se  adreseazã
mediul online. Muli tineri intera-
cioneazã electronic prin instru-
mente de a cãror funcþionare pã-
rinþii lor nu au cunoºtinþã ºi deci
nu le pot controla, de aceea acest
proiect doreºte ca pãrinþii sã ºtie
cât mai multe despre activitãþile
interactive ale copiilor lor, cu ac-
cent deosebit pe detectarea ºi
prevenirea riscurilor pe care
aceste noi tehnologii le au asupra
tinerilor.

ParentNets are ca grupuri þin-
tã: pãrinþi din þãrile implicate în
proiect ºi din toatã Europa, în spe-
cial aceia care au în grijã copii sau

cei cu o educaþie redusã în ceea
ce priveºte instrumentele ITC,
profesori interesaþi sã fie informaþi
în legãturã cu subiectul, elevi,
companiile care oferã servicii de
Internet, organizaþiile pentru pro-
tecþia copilului. Pagina web a pro-
iectului este http://parentnets.com/
, ghidul multimedia al proiectului
poate fi consultat la adresa http:/
/handbook.parentnets.virtual-
campus.eu/ro/, iar jocurile online
care te sfãtuiesc cum sã te com-
porþi cu copilul tãu atunci când
utilizeazã reþelele sociale sau In-
ternetul pot fi descãrcate de la
adresa http://parentnets.com/
game.

Director adjunct CNP
„ªtefan Velovan”,

prof.Adriana Cãlinoiu
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Bundestagul a adoptat,
ieri, o rezoluþie controversa-
tã prin care crimele masive
comise de Imperiul Otoman
împotriva armenilor în anul
1915 sunt considerate acte
de „genocid”. În replicã,
Turcia ºi-a chemat ambasa-
dorul de la Berlin, condam-
nând vehement adoptarea
acestui proiect de rezoluþie de
cãtre Bundestag (Camera in-
ferioarã a Parlamentului ger-
man), despre care spune cp
ar putea afecta relaþiile cu
Germania. Conform Admi-
nistraþiei de la Erevan, circa
1,5 milioane de armeni au
fost uciºi în atrocitãþile din
anul 1915. Turcia susþine cã numãrul mor-
þilor este mult mai mic ºi respinge termenul
„genocid” în acest caz. Cancelarul Angela

Cel puþin 20 de morþi,

în urma unui atac

terorist comis

la un hotel din

capitala Somaliei
Cel puþin 20 de persoane au fost

murit în urma unui atac terorist
efectuat de militanþii al-Shabaab ºi
care a vizat un hotel din Mogadis-
cio, informeazã agenþia de ºtiri
DPA, citând surse medicale ºi de
securitate. Un vehicul-capcanã a
fost detonat la intrarea în hotelul
Ambassador, aflat în centrul capita-
lei Somaliei, care este frecventat de
oficiali guvernamentali ºi oameni
de afaceri. Potrivit martorilor,
explozia a distrus intrarea în clãdire
clãdirii ºi a avariat mai multe
magazine din apropiere. Ulterior,
mai mulþi militanþi înarmaþi ai Al-
Shabaab au luat cu asalt hotelul, a
declarat Mohamed Hassan, un
oficial de securitate. Printre victime
se numãrã doi militanþi ºi doi
parlamentari somalezi, potrivit
ofiþerului de poliþie Ali Hassan
Kulmiye. Peste 60 de persoane au
fost rãnite, a declarat un oficial de
la spitalul Madina. La scurt timp,
purtãtorul de cuvânt al Al-Shabaab,
Abdiasis Abu Musab, a revendicat
responsabilitatea pentru acest atac.
Organizaþia, care încearcã sã
fondeze un stat islamic în Somalia
ºi este afiliatã reþelei teroriste Al-
Qaeda, atacã în mod frecvent
hotelurile ºi instituþiile guverna-
mentale din Mogadiscio.

Statele Unite

ºi Rusia ar putea

efectua operaþiuni

antiteroriste comune

în Siria
Statele Unite ºi Rusia analizeazã

posibilitatea unor operaþiuni milita-
re comune împotriva Frontului al-
Nusra, filiala sirianã a reþelei
teroriste Al-Qaida. Ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, ºi secreta-
rul de Stat american, John Kerry,
au evocat miercuri, prin telefon,
necesitatea unor acþiuni decisive
comune contra Frontului Al-Nusra.
„Discuþia s-a referit la situaþia din
Siria, în special la necesitatea unor
acþiuni comune contra Frontului
Al-Nusra”, filiala sirianã a reþelei
teroriste Al-Qaida, a comunicat
Ministerul rus de Externe. Rusia a
propus Statelor Unite, la jumãtatea
lunii mai, efectuarea de raiduri
aeriene comune în Siria, dar Wa-
shingtonul a respins iniþiativa. Siria
se confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate violent ºi
cu un conflict militar între servicii-
le de securitate subordonate regi-
mului Bashar al-Assad, forþele
opoziþiei ºi grupuri teroriste, inclu-
siv organizaþia sunnitã Stat Islamic
(Stat Islamic în Irak ºi Siria / Stat
Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul
conflictului este estimat la cel puþin
270.000 de morþi.

Toþi cei patru membri ai echipajului au
murit dupã ce un elicopter SMURD s-a prã-
buºit, ieri, în raionul Cantemir din Republica
Moldova. Un medic ºi un asistent de la Spi-
talul Sf. Spiridon Iaºi au murit în accidentul
aviatic din Republica Moldova. Este vorba
de un medic, Mihaela Dumea, ºi un asistent
medical, Gabriel Sandu. „Sunt stupefiat, uluit,
ca de altfel toþi colegii mei din spital. Este o
adevãratã dramã ceea ce se întâmplã. Nu
pot sã îmi imaginez prin ce trec familiile”, a
declarat, pentru MEDIAFAX, Ioan Bârliba,
directorul Spitalului „Sfântul Spiridon” din
Iaºi. Acesta a precizat cã familiile celor de-
cedaþi au fost informate asupra accidentu-
lui. Elicopterul care s-a prãbuºit aparþine de
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Iaºi fiind detaºat pentru misiuni în
Republica Moldova. Surse oficiale au mai
precizat cã aeronava era la a doua cursã pe
care o executa joi. Prima cursã a avut ca
destinaþie Chiºinãul, acolo unde a fost trans-
portatã o femeie, iar apoi elicopterul a ali-
mentat ºi a decolat cãtre Cahul pentru a pre-
lua un alt pacient. Elicopterul era unul din
cele douã aparate de zbor de acest tip pre-
gãtit sã intervinã în situaþii de urgenþã. Aero-
nava zbura în baza unui acord semnat în 2014
între România ºi Republica Moldova pentru

Cancelarul german, Angela Merkel,
susþine cã nu existã niciun motiv pentru
care UE sã renunþe la sancþiunile impu-
se Rusiei pe fondul anexãrii peninsulei
Crimeea, fostã provincie ucraineanã, în
2014, a declarat un purtãtor de cuvânt
al Guvernului german. Ministrul german
de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a
subliniat cã anumite state membre UE
sunt sceptice în privinþa prelungirii sanc-
þiunilor impuse Rusiei pe fondul crizei
teritoriale cu Ucraina în chestiunea ane-
xãrii Crimeei ºi nu se ºtie exact dacã cele
28 de state membre ale blocului euro-
pean vor decide sã le prelungeascã. „Pot
doar sã vã spun cã în prezent cancela-

Turcia îºi cheamã ambasadorul din Germania,
dupã ce Bundestagul a recunoscut genocidul armean

Merkel nu a participat la votul din Bundes-
tag. Momentul adoptãrii rezoluþiei este in-
teresant, în contextul în care Uniunea Eu-

ropeanã încearcã sã aplice cu
Turcia un acord privind limi-
tarea imigraþiei. Peste 20 de
þãri, inclusiv Franþa ºi Rusia,
dar ºi Papa Francisc conside-
rã crimele în masã comise în
anul 1915 drept genocid. Tur-
cia neagã cã Imperiul Otoman
ar fi efectuat vreo campanie
sistemicã de ucidere a creºti-
nilor de etnie armeanã în al II-
lea Rãzboi Mondial. Premierul
Turciei, Binali Yildirim, a cata-
logat drept „act iraþional” ad-
optarea rezoluþiei privind geno-
cidul. Anunþul retragerii amba-
sadorului a fost fãcut ieri de
noul premier turc, în cadrul
unui discurs susþinut în Anka-

ra. Yildirim a acuzat cã „o manevrã rasistã
armenianã” se aflã la originea deciziei luate
de parlamentarii germani.

Merkel susþine prelungirea sancþiunilor
impuse Rusiei de UE pe fondul anexãrii Crimeii

rul german poartã discuþii cu ministrul
de Externe ºi cã amândoi au agreat cã
acordul de pace de la Minsk trebuie sus-
þinut în continuare. Cancelarul nu vede
niciun motiv pentru care aceste sancþi-
uni sã fie ridicate!, a indicat Christiane
Wirtz, purtãtorul de cuvânt al Guvernu-
lui german, în cadrul unei conferinþe de
presã. Un purtãtor de cuvânt al Ministe-
rului de Externe a precizat cã declaraþii-
le fãcute de Steinmeier nu intrã în con-
tradicþie cu poziþia Guvernului german
faþã de criza din Ucraina ºi cu declaraþia
finalã comunã a liderilor statelor care au
participat la summitul G7 din Japonia
sãptãmâna trecutã.

Un elicopter SMURD s-a prãbuºit în Republica Moldova.
Toþi cei patru membri ai echipajului au murit

ajutor transfrontalier. Potrivit Ministerul Sã-
nãtãþii din Republica Moldova, cea mai plau-
zibilã cauzã a accidentului par sã fie condi-
þiile meteo nefavorabile, toþi membri echipa-
jului murind în urma impactului. „Elicopte-
rul s-a prãbuºit lângã pãdurea din Raionul
Cantemir, lângã satul Haragîº. Toþi cei patru
membri ai echipajului, cetãþeni români, au
decedat la impactul cu solul. La locul acci-

dentului s-au deplasat pompierii, echipele
speciale de intervenþie ºi reprezentanþi ai
Ministerului Sãnãtãþii. Experþii urmeazã sã
stabileascã care au fost cauzele care au dus
la accident, însã cea mai plauzibilã ipotezã
este cã elicopterul s-a prãbuºit din cauza
condiþiilor meteo”, a declarat consilierul Mi-
nistrului Sãnãtãþii din Republica Moldova,
Dragoº Galbur.
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Anunþul tãu!
C.N.T.E.E. “Transelectri-

ca” S.A., Bucureºti – Sucur-
sala de Transport Craiova, cu
sediul în str. Brestei nr.5,
scoate la concurs 2 posturi
vacante astfel: - 1 post  de “ºef
turã staþie electricã” (duratã
nedeterminatã)  la  Centrul Ex-
ploatare Craiova - Staþia 220
kV Calafat, Drumul comunal
Calafat - Ciupercenii Noi
(ªoseaua Smârdan), judeþul
Dolj. - 1  post  de “electrician”
(duratã nedeterminatã) la
Centrul Exploatare Craiova -
Echipa Lucrãri Operative, Co-
muna Iºalniþa, str. Mihai Vitea-
zu, nr. 107, judetul Dolj. Rela-
þii suplimentare se pot obþine
la numerele de telefon 0251/
307115, 0251/307117.

Consiliul Local com. Do-
bresti jud. Dolj anunta elabo-
rarea primei versiuni a Pla-
nului Urbanistic General Co-
muna Dobreºti ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1 Craiova,
jud. Dolj ºi sediul titularului
la Primãria Comunei Do-
breºti, jud. Dolj. Comentarii-
le ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

Anunþul tãu!

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.

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.

OFERTE SERVICIU
OPERATOR printuri per-
sonalizate, Mall-Mercur,
cunoºtinþe minime, Corel,
Photoshop. Telefon:
0743/870.553.
ANGAJÃM VORBITOA-
TE LIMBA ITALIANÃ. Tele-
fon: 0766/058.400.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
cu maºina proprie, mar-
ca Espero, posed permis
categoriile B,C, D ºi E. Te-
lefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT colete ºi
persoane din uºã în uºã.
Craiova-Belgia-Anglia.
0730.831.195.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciuper-
cã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament 2 ca-
mere zona Gãrii. Telefon:
0746/ 041.448.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã Craiova, str.
Târnava, nr. 21. Telefon:
0749/320.335.
VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând parcele
450-730 mp, Selgros,
acces dinspre Damila ºi
Casa Noastrã, intravilan,
curent electric, 20 euro/
mp. Telefon: 0770/
243.598; 0722/264.089.
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan 4100
mp  la 10 km Craiova cu
pomi, vie, grãdinã flori. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp la
10 km de Craiova, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul Is-
toric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatricu-
lat în România, benzinã.
Detalii la telefon: 0768/
954.944.
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/
608.131.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 3 iunie 2016

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

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

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului (a Mediului Natural,
mediul suport pentru Mediul Economic ºi pentru Mediul
Social) Fundaþia „Acþiunea Ecologicã Românã” organi-
zeazã un „workshop verde”, sâmbãtã 04.06.2016, la
„Centrul pentru formare în turismul ecologic” de la Leam-
na de Sus, comuna Bucovãþ. Sunt invitaþi sã participe elevi
de la Postliceala Ecologicã „Sf. ªtefan” din Craiova, elevi
de la Liceul „ Tar Simion Veliki” din Vidin, studenþi, cer-
cetãtori ºi activitãþi de mediu. Evenimentul se desfãºoa-
rã în cadrul celei de a - XXIII - a „Sãptãmâna Ecologicã
AER” ºi pentru durabilitatea proiectului transfrontalier
„Reþeaua de Turism Integrat Transfrontalier România –
Bulgaria” , finanþat pe Progeamul CBC România – Bul-
garia 2017- 2013. Înscrierile de participare se pot face la
telefon: 0251/ 420.534; 0351/ 404.077.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii  publice temporar vacante respectiv:

a)-denumire funcþia publicã- poliþist local, cls l, grad Asistent în cadrul Circu-
laþie pe drumurile publice

b)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 - proba scrisã la sediul instituþiei - str.T.Vladimirescu nr.24, în data de

22.06.2016, ora 10,30.
 -interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei

scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor - 8 zile de la publicare la sediul primãriei,

str.T.Vladimirescu nr.24-Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii de participare la concurs
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioa-

re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specializa-
rea Drept.

-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor un (1) an
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/

1999(r2).
Pânã la data numirii în funcþia publicã, candidaþii declaraþi admiºi vor depune

la Serv Resurse umane urmãtoarele documente:aviz psihologic pentru poliþist
local, aviz medical cu menþiunea APT pentru funcþia publicã de execuþie de po-
liþist local, obþinut în urma examenului medical de medicina muncii emis de
clinica cu care instituþia noastrã are contract de prestãri servicii în acest dome-
niu, copie a permisului de conducere, categoria B.

Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare, ºi va cu-
prinde documentele doveditoare cã îndeplineºte condiþiile generale ºi specifi-
ce funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevã-
zute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici.Relaþii suplimentare la tel
0251231424 int 107.

Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar- de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Avantajos studiou, saltea
Relaxa, covor persan, te-
levizor color, pavilion, lus-
tre, lãmâi, piese Dacia noi.
Telefon: 0251/ 416.455.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Tele-
fon: 0761/ 676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.

Vând triploc în stare per-
fectã de funcþionare cu pie-
se de schimb rezervã ºi
motor rezervã. Telefon:
0745/589.825.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat armã de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând covor persan 2200/
1800 bine întreþinut - 80 lei,
cruce marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding cu
telecomandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D- 102 cm,
cãrucior handicapat, pat
mecanic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmidã
completã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.

Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele mã-
rimea 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 alu-
miniu  20 litri noi, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50 lei. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere pe ter-
men lung proprietate P+1
cu 9 camere ºi terasã de
60 mp în Brãdeºti, cu te-
ren 8000 mp deschidere
la stradã 28 ml, utilitãþi,
apã Izvarna. Telefon:
0744/530.451.
Primesc în gazdã. Tele-
fon: 0762/850.986.
Închiriez spaþiu 24 mp,
Vasile Conta, magazin,
atelier, etc. Telefon: 0744/
280.957.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

PIERDERI
Pierdut certificat consta-
tator privind suspenda-
rea activitãþii nr. 23885/
2010 – TARAMED
SRL. SE declarã nul.

DECESE
Cu adâncã durere în
suflete familia anunþã
cã a plecat pe un drum
fãrã întoarcere cel ce
a fost tatã, socru, bu-
nic ºi strãbunic de ne-
înlocuit POENARU
GHEORGHE, din Urzi-
ca Micã, veteran de
rãzboi. Ne vom ruga
pentru odihna veºnicã
a sufletului sãu bun!
Pioasã aducere amin-
te. Fiul - Marin, nora -
Sanda, nepoþii Gea-
niel, Mirela ºi strãne-
potul Sergiu.
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Cu o sãptãmânã rãmasã pânã la debutul
la Campionatul European, naþionala Româ-
niei susþine, desearã, ultimul joc de verifica-
re, contra Georgiei, pe Arena Naþionalã. Tri-
colorii au dezamãgit în precedentele douã
amicale, încheiate cu un rezultat de egalitate
împotriva Republicii Democrate Congo, 1-
1 (gol Stanciu), ºi cu o înfrângere în com-
pania Ucrainei, 3-4 (Torje, Alibec, Stanciu),
ambele disputate în cadrul stagiului de pre-
gãtire din Italia. Faþã de aceste încleºtãri,
selecþionerul Anghel Iordãnescu poate miza
ºi Florin Andone, golgheterul Cordobei ºi al
ligii secunde spaniole (cu 21 de goluri). Ata-
cantul n-a fãcut deplasarea în “Cizmã”, fi-
ind prins în încercarea andaluzilor de a pune
mâna pe unul dintre locurile ce duc în play-
off-ul de accedere în Primera.

Formula de echipã utilizatã cu Georgia ar
trebui sã fie, dacã nu identicã, mãcar cât
mai apropiatã de cea pe care se va miza la
meciul cu Franþa, din 10 iunie. Tot astãzi
evoluazã ºi Elveþia, respectiv Albania, cele-
lalte rivale ale României, în grupa A. Naþio-
nala din “Þara Cantoanelor” primeºte, la
Lugano, replica Moldovei (ora 19:00, TVR

TTTTTricolorii dau ultimul test înainte de Euroricolorii dau ultimul test înainte de Euroricolorii dau ultimul test înainte de Euroricolorii dau ultimul test înainte de Euroricolorii dau ultimul test înainte de Euro
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

România – Georgia, astãzi, ora 21:00, TVR 1, Dolce Sport 1

2), iar albanezi, la Bergamo (Italia), pe cea a
Ucrainei.

Pânã aici însã, miercuri searã, au avut
loc alte partide în perspectiva CE, încheia-
te cu urmãtoarele rezultate (echipele înso-
þite de semnul * sunt calificate la Euro):
Spania* – Coreea de Sud 6-1 (D. Silva 30,
Fabregas 32, Nolito 38, 54, Morata 50, 89
/ Se-Jong Ju 83; s-a jucat în Austria), Ru-
sia* – Cehia* 1-2 (Kokorin 6 / Rosicki 49,
Necid 90; s-a jucat în Austria), Norvegia –
Islanda* 3-2 (Johansen 1, Helland 41, Sor-
loth 67 / Ingason 36, Sigurdsson 81 pen.),
Polonia* – Olanda 1-2 (Jêdrzejczyk 60 /
Janssen 33, Wijnaldum 76), Belgia* – Fin-
landa 1-1 (Lukaku 89 / Hamalainen 53).
Asearã, dupã închiderea ediþiei, s-a dispu-
tat confruntarea dintre Anglia* ºi Portuga-
lia*. Pânã la startul turneului final, vor mai
avea loc meciurile: Germania* – Ungaria*,
Croaþia* – San Marino, Austria* – Olanda,
Slovacia* – Irlanda de Nord*, Franþa* –
Scoþia (toate în 4 iunie), Cehia* – Coreea
de Sud., Suedia* - Þara Galilor*, Belgia* –
Norvegia, Serbia – Rusia*, Slovenia – Tur-
cia* (toate în 5 iunie), Polonia* – Lituania,

Italia* – Finlanda (ambele în 6 iunie), Spa-
nia* – Georgia (7 iunie), Portugalia* – Es-
tonia (8 iunie).

România a cãzut 3 locuri în ierarhia FIFA
FIFA a publicat, ieri, ultimul clasament

mondial înaintea Copei America ºi Campio-
natului European din Franþa. Dupã egalul cu
Congo ºi eºecul cu Ucraina, chipa naþionalã
a României a coborât trei locuri, pânã pe

locul 22 mondial. Adversare de la Euro ocu-
pã poziþiile: Elveþia – 15 (cãdere de un loc),
Franþa – 17 (salt de patru poziþii), Albania –
42 (în progres 3 locuri).

Primele zece poziþii în ierarhia FIFA: 1.
Argentina 1503p, 2. Belgia 1384p, 3. Co-
lumbia 1328p, 4. Germania 1310p, 5. Chile
1293p, 6. Spania 1267p, 7. Brazilia 1257p,
8. Portugalia 1181p, 9. Uruguay 1150p, 10
Austria 1077p.

Gazda Statele Unite ºi Colum-
bia vor deschide în aceastã noap-
te, pe “Levi’s Stadium” din Santa
Clara (California), ediþia cu numã-
rul 45 a Copei America, organizatã
în acest an cu prilejul aniversãrii

Divizionara C, ACS Podari, a susþinut un test de
verificare înainte de a intra în vacanþã. Antrenorul Flo-
rin ªoavã a folosit douã formule diferite de echipã, în
duelul cu juniorii republicani de la CSS Drobeta Tur-

La noapte debuteazã
“Copa América Centenario”

unui secol de existenþã. Din aceas-
tã grupã (A) mai fac parte Costa
Rica ºi Paraguay. Iatã ºi compo-
nenþa celorlalte grupe: B – Brazi-
lia, Ecuador, Haiti, Peru, C – Ja-
maica, Mexic, Uruguay, Venezu-
ela, D – Argentina, Bolivia, Chile,
Panama. Capul de afiº al primei
etape din faza grupelor este cioc-
nirea dintre Argentina ºi Chile, o
reeditare a finalei precedentei edi-
þii, din 2015, când câºtig de cau-
zã a avut cea din urmã (0-0, 4-1
la loviturile de departajare), care
a organizat ºi turneul. Meciul va

fi în noaptea de luni spre marþi.
Cea mai de succes naþionalã din

istoria întrecerii este Uruguay (15
titluri), urmatã de Argentina (14),
Brazilia (8), Paraguy, Peru (câte 2),
Chile, Columbia ºi Bolivia (câte 1).

Înainte de vacanþã, Podariul a
fãcut scor cu juniorii severineni

nu Severin. Meciul s-a încheiat cu scorul de 9-4, la
pauzã 4-1 pentru ACS Podari, care a marcat prin Clau-
diu Bãlan 2, Preda, Raicea, Boericã, Furtunã, Cruºo-
veanu, Cârstea ºi Creacã. În prima reprizã la ACS
Podari au jucat: Ciocârlan - Georgescu, Cebuc, Con-
stantin, Geamãnu – Furtunã, Gârbiþã – Raicea, Boeri-
cã, Cruºoveanu - Al.Stancu. Dupã pauzã, formula
folositã de Florin ªoavã a fost: Ciocârlan - Ciocârlã,
Vulpe, Mateiþã, Marinoiu – Dragomir, D. Stancu –
Creacã, Preda, Cârstea - Cl. Bãlan. Severinenii, an-
trenaþi de Marian Brihac, i-au avut în teren pe: Filip
Ricardo - Vãcuþã, Bãlãceanu, Ciobanu, Pãulescu - Cor-
nea, Coadã, Dumangiu, Saizu -Cimpueru, Sãrãcin. Au
mia intrat Burincã, Gogoloiu, Talpã ºi Bãzãvan. „Am
dorit sã vãd la lucru mai mulþi juniori atât de la noi din
judeþ, cât ºi de la gruparea CSS Severin, care are o
formaþie foarte bunã la nivel juvenil. A fost ultima ac-
þiune pentru noi, urmând sã intrãm în vacanþã pânã
pe 27 iunie, atunci când va avea loc reunirea lotului”,
a spus antrenorul echipei ACS Podari, Florin ªoavã.

Play-off – etapa a 9-a (penultima)
Astãzi, ora 18:00: Tractorul Cetate – Viitorul Cârcea, Progresul Segarcea –

Dunãrea Calafat,
ªtiinþa Danubius Bechet – Recolta Ostroveni.
1. Cetate 47 4. Ostroveni 28
2. Cârcea 43 5. Bechet 26
3. Calafat 41 6. Segarcea 22
Primul loc accede într-un baraj de promovare.

Play-out – etapa a 9-a (penultima)
Astãzi, ora 18:00: Dunãrea Bistreþ – Metropolitan Iºalniþa, Luceafãrul

Craiova – Unirea Leamna. ªtiinþa Malu Mare stã.
1. Bistreþ 32 4. Luceafãrul* 10
2. Iºalniþa* 27 5. Malu Mare 4
3. Leamna* 18
Ultimul loc a retrogradat.

LIGA A IV-A

Se stabileºte campioana?
Astãzi putem afla campioana

Doljului, dacã liderul Tractorul
Cetate nu va ceda în derby-ul, de
pe teren propriu, cu Viitorul Câr-
cea. Dacã se va impune Viitorul ºi
lupta va rãmâne deschisã, în run-
dã finalã titlul se va decide din par-

tidele: Calafat – Cetate ºi Cârcea –
Bechet.

În turul acestui play-off, Câr-
cea ºi Cetate au oferit o încleºtare
fenomenalã, încheiatã cu o victo-
rie cu 5-4 a gazdelor, care au în-
clinat balanþa în prelungiri.

Naþionala femininã de handbal
a României a învins miercuri, la
Kaunas, selecþionata Lituaniei,
scor 34-24 ºi, profitând ºi de
rezultatul înregistrat în cealaltã
partidã a grupei, Belarus –
Norvegia 22-32, s-a calificat la
turneul final al Campionatului
European din Suedia, competiþie
care va avea loc la finele acestui
an,  în perioada 4-18 decembrie.

HANDBAL (F): România a obþinut calificarea
la Campionatul European din Suedia

Fãrã Neagu ºi Manea în echipã,
România a arãtat astfel: Ungu-
reanu, Munteanu - Udriºtoiu (3
goluri), Szucs 1, Brãdeanu,
Perianu 3, Ardean 4, Tiron 3,
Cartaº 1, Zamfirescu 2, Tãnãsie
4, Geiger, Buceschi 4, Chintoan
6, Vizitiu 2, Chiper 1. Antrenor:
Tomas Ryde. Înaintea ultimei
etape (4 iunie), care programea-
zã jocuirile România – Belarus ºi

Norvegia – Lituania, clasamentul
aratã astfel: 1. Norvegia 8p, 2.
România 8p, 3. Belarus 4p, 4.
Lituania 0p. Primele douã
clasate acced la CE. Naþionala
femininã de handbal a României
îºi poate concentra acum toatã
atenþia cãtre Jocurile Olimpice
de la Rio, competiþie care se va
desfãºura în perioada 5-21
august.

DIGI SPORT 2
10:00, 14:15 – MOTO GP – Marele Premiu al Catalu-

nyei, în Spania: sesiuni de antrenamente / 17:00, 18:15 –
POLO – Memorialul Anatolie Grintescu: România – Geor-
gia, SUA – Muntenegru.

DOLCE SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Meci amical: România – Georgia.
DOLCE SPORT 2
20:00 – VOLEI PE PLAJÃ.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT 1
14:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros, în Fran-

þa, la Paris: ziua a 13-a.
EUROSPORT 2
12:00, 14:30 – TENIS – Turneul de la Roland Garros.
TVR 1
21:00 – FOTBAL – Meci amical: România – Georgia.
TVR 2
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Elveþia – Moldova.



18 / cuvântul libertãþii vineri, 3 iunie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt

Pânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþiei
European de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal din

GRUPA B

Anglia, Rusia, Þara Galilor, Slovacia

11 iunie, 19, Bordeaux: Þara Galilor – Slovacia

11 iunie, 22, Marsilia: Anglia – Rusia

15 iunie, 16, Lille: Rusia – Slovacia

16 iunie, 16, Lens: Anglia – Þara Galilor

20 iunie, 22, St. Etienne: Slovacia – Anglia

20 iunie, 22, Toulouse: Rusia – Þara Galilor

ANGLIA

Federaþia înfiinþatã în: 1872.

Poreclã: Leii.

Locul în clasamentul FIFA: 11

Echipa de bazã: Hart – Clyne, Cahill, Smalling, Rose – Mil-
ner, Lallana, Wilshere, Rooney (cãpitan) – Vardy, Kane.

Vedeta echipei: Wayne Rooney (Manchester United).

Selecþioner: Roy Hogdson.

Valoarea lotului: 335 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 25,8 ani.

Performanþe la Euro: 8 participãri, locul 3 în 1968, semifinalistã în 1996.

Grupa preliminarã: a câºtigat grupa E, cu 10 victorii, depãºind: Elveþia, Slovenia, Estonia,
Lituania ºi San Marino.

LOT

Portari     Selecþii/goluri    Club

1. Joe Hart (29 ani) 58/0 Manchester City

13. Fraser Forster (28 ani) 6/0 Southampton

23. Tom Heaton (30 ani) 1/0 Burnley

Fundaºi

2. Kyle Walker (26 ani) 15/0 Tottenham

3. Danny Rose (25 ani) 3/0 Tottenham

5. Gary Cahill (30 ani) 42/3 Chelsea

6. Chris Smalling (26 ani) 24/0 Manchester United

12. Nathaniel Clyne (25 ani) 12/0 Liverpool

16. John Stones (22 ani) 10/0 Everton

21. Ryan Bertrand (26 ani) 8/0 Southampton

Mijlocaºi

4. James Milner (30 ani) 59/1 Liverpool

7. Raheem Sterling (21 ani) 22/2 Manchester City

8. Adam Lallana (28 ani) 22/0 Liverpool

14. Jordan Henderson (25 ani) 25/0 Liverpool

17. Eric Dier (22 ani) 6/1 Tottenham

18. Jack Wilshere (24 ani) 30/2 Arsenal

19. Ross Barkley (22 ani) 22/2 Everton

20. Dele Alli (20 ani) 7/1 Tottenham

Atacanþi

9. Harry Kane (22 ani) 11/5 Tottenham

10. Wayne Rooney (30 ani) 110/52 Manchester United

11. Jamie Vardy (29 ani) 7/3 Leicester

15. Daniel Sturridge (26 ani) 17/5 Liverpool

22. Marcus Rashford (18 ani) 1/1 Manchester United

RUSIA

Federaþia înfiinþatã în: 1910.

Poreclã: Zbornaia.

Locul în clasamentul FIFA: 29.

Echipa de bazã: Akinfeev – Smolnikov, Neustadter, A. Be-
rezuþki, ªennikov – Mamaev, ªirokov, ªatov, Kombarov –
Kokorin, Dzyuba.

Vedeta echipei: Alexandr Kokorin (Zenit).

Selecþioner: Leonid Sluþki.

Valoarea lotului: 100 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 29,3 ani.

Performanþe la Euro: campioanã în 1960, finalistã în 1988 ca URSS.

Grupa preliminarã: locul secund în grupa G, cu 20 de puncte, având 6 victorii, 2 egaluri
ºi 2 eºecuri, în urma Austriei ºi depãºind: Suedia, Muntenegru, Liechtenstein ºi Moldova.

LOT
Portari     Selecþii/goluri     Club

1. Igor Akinfeev (30 ani) 86/0 ÞSKA Moscova

12. Yuri Lodygin (26 ani) 11/0 Zenit

16. Guilherme Marinato (30 ani) 2/0 Lokomotiv Moscova

Fundaºi

2. Roman Shishkin (29 ani) 10/0 Lokomotiv Moscova

3. Igor Smolnikov (27 ani) 13/0 Zenit

4. Sergei Ignashevich (36 ani) 116/8 ÞSKA Moscova

5. Roman Neustädter (28 ani) 1/0 Schalke/Germania

6. Aleksei Berezutski (33 ani) 57/0 ÞSKA Moscova

14. Vasili Berezutski (33 ani) 94/4 ÞSKA Moscova

21. Georgi Shchennikov (25 ani) 7/0 ÞSKA Moscova

23. Dmitri Kombarov (29 ani) 39/2 Spartak Moscova

Mijlocaºi

7. Igor Denisov (32 ani) 53/0 Dinamo Moscova

8. Denis Glushakov (29 ani) 42/4 Spartak Moscova

11. Pavel Mamayev (27 ani) 11/0 FC Krasnodar

13. Aleksandr Golovin (20 ani) 4/2 ÞSKA Moscova

15. Roman Shirokov (34 ani) 53/13 ÞSKA Moscova

17. Oleg Shatov (25 ani) 22/2 Zenit

18. Oleg Ivanov (29 ani) 4/0 Terek Grozny

19. Aleksandr Samedov (31 ani) 29/3 Lokomotiv Moscova

20. Dmitri Torbinski (32 ani) 29/2 FC Krasnodar

Atacanþi

9. Aleksandr Kokorin (25 ani) 38/12 Zenit

10. Fyodor Smolov (26 ani) 13/5 FC Krasnodar

22. Artyom Dzyuba (27 ani) 17/8 Zenit
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ÞARA GALILOR

Federaþia înfiinþatã în: 1876.

Poreclã: Dragonii.

Locul în clasamentul FIFA: 26.

Echipa de bazã: Hennesey – Gunter, A. Williams (cãpi-
tan), Chester, Taylor – J. Allen, A. King, Ledley, Ramsey -
G. Bale, Robson Kanu.

Vedeta echipei: Gareth Bale (Real Madrid).

Selecþioner: Chris Coleman.

Valoarea lotului: 127 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 27,3 ani.

Performanþe la Euro: Este debutantã.

Grupa preliminarã: locul secund în grupa B, cu 21 de puncte: 6 victorii, 3 egaluri ºi un
eºec, devansatã de Belgia ºi în în faþa Bosniei, Israelului, Ciprului ºi Andorrei.

LOT

Portari     Selecþii/goluri Club

1. Wayne Hennessey (29 ani) 56/0 Crystal Palace/Anglia

12. Owain Fôn Williams (29 ani) 1/0 Inverness/Scoþia

21. Danny Ward (22 ani) 1/0 Liverpool/Anglia

Fundaºi

2. Chris Gunter (26 ani) 66/0 Reading/Anglia

3. Neil Taylor (27 ani) 27/0 Swansea City/Þara G.

4. Ben Davies (23 ani) 19/0 Tottenham/Anglia

5. James Chester (27 ani) 10/0 West Brom/Anglia

6. Ashley Williams (31 ani) 58/1 Swansea City/Þara G.

15. Jazz Richards (25 ani) 9/0 Fulham/Anglia

19. James Collins (32 ani) 46/3 West Ham United/Anglia

Mijlocaºi

7. Joe Allen (26 ani) 25/0 Liverpool/Anglia

8. Andy King (27 ani) 32/2 Leicester/Anglia

10. Aaron Ramsey (25 ani) 38/10 Arsenal/Anglia

14. David Edwards (30 ani) 31/3 Wolverhampton/Anglia

16. Joe Ledley (29 ani) 61/4 Crystal Palace/Anglia

17. David Cotterill (28 ani) 23/2 Birmingham City/Anglia

20. Jonathan Williams (22 ani) 11/0 Crystal Palace/Anglia

22. David Vaughan (33 ani) 41/1 Nottingham Forest/Anglia

Atacanþi

9. Hal Robson-Kanu (27 ani) 30/2 Reading/Anglia

11. Gareth Bale (26 ani) 54/19 Real Madrid/Spania

13. George Williams (20 ani) 7/0 Fulham/Anglia

18. Sam Vokes (26 ani) 39/6 Burnley/Anglia

23. Simon Church (27 ani) 35/3 Milton Keynes Dons/Anglia

SLOVACIA

Federaþia înfiinþatã în: 1939.

Poreclã: Repre.

Locul în clasamentul FIFA: 24.

Echipa de bazã: Kozacik – Pekarik, Skrtel (cãpitan), Du-
rica,  Svento – Stoch, Kucka, Hamsik, Weiss – Duris, Duda.

Vedeta echipei: Marek Hamsik (Napoli).

Selecþioner: Jan Kozak.

Valoarea lotului: 69 de milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 29 de ani.

Performanþe la Euro: Este debutantã.

Grupa preliminarã: locul secund în grupa C, cu 22 de puncte, 7 victorii, un egal ºi 2
înfrângeri, dupã Spania ºi în faþa: Ucrainei, Belarusului, Luxemburgului ºi Macedoniei.

LOT
Portari     Selecþii/goluri                 Club

1. Ján Mucha (33 ani) 45/0 Slovan Bratislava

12. Ján Novota (32 ani) 2/0 Rapid Viena/Austria

23. Matúš Kozáèik (32 ani) 15/0 Viktoria Plzeò/Cehia

Fundaºi

2. Peter Pekarík (29 ani) 65/2 Hertha/Germania

3. Martin Škrtel (31 ani) 79/5 Liverpool/Anglia

4. Ján Ïurica (34 ani) 77/4 Lokomotiv Moscova/Rusia

5. Norbert Gyömbér (23 ani) 12/0 Roma/Italia

14. Milan Škriniar (21 ani) 2/0 Sampdoria/Italia

15. Tomáš Huboèan (30 ani) 44/0 Dinamo Moscova/Rusia

16. Kornel Saláta (31 ani) 36/2 Slovan Bratislava

18. Dušan Švento (30 ani) 36/1 FC Köln/Germania

19. Juraj Kucka (29 ani) 45/4 AC Milan/Italia

20. Róbert Mak (25 ani) 26/7 PAOK Salonic/Grecia

Mijlocaºi

6. Ján Greguš (25 ani) 5/0 Jablonec/Cehia

7. Vladimír Weiss (26 ani) 50/4 Al-Gharafa/Qatar

8. Ondrej Duda (21 ani) 9/1 Legia Varºovia/Polonia

9. Stanislav Šesták (33 ani) 63/13 Ferencváros/Ungaria

10. Miroslav Stoch (26 ani) 52/6 Bursaspor/Turcia

13. Patrik Hrošovský (24 ani) 9/0 Viktoria Plzeò/Cehia

17. Marek Hamšík (28 ani) 85/17 Napoli/Italia

22. Viktor Peèovský (33 ani) 30/1 MSK •ilina

Atacanþi

11. Adam Nemec (30 ani) 20/4 Willem II/Olanda

21. Michal Ïuriš (28 ani) 23/3 Viktoria Plzeò/Cehia
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