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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Oare, Popescule, cel pe care l-am
ales s-o gândi ºi la noi?
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nu ºtiamnu ºtiamnu ºtiamnu ºtiamnu ºtiam
deznodãmântul!deznodãmântul!deznodãmântul!deznodãmântul!deznodãmântul!

Teoretic s-a tras linie asearã
ºi astãzi, luni, 6 iunie a.c., ºtim
cu exactitate cam totul, dupã
desfãºurarea alegerilor locale.
Precizãm, într-un singur tur.
Numãrãtoarea voturilor s-a în-
cheiat. Fiecare partid, dintre cele
înscrise pe buletinele de vot, la
nivelul Biroului Electoral Jude-
þean, comensureazã, acum, cu
ce s-a ales – expresia strãdaniei
ºi marketingului politic – de la
numãrul primarilor la cel al con-
silierilor locali ºi al consilierilor
judeþeni. De sintagma “campa-
nie fadã”, lustruitã îndelung ºi
cam fãrã rost nu are sens sã ne
mai aducem aminte.

Cum auCum auCum auCum auCum au
votatvotatvotatvotatvotat

candidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþii

Doljul,Doljul,Doljul,Doljul,Doljul,
în febraîn febraîn febraîn febraîn febra

alegeriloralegeriloralegeriloralegeriloralegerilor

Bicicleta drept…Bicicleta drept…Bicicleta drept…Bicicleta drept…Bicicleta drept…
mitã electoralãmitã electoralãmitã electoralãmitã electoralãmitã electoralã
ºi agresiunea,ºi agresiunea,ºi agresiunea,ºi agresiunea,ºi agresiunea,
între incidenteleîntre incidenteleîntre incidenteleîntre incidenteleîntre incidentele
semnalate în Doljsemnalate în Doljsemnalate în Doljsemnalate în Doljsemnalate în Dolj

Chiar dacã doljenii nu s-au mai
„înghesuit” la vot, incidentele elec-
torale ºi scandalurile nu au lipsit pe
parcursul zilei de ieri. Toate parti-
dele au fãcut sesizãri, unele con-
firmate, altele nu, cert este însã cã
s-au aplicat ºi amenzi ºi s-au în-
tocmit ºi dosare penale pentru în-
cãlcãri ale legislaþiei vizând proce-
sul electoral, atât în Craiova, cât ºi
în alte localitãþi din judeþ. La Bra-
loºtiþa, un candidat la Consiliul
Local a oferit drept mitã electora-
lã… o bicicletã.

Prezenþã de 38,66%
la alegerile de ieri
pentru autoritãþile
administraþiei publice
locale ºi judeþene în
Craiova. Din 257.497
de persoane înscrise
pe listele electorale,
au votat 99.554, con-
form datelor transmi-
se de Biroul Electoral
Central. Potrivit re-
zultatelor exit-poll,
Lia Olguþa Vasilescu
rãmâne ºi în urmãtorii
patru ani primar al
municipiului Craiova.
La ora închiderii urne-
lor (21.00), în Dolj
votaserã 304.655 de
persoane din cele
580.371 înscrise pe
liste (52,49%).

Potrivit estimãrilor exit-poll,
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Dupã 26 de ani,
românii au votat din nou
în Duminica Orbului

În a cincea zi de duminicã, dupã
cea a Învierii, creºtinii ortodocºi
sãrbãtoresc Duminica Orbului.
Anume ziua când Isus a sãvârºit mi-
nunea de a da vedere orbului din
naºtere. În a cincea zi de duminicã,
dupã cea a Învierii, s-au desfãºurat
ºi primele alegeri zise libere ºi de-
mocratice de dupã 1989. Aºadar,
acum 26 de ani, la 20 mai, poporul
român a fost chemat la vot. A rezul-
tat (în urma unei prezenþe masive
la urne) o victorie zdrobitoare pen-
tru FSN ºi pentru Ion Iliescu. Au
votat atunci aproape 15 milioane
de cetãþeni (mai bine de 86% din
cei cu drept de vot), iar Ion Iliescu
a câºtigat cu un scor de peste 85%.
Contracandidaþii sãi au fost Radu
Câmpeanu (PNL), care a obþinut
puþin peste 10% din sufragii, ºi Ion
Raþiu (PNÞCD, pentru cine-ºi mai
aduce aminte ce înseamnã acroni-
mul acesta), ocupantul locului trei,
cu un nesemnificativ procent de 4%.

Ministerul Finanþelor a transmis
bãncilor noile plafoane
pentru Prima Casã
dupã suplimentarea bugetului

Ministerul Finanþelor a transmis
miercuri cãtre Fondul Naþional de
Garantare a Creditelor pentru În-
treprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM), cât ºi cãtre bãncile
participante la programul Prima
Casã datele privind alocarea pla-
foanelor pe fiecare instituþie ban-
carã în parte. Astfel, bãncile care
au primit plafoane sunt Alpha
Bank, Creditcoop, Banca Româ-
neascã, Banca Transilvania, Ban-
cpost, Leumi, BCR, BRD, CEC,
Credit Agricole, Garanti, ING
Bank, Intesa Sanpaolo, Marfin,
OTP Bank, Piraeus Bank, Raiffei-
sen Bank ºi UniCredit Bank.

Suplimentarea plafonului total
de garantare pe anul 2016 aferent
programului Prima Casã cu 500 mi-
lioane de lei a fost aprobat pe 18
mai prin hotãrâre de guvern. Mã-
sura rãspunde solicitãrilor poten-
þialilor beneficiari ai programului
ºi þine cont de dinamica semnifica-
tiv crescutã a volumelor garantate
în cadrul programului. Pânã în pre-
zent au fost emise peste 181.897
garanþii, pentru finanþãri în valoa-
re de peste 3,50 miliarde de euro,
echivalentul a 15,6 miliarde de lei.
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Social-democrata Gabriela Firea
le-a mulþumit bucureºtenilor pen-
tru votul de ieri, ea exprimându-ºi
satisfacþia cã aceºtia au votat un
om ºi un program ºi nu împotrivã,
declaraþia venind dupã rezultatele
exit-poll-urilor, care o plaseazã pe
primul loc. ‘’Îi felicit pe bucureº-
teni pentru cã ei au câºtigat în
aceastã searã’’, a declarat Firea
asearã, alãturi de preºedintele PSD,
Liviu Dragnea, care i-a oferit trei
trandafiri roºii dupã anunþarea es-
timãrilor caselor de sondaje.

Ea s-a declarat satisfãcutã cã lo-
cuitorii din Bucureºti ‘’au votat un
om ºi un program, nu au mai votat
împotrivã’’. ‘’Îi asigur cã vor fi
primarul lor ºi îi voi reprezenta cu
cinste’’, a promis viitorul edil.

Firea a anunþat cu aceastã oca-
zie una dintre prioritãþile ca primar

Ministrul Educaþiei, Adrian Cu-
raj, a declarat, sâmbãtã, la Alba
Iulia, cã în urmãtorii doi-trei ani, o
treime din ºcolile doctorale se vor
închide, iar altele se vor concen-

Fostul preºedinte al României
Ion Iliescu a afirmat cã a mers la
toate scrutinele electorale de pânã
acum pentru cã “e o datorie ele-
mentarã”, ºi a afirmat, referitor la
noul sistem, cã ideea de antifrau-
dã, indiferent cum e promovatã, e
necesarã. Ion Iliescu a fost între-
bat de jurnaliºtii prezenþi la Secþia
de votare 63, din Liceul Jean Mon-
net, ce l-a determinat sã vinã la vot,
iar el a rãspuns cã a fãcut-o de fie-
care datã când s-au organizat ale-
geri. “Am mers întotdeauna la toate
voturile. E o datorie elementarã”,
a spus fostul preºedinte.

Jurnaliºtii au fost interesaþi sã
afle ºi pãrerea lui Ion Iliescu de-
spre noul sistem antifraudã, dacã

Preºedintele Klaus Iohannis a vo-
tat, ieri, pentru prima oarã pentru
alegerile locale din Bucureºti, el exer-
citându-ºi dreptul de vot mult mai
târziu faþã de alþi lideri politici. Io-
hannis nu a putut vota pânã dupã-
amiazã din cauza unor probleme teh-
nice, a anunþat purtãtorul de cuvânt
al PNL Bucureºti, Cezar Preda. 

‘’Niciun om în România nu are
dreptul sã îºi exercite dreptul la vot
decât dacã sunt îndeplinite condi-
þiile. Am înþeles cã domnia sa a avut
probleme tehnice de a fi prins într-
o secþie de votare. Nu am mai mul-
te informaþii. Nu a putut vota pen-
tru cã nu era prins într-o secþie anu-

Gabriela Firea: Bucureºtenii au votat un omGabriela Firea: Bucureºtenii au votat un omGabriela Firea: Bucureºtenii au votat un omGabriela Firea: Bucureºtenii au votat un omGabriela Firea: Bucureºtenii au votat un om
ºi un program, nu au mai votat împotrivãºi un program, nu au mai votat împotrivãºi un program, nu au mai votat împotrivãºi un program, nu au mai votat împotrivãºi un program, nu au mai votat împotrivã
Candidatul PSD Gabriela Firea a obþinut 42,1% din

voturi, Nicuºor Dan a obþinut 29,8% din voturi, Cãtãlin
Predoiu a luat 13,3% din voturi, Robert Turcescu a obþinut

6,1% iar Daniel Barbu a luat 3,9% din voturi, conform
rezultatelor exit-poll-ului IRES realizat pentru Digi24.

– crearea de locuri de muncã pen-
tru tineri, spunând cã ºi primarul
general se poate implica în rezol-
varea acestei probleme. Prima
mãsurã în acest sens va fi crearea
unui departament pentru investitori
români, europeni ºi americani, a
precizat Firea, adãugând cã aceº-
tia se pot implica în proiecte de
infrastructurã.

Nicuºor Dan: USB va deveni
Uniunea Salvaþi România ºi va
lupta la alegerile parlamentare

Candidatul USB la Primãria Ca-
pitalei, Nicuºor Dan, a precizat cã
lupta cu corupþia din partide de-
terminã partidul sãu sã se trans-
forme din Uniunea Salvaþi Româ-
nia în Uniunea Salvaþi România.

Predoiu a declarat, asearã, dupã
închiderea secþiilor de votare, cã o

felicitã pe Gabriela Firea pentru
postul de primar pe care l-a câºti-
gat ºi îi ureazã sã aibã “înþelepciu-
nea ºi onestitatea pentru a realiza
proiectele pe care le-a anunþat”.
Predoiu a anunþat, asearã, cã dacã

se confirmã rezultatele prezentate
de exit-poll-uri, potrivit cãrora este
pe locul trei la numãrul de voturi
obþinute pentru Primãria Bucureºti,
îºi va depune mandatul din funcþia
de preºedinte PNL Bucureºti.

Klaus Iohannis a votat pentru prima oarã
în Bucureºti, la Liceul „Jean Monnet”

Fostul preºedinte al României Ion Iliescu,
dupã ce a votat: Am mers întotdeauna
la toate voturile E o datorie elementarãme, unde trebuia repartizat’’, a de-

clarat purtãtorul de cuvânt al PNL
Bucureºti, Cezar Preda , întrebat de
ce preºedintele Klaus Iohannis nu
votase. Cezar Preda a afirmat cã
preºedintele Klaus Iohannis va vota
pânã la ora 21.00, ceea ce s-a ºi
întâmplat, preºedintele exercitându-
ºi dreptul la vot la secþia de la Li-
ceul „Jean Monnet”.

„Pentru mine a fost o premierã
astãzi. A fost prima datã când am
votat în Bucureºti. Astãzi am votat
– fiindcã Bucureºtiul acum este ºi
oraºul meu – pentru un Bucureºti
modern ºi european”, a spus Iohan-
nis dupã ce a votat.

acesta avantajeazã pe cineva. “De-
pinde ce înþelege fiecare prin nou.
Trebuie sã avem pe de o parte o
continuitate, consecvenþã, în con-
solidarea democraþiei româneºti,
(...) ºi, pe de altã parte, sã asigu-
rãm o deschidere spre mai bine,
spre nou”, a rãspuns Iliescu. Re-
prezentanþii mass-media au insistat
pe aceastã temã ºi au fãcut referi-
re directã la sistemul antifraudã,
dacã este unul benefic, iar fostul
preºedinte l-a apreciat ca fiind unul
pozitiv. “Ideea de antifraudã, indi-
ferent cum e promovatã e necesa-
rã. Dacã este eficientã sau nu ma-
niera în care se abordeazã, asta e
chestiunea de fond”, a mai spus
Ion Iliescu.

Ministrul Educaþiei: Cam în doi, trei ani,
o treime din ºcolile doctorale se vor închide

tra, afirmând cã evaluarea interna-
þionalã a acestor instituþii nu se
poate realiza mai repede,transmite
corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul Educaþiei a afirmat cã

responsabilitatea privind calitatea
ºcolilor doctorale aparþine univer-
sitãþilor ºi Academiei Române.
„Mã aºtept ca pânã la sfârºitul lu-
nii sã putem anunþa acel proiect
de evaluare internaþionalã a ºcoli-
lor doctorale din România ºi mã
aºtept, sigur, eu o las moºtenire
pentru cã mandatul meu este
scurt, mã aºtept ca în urmãtorii
doi ani, pentru cã nu poþi evalua
360 de ºcoli doctorale mai repe-
de, cam în doi ani, cam în trei ani,
cred cã o treime din ele se vor
închide. Altele se vor concentra,
în sensul cã vor pune piese la un
loc ºi vor face masã criticã pe
anumite domenii ºi vom reuºi ca
în interior sã avem confortul cã
suntem dispuºi sã ne expunem
internaþional, nu?... evaluarea in-
ternaþionalã”, a spus Curaj.

Ministrul Educaþiei a adãugat cã
este convins cã pãrerea celor care
vor realiza evaluarea internaþionalã
„nu va fi rea, ci bunã”, afirmând

cã ºcoala româneascã are un po-
tenþial extraordinar. Adrian Curaj
a amintit cã sãptãmâna viitoare va
numit noul Consiliu Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare (CNAT-
DCU), despre care a spus cã a
fost foarte serios construit. „Sãp-
tãmâna viitoare voi numi noul
CNATDCU. A fost pas cu pas ºi a
fost foarte serios construit totul
pentru a nu fi o decizie doar a unui
ministru, ci a fi un proces în care
societatea se construieºte pe ea în-
sãºi, în sensul cã sunt 140 de oa-
meni, care îi selecteazã pe cei care
vor sã fie membri ai CNATDCU.
Nu s-a mai fãcut niciodatã un ast-
fel de mecanism transparent”, a
spus Curaj.

Ministrul Educaþiei a participat,
sâmbãtã, la Alba Iulia, la cea de-a
IX-a ediþie a Galei Profesorului
Bologna, în cadrul cãreia 89 de
cadre didactice universitare din
þarã au primit distincþii.

Potrivit
Biroului

Electoral
Central,

prezenþa la
vot a fost în

municipiul
Bucureºti de

33.31%.
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Teoretic s-a tras linie asearã ºi astãzi,
luni, 6 iunie a.c., ºtim cu exactitate cam
totul, dupã desfãºurarea alegerilor loca-
le. Precizãm, într-un singur tur. Numã-
rãtoare voturilor s-a încheiat. Fiecare
partid, dintre cele înscrise pe buletinele
de vot, la nivelul Biroului Electoral Jude-
þean, comensureazã, acum, cu ce s-a ales
– expresia strãdaniei ºi marketingului
politic – de la numãrul primarilor la cel
al consilierilor locali ºi al consilierilor ju-
deþeni. De sintagma “campanie fadã”,
lustruitã îndelung ºi cam fãrã rost nu are
sens sã ne mai aducem aminte.  În
schimb, limitarea panotajului, prin elimi-
narea bannerelor ºi mash-urilor, poate fi
consideratã un baraj informaþional ºi co-
recþiile care vor trebui aduse legii, nu pot
face abstracþie de aceastã constatare. Mai
ales cã, în toamnã, sunt prevãzute ºi ale-
geri parlamentare. Urmãritã cu atenþie,

Când încã nu ºtiam deznodãmântul!Când încã nu ºtiam deznodãmântul!Când încã nu ºtiam deznodãmântul!Când încã nu ºtiam deznodãmântul!Când încã nu ºtiam deznodãmântul!
MIRCEA CANÞÃR

campania electoralã premergãtoare zilei
de ieri ne-a sugerat un lucru de netãgã-
duit: confruntarea politicã, în Dolj, s-a
dus între candidaþii social-democraþilor
(PSD) ºi liberalilor (PNL), aceºtia din
urmã purtând teoretic în cârcã dezavan-
tajul unei pulverizãri a spectrului de
dreapta. ALDE ºi UNPR, dar ºi PMP,
PSRO ºi PND nu au lipsit din peisaj.
Analizele nelipsite vor avea concluzii,
probabil concrete, ºi bine ar fi sã nu fie
uitate în “dosarul alegerilor locale 2016”.
Rezultatele de acum, de la locale, au, de
bunã seamã, importanþa lor în desemna-
rea noilor entitãþi ale administraþiei pu-
blice locale. Vor conta, bineînþeles, ºi la
alegerile legislative, din motivele ºtiute.
Nu impieteazã, în schimb, deloc asupra
guvernului actual, care poate recepta, cel
mult, un semnal. ªi atât. În rest, nici o
repercusiune. AFP, într-o coresponden-

þã de la Bucureºti, susþinea cã alegerile
constituie “primul test dupã incendiul Co-
lectiv”. La Dãbuleni, Melineºti, Pleniþa ºi
Dioºti, ca sã citãm patru localitãþi din ex-
tremitãþi ale Doljului, prea puþin dintre ale-
gãtori ºi-au mai adus aminte de... Colec-
tiv. S-a bãtut monedã, în schimb, pe bunã
dreptate, pe relaþia cu justiþia a multora
dintre candidaþi. Cinismul este un bun tra-
tament contra iluziilor de orice fel. Exi-
genþele noastre, la nivel declarativ, în aju-
nul alegerilor, dar ºi dupã, sunt de fieca-
re datã augmentate, omiþându-se de fapt
o realitate: cei pe care îi votãm, sau nu îi
votãm, nu sunt nici mai buni, nici mai
rãi decât votanþii lor. O parantezã: ieri a
avut loc ºi primul tur al alegerilor parþia-
le în principalele oraºe ale Italiei (Roma,
Milano, Torino, Napoli) ºi 14 milioane de
italieni au fost chemaþi la urme. Din cau-
za corupþiei, Roma, sufocatã de scanda-

luri, este, din noiembrie anul trecut, ges-
tionatã de un prefect, datoria marii me-
tropole ridicându-se la 12 miliarde de euro
ºi în pole-position se afla avocata Virgi-
nia Raggi (30%) de la Miºcarea 5 Stele
(M5S) a lui Beppe Grillo. Pânã la urmã,
ce aratã campania electoralã încheiatã?
Mai multe lucruri ºi, printre acestea, fap-
tul cã politica nu se reduce doar la me-
sajele pe Facebook. Iar empatia candi-
daþilor are rostul ei. De astãzi, se confi-
gureazã majoritãþile, prin sistematizãri
convenite, în fiecare consiliu local ºi
implicit în fiecare consiliu judeþean. Dacã
prezenþa la vot a fost cea de acum cu-
noscutã, ºi alegãtorii cu vârsta peste 45
de ani ºi-au îndeplinit, în bunã mãsurã,
ceea ce numim o obligaþie civicã, putem
reþine doar cã politica e complicatã, con-
tradictorie, nedreaptã ºi coruptã. La noi
ºi aiurea.

Poliþiºtii Secþiei 15 Ruralã Filiaºi au întocmit un dosar
penal pentru comiterea infracþiunii de coruperea alegãto-
rilor pe numele unui candidat la Consiliul Local Braloºti-
þa. Oamenii legii au fost sesizaþi de un localnic din Bra-
loºtiþa cã un candidat pentru funcþia de consilier local,
mai exact Marin Gaºpar, de 49 de ani, i-a oferit o bicicle-
tã în valoare de 240 de lei pentru a-l vota. Poliþiºtii l-au
identificat pe candidat, l-au dus la poliþie pentru audieri,
asupra lui fiind gãsite sumele de 2.170 de lei, 30 de euro,
precum ºi o agendã în care avea scrise numele ºi datele a
101 persoane din localitate. Banii ºi înscrisurile au fost
ridicate pentru continuarea cercetãrilor, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii MAI.

Un bãrbat în vârstã de 52 de ani, din Craiova, a fost
sancþionat cu 600 de lei de ofiþerii de poliþie ai Secþiei 3
Craiova, pentru cã ºi-a fotografiat buletinul de vot, în
secþia de votare nr. 149, din cartierul Rovine. Incidentul
a fost reclamat de unul dintre membrii Secþiei de votare

Prezenþã slabã la votul pentru alegerea autoritãþilor ad-
ministraþiei publice locale în judeþul Dolj. Interesul destul
de scãzut al alegãtorilor pentru scrutinul de ieri s-a regã-
sit în procentele prezentate de Biroul Electoral Central pe
parcursul zilei. Orele de referinþã au fost 10.00, 13.00,
16.00 ºi 19.00. Ca de obicei, în mediul rural prezenþa la
urne a fost mai mare decât în mediul urban.

· La ora 10.00: se prezentaserã la urne 10,04% din
alegãtorii doljeni; (7,05% în mediul urban ºi 13,82% în
mediul rural)

· La ora 13.00: procentul la nivelul judeþului a cres-
cut la 24,29% (18,25% în mediul urban ºi 31,94 în mediul
rural)

· La ora 16.00: 34,28% din doljeni se prezentaserã
la vot (25,51% în mediul urban ºi 45,37% în mediul rural)

· La ora 19.00: 46,09% dintre doljenii cu drept de
vot îºi exprimaserã opþiunea (35,05% în mediul urban ºi
60,05% în mediul rural)

Pe tot parcursul zilei, Craiova s-a situat sub media pe
judeþ ºi chiar sub media de votanþi pe mediul urban.

La ora închiderii urnelor (21.00), în Dolj votaserã
304.655 persoane din cele 580.371 înscrise pe listele elec-
torale (52,49%). În Craiova au votat 99.554 din 257.497
persoane înscrise pe listele electorale, reprezentând
38,66%.

CARMEN ZUICAN

Primarul comunei Maglavit, Ion Dinu, ne-a semnalat
cã ieri, în jurul prânzului, la douã secþii de votare din
localitate – nr. 391ºi nr. 392 – un candidat UNPR a adus
platouri cu mâncare, plãcinte, mezeluri, apã mineralã.
Toate acestea pentru membrii comisiilor din secþiile de
votare sus-amintite. „Am, aici, depozitate alimentele. Lu-
crãtorul de poliþie a vãzut despre ce este vorba. Eu le-
am oprit. Conform legii, pentru cã sunt primar funcþie,
am dat câte zece lei fiecãrui membru din secþiile de vo-
tare, pentru hranã”, ne-a precizat Ion Dinu, primarul
comunei Maglavit.

VALENTIN CEAUªESCU

Interes scãzut!
Doar 38,66% din craioveni

s-au prezentat la vot

Platouri cu mâncare
pentru membrii a douã comisii

electorale din Maglavit

Bicicleta drept… mitã electoralã ºi agresiunea,Bicicleta drept… mitã electoralã ºi agresiunea,Bicicleta drept… mitã electoralã ºi agresiunea,Bicicleta drept… mitã electoralã ºi agresiunea,Bicicleta drept… mitã electoralã ºi agresiunea,
între incidentele semnalate în Doljîntre incidentele semnalate în Doljîntre incidentele semnalate în Doljîntre incidentele semnalate în Doljîntre incidentele semnalate în Dolj

Chiar dacã doljenii nu
s-au mai „înghesuit” la
vot, incidentele electo-
rale ºi scandalurile nu
au lipsit pe parcursul
zilei de ieri. Toate
partidele au fãcut
sesizãri, unele confirma-
te, altele nu, cert este
însã cã s-au aplicat ºi
amenzi ºi s-au întocmit
ºi dosare penale pentru
încãlcãri ale legislaþiei
vizând procesul electo-
ral, atât în Craiova, cât
ºi în alte localitãþi din
judeþ. La Braloºtiþa, un
candidat la Consiliul
Local a oferit drept mitã
electoralã… o bicicletã.
Bãrbatul avea însã
asupra sa ºi bani, dar ºi
o agendã cu 101 nume ale unor localnici, astfel
cã s-a ales cu dosar penal pentru coruperea
alegãtorilor. La Galicea Mare au apãrut chiar
reclamaþii de agresiune, poliþiºtii efectuând
cercetãri ºi în acest caz.

la 112, dupã l-a vãzut pe craiovean când fotografia bule-
tinul de vot, înainte de a-l introduce în urnã.

Un incident electoral s-a „bifat” ºi în localitatea Uni-
rea. O femeie de 39 de ani a fost sancþionatã cu suma de
1.400 de lei pentru cã i-a indicat unui cetãþean cu cine sã
voteze. Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã femeia se afla în
apropierea unei secþii de votare din comuna Unirea.

ªi tot în judeþ, în municipiul Calafat s-a întocmit dosar
penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de fraudã la vot
în forma tentativei, dupã ce doi alegãtori au primit câte
douã buletine de vot pentru alegerea primarului. Unul dintre
alegãtori a aplicat ºtampila VOTAT pe ambele buletine de
vot. Acestea nu au fost însã introduse în urna de vot.  

În plus, poliþiºtii din comuna Galicea Mare au fost se-
sizaþi de o femeie de 30 de ani, Olimpia Neagoe, candidat
la funcþia de consilier judeþean, cã ar fi fost agresatã de
doi bãrbaþi, lângã o secþie de votare unde reclamase fap-
tul cã sunt expuse materiale electorale, solicitând ca acestea
sã fie îndepãrtate. De cealaltã parte, cei reclamaþi susþin
cã femeia intrase în secþia de votare încercând sã filmeze
cu telefonul mobil, lucru ce i-a deranjat. Reprezentanþii
IPJ Dolj au precizat cã cei doi bãrbaþi au fost identificaþi
ºi duºi la audieri la sediul Poliþiei, pentru a se stabili veri-
dicitatea celor sesizate.

CARMEN ZUICAN
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“Vã mulþumesc pentru cã aþi
venit astãzi (n.r. – ieri) aici.
Votez eu ºi familia mea pentru
a fi mai bine în acest oraº. Cra-
iova este o capitalã regionalã ºi
meritã mai mult decât avem
acum. În aceastã campanie am
vorbit cu foarte mulþi oameni,
am constatat  cã sunt foarte

Ieri, candidaþii la Primãria municipiului
Craiova, dar ºi candidaþii la funcþia de con-
silier local ºi judeþean ºi-au exercitat drep-
tul la vot. Fiecare, însoþit de staff-ul sãu
de campanie, a votat pentru continuitate
sau pentru schimbare, dupã caz. S-a votat
ºi pentru normalitate, dar ºi pentru proiec-
tele care s-au realizat ºi ar trebui finaliza-

„Am dat un vot foarte opti-
mist astãzi, pentru continuita-
te. Dacã cetãþenii Craiovei sunt
mulþumiþi, vor opta ºi ei pen-
tru continuitate. Oricum este
foarte important sã se prezin-
te într-un numãr cât mai mare
la vot astãzi, pentru cã este ºi
un semnal pe care îl dau, în
primul rând faþã de noi, cei
care am gestionat activitatea
în acest oraº ºi în acest judeþ.
Dar, aºa cum vã spuneam, eu
sunt foarte optimistã ºi rãmâ-

Lia Olguþa Vasilescu:
„Cetãþenii trebuie sã-ºi aleagã primarii”

Lia Olguþa Vasilescu, candidat al PSD la funcþia de primar al Craiovei, a votat la
ora 10.00 la Liceul CFR. În jurul aceleaºi ore, se prezentaserã la aceastã secþie 48 de

votanþi, din totalul de 968 înscriºi pe listele permanente.

ne, disearã, sã vedem care este
semnalul pe care ni-l dau ce-
tãþenii. Ziua de azi o voi pe-
trece, în principal, în secþiile
de votare, cã sã fiu alãturi ºi
de militanþii noºtri ºi de cetã-
þenii Craiovei. ªi vreau sã vãd
dacã procesul se desfãºoarã
corect. Nu cred cã vor niciun
fel de probleme. Dar, iatã, în
fiecare secþie se mai întâmplã
câte ceva. Aici, de exemplu, nu
s-a deschis intrarea din spate
ºi sunt foarte mulþi pensionari

care  t rebuie  sã  ocoleascã
aproape 1 km, ceea ce nu este
în regulã. Toate zilele de ale-
geri sunt zile cu emoþii pentru
noi. Dar suntem foarte opti-
miºti cã totul va fi foarte bine.
Pânã la urmã, cetãþenii trebuie
sã-ºi aleagã primarii ºi preºe-
dinþii de consilii judeþene ºi
consilierii locali ºi judeþeni, aºa
cum vor ei sã fie viaþa lor în
urmãtorii patru ani. Deci, pânã
la urmã, votul este foarte im-
portant pentru oricine, nu nu-

mai pentru noi, candidaþii. A
fost ºi o campanie electoralã
atipicã, în care nu au fost
foarte vizibili candidaþii. Le-
gislaþia, aºa cum este ea, nu
permite candidatului sã inter-
acþioneze foarte mult cu elec-

toratul. Din cauza aceasta nu
putem sã estimãm care va fi
prezenþa. Dar noi contãm pe
un numãr cât mai mare de ale-
gãtori la urne astãzi. Este foar-
te important,aºa cum spunem,
ºi pentru semnal”.

„Am votat pentru normalitate. Mai
bine zis, pentru revenirea la normali-
tate în oraºul nostru. Cred cã toþi ce-
tãþenii din acest oraº îºi doresc nor-
malitate. ªi nu este foarte mult. ªtim
foarte bine cã nu corespundem la in-
dicatorii de civilizaþie, aºa cum o fac
celelalte oraºe mari din România. Sã

Pavel Badea: Votez eu ºi familia mea
pentru a fi mai bine în acest oraº”

Pavel Badea, preºedintele Organizaþiei Municipale a PNL, candidat la
Primãria municipiului Craiova, a votat la Liceul cu Program Sportiv

„Petrache Triºcu”, în jurul orei 9.30. Atunci se prezentaserã la vot 105
persoane din 1831, câte erau aºteptate la vot.

multe probleme în acest oraº
ºi vã rog sã mã credeþi cã nu
credeam cã este atât de greu
pentru mulþi din cei care trã-
iesc ºi muncesc în Craiova. Sã
dea Dumnezeu sã fie bine! Nu
am primit semnale cã ar fi pro-
bleme de ordin penal pe la sec-
þiile de votare. Eu îmi doresc

ca municipiul nostru sã aibã un
primar care sã iubeascã în pri-
mul rând acest oraº ºi sã facã
mai mult pentru el ºi pentru lo-
cuitorii lui. Cã voi fi eu acel
primar, cã va fi altcineva, pro-
blemele oraºului ºi ale oame-
nilor rãmân ºi ele trebuie re-
zolvate...”.

Horaþiu Buzatu:
„Am votat pentru normalitate”

Horaþiu Buzatu, candidatul Miºcãrii Liberale la Primã-
ria municipiului Craiova, a votat în jurul orei 12.00,

la Secþia nr 11, din incinta ªcolii Gimnaziale
„Mircea Eliade” din Craiova.

nu mai vorbim de marile oraºe euro-
pene, ºi asta din foarte multe motiv.
În acest context, viitorul Consiliu Lo-
cal Municipal, viitoarea administraþie
localã, are obligaþia sã readucã oraºul
Craiova între parametrii urbanitãþii.
Meritãm un trai decent, meritãm un
oraº frumos”.
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te în urmãtorul mandat. Reprezentanþii
social-democraþi s-au arãtat încrezãtori în
victoria lor, procentul fiind singura necu-
noscutã. Dacã tinerii nu au fost interesaþi
de aceste alegeri, majoritatea declarând cã
nu au niciun motiv sã meargã la vot, vârst-
nicii au fost conºtiincioºi ºi s-au prezentat
dis-de-dimineaþã la urne.

„Am votat ca orice om mulþumit de ce s-a întâm-
plat în Craiova în aceºti patru ani de zile. Am votat
cu speranþa cã, în urmãtorii patru ani, Craiova se va
dezvolta în acelaºi ritm ca ºi pânã acum. Am votat
ca orice om care iubeºte Craiova, pentru cã eu nu
cred cã un om care iubeºte Craiova ar putea sã vote-
ze altceva decât am votat eu. Incidente, deocamdatã
nu ºtim. Sã sperãm cã nu o sã fie. Sã sperãm cã
niciunul dintre partidele politice nu o sã încerce cã
încalce legea, pentru cã legea este foarte clarã pentru
toatã lumea. O campanie un pic atipicã, un pic greoaie
pentru toatã lumea, condiþionaþi de lege sã nu faci de
aia, sã nu faci de aia, sã faci de aia. Am încercat sã o
respectãm ºi am ºi reuºit. Nu am primit pânã acum
nicio amendã, nu am pãþit nimic noi, cei de la partid. Sã

„Am votat cu bucurie ºi am vo-
tat pentru cã în aceºti ultimi ani s-
au petrecut lucruri speciale, atât în
Craiova, cât ºi în judeþul Dolj. Am
votat pentru dezvoltarea acestor
lucrãri, pentru continuarea lor. Am
votat pentru dezvoltarea Craiovei,
pentru dezvoltarea judeþului Dolj, am

Ion Prioteasa:
„Am votat pentru dezvoltarea Craiovei”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, a venit însoþit de mai
mulþi colegi de partid, la Secþia de votare nr. 4 de la Liceul cu Program Sportiv

„Petrache Triºcu” ºi a votat pentru continuitate.
votat pentru extinderea Aeroportu-
lui Craiova, pentru drumuri mai
bune în judeþul Dolj, pentru alimen-
tãri cu apã. Am votat pentru ca pro-
iectele începute de primarul Craio-
vei sã fie continuate, stadionul, Par-
cul „Romanescu”. Am votat pen-
tru o echipã care sã ne reprezinte.

Am votat pentru o echipã foarte
frumoasã care se construieºte în
jurul nostru. ªi am votat pentru res-
pectul pe care îl avem faþã de cra-
ioveni ºi faþã de cetãþenii judeþului
Dolj, pe care noi încercãm sã-i re-
prezentãm cât mai bine ºi le mulþu-
mim pentru votul pe care ni-l dau”.

„Am votat ca niciodatã mai ho-
tãrât pentru ce înseamnã continui-
tate, pentru ce înseamnã susþine-
rea administraþiei craiovene ºi dol-
jene, pornind de la faptul cã, în ul-
timii patru ani, Craiova a cunoscut
cel mai mare ritm de dezvoltare, de
transformare. Craiovenii au simþit

Ion Cãlin: „În ultimii patru ani, Craiova a
cunoscut cel mai mare ritm de dezvoltare”

Ion Cãlin, deputat PSD ºi preºedinte executiv al PSD Dolj, a votat la Colegiul
Naþional „Carol I”, la Secþia nr. 61. Alãturi de acesta, pe listele permanente erau

înscriºi 1.606 de alegãtori. La ora la 10.30 votaserã, aici, 102 persoane. În mesajul
sãu, dupã depunerea voturile în cele trei urne, Ion Cãlin considerã cã „în ultimii patru

ani, Craiova a cunoscut cel mai mare ritm de dezvoltare”.
cã cineva le poartã de grijã pentru
creºterea gradului de confort, a ca-
litãþii vieþii, dacã vreþi a aerului în
general ºi aerul este un element al
vieþii. Pentru cã transformãrile care
au avut loc ºi mai ales proiectele
care s-au realizat demonstreazã cã
în fruntea administraþiei craiovene

este un om dinamic, hotãrât sã ducã
pânã la capãt tot ceea ce este bun
pentru oameni. Mai sunt ºi cârco-
taºi. Noi sã fim sãnãtoºi… Dar sunt
convins cã victoria pe care o vom
avea astãzi va fi una pe care o me-
ritãm ºi oamenii apreciazã acest lu-
cru ºi le mulþumim”.

„Am votat cu candidaþii Partidu-
lui Naþional Liberal pentru cã, pe de
o parte, sunt membru al acestui
partid de peste 26 de ani, dar, în
acelaºi timp, de peste 26 de ani, în
acest judeþ, mare lucru nu s-a în-
tâmplat. În afarã de a se închide
fabrici ºi a se pierde locuri de mun-
cã ºi a fi o zonã sãracã, cunoscutã
ca a fi sãracã în þara noastrã ºi în
Europa, de bine nu prea s-a auzit.
Asta este speranþa mea, cã lucruri-
le se vor modifica. Este nevoie de o
schimbare. Eu consider cã acesta
este cel mai bun moment care se
poate întâmpla pentru apariþia unei
schimbãrii ºi pentru judeþul nostru
ºi pentru zona noastrã ºi pentru ora-
ºul nostru. Consider cã este nevoie
de o altã viziune. O viziune urba-
nisticã în oraºul nostru, o viziune

Claudiu Manda: „Am votat ca orice om
mulþumit de ce s-a întâmplat în Craiova”

Claudiu Manda, preºedinte al PSD
Dolj, a votat la Secþia nr. 100 organi-
zatã în incinta ªcolii cu clasele I-VIII

nr. 12 „Decebal”. Aici, dintre cei
1.700 de alegãtori înscriºi pe listele
permanente, votaserã la ora 10.15

aproximativ 120 de persoane.

Mario Ovidiu Oprea: „Consider
cã este nevoie de o altã viziune”

Senatorul Mario Ovidiu Oprea, vicepreºedinte PNL
Dolj, a votat tot la Liceul CFR, în jurul orei 9.30.

Parlamentarul liberal a spus cã acesta este cel mai bun
moment care se poate întâmpla pentru apariþia unei

schimbãrii ºi pentru judeþul nostru.

maturã, cu experienþã. Nu avem
nevoie de evenimente care sã gene-
reze dezbateri de genul cine cu cine
se întâlneºte ºi se înþelege. Nu cred
cã acesta este principalul lucru pe
care îl aºteaptã craiovenii sau dol-
jenii, ci aºteaptã o schimbare. Avem
nevoie de programe. Avem nevoie
de noi începuturi pentru educaþie,
pentru sãnãtate, pentru economia
judeþului nostru, în aºa fel încât apa-
riþia locurilor de muncã sã fie în
acest moment realizatã. Cred cã vor
fi apropiate scorurile electorale în-
tre Craiova ºi judeþ. Din câte am
vãzut eu în aceastã campanie, am
fost în întreg judeþul, din câte am
remarcat, cerinþele sunt aceleaºi,
aºteptãrile ºi speranþele sunt ace-
leaºi, cred cã reacþiile vor fi simila-
re ºi în Craiova ºi în judeþ”.

sperãm cã în urma acestei campanii, care pânã al urmã
impune lege pentru toatã lumea, o sã ºi avem rezultatele
pe care le preconizãm. Preconizãm sã câºtigãm. Sã câº-
tigãm ºi la Consiliul Judeþean, preconizãm sã câºtigãm ºi
la Primãrie. Pentru noi nu e o problemã dacã câºtigãm
sau nu, pentru noi problema e cu cât câºtigãm”.

candidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþiicandidaþii
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Fapta pentru care Viorel Petri-
cã, de 43 de ani, din localitatea
Prigoria, judeþul Gorj, a ajuns în
spatele gratiilor s-a petrecut în
noaptea de 1 spre 2 februarie
2015. Bãrbatul a plecat la cârciu-
mã, s-a îmbãtat, iar când a venit
acasã a gãsit rufele nespãlate. A
trezit-o din somn pe fiica vitregã,
Mãdãlina, în vârstã de 13 ani, s-a
certat cu ea, apoi a pus mâna pe
un cuþit ºi a lovit-o de mai multe
ori. S-a dus apoi la Poliþie ºi s-a
predat. Anchetatorii sosiþi la faþa
locului au avut un ºoc, întrucât au
gãsit victima într-o baltã de sân-
ge, pe jumãtate dezbrãcatã, aban-
donatã în curte, lângã o anexã.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Gorj anunþau la mo-
mentul respectiv cã „Parchetul de
pe lângã Tribunalul Gorj a solici-

Reprezentanþii IGPR au anun-
þat cã patru membri ai unei gru-
pãri infracþionale specializatã în
trafic de droguri au fost reþinuþi,
iar ulterior arestaþi, în urma unei
acþiuni organizate de poliþiºtii Bri-
gãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate
Craiova ºi procurorii
D.I.I.C.O.T. – Serviciul
Teritorial Craiova. Aceº-
tia, împreunã cu un alt
bãrbat, faþã de care s-a
dispus mãsura controlu-
lui judiciar pentru 60 de
zile, sunt bãnuiþi cã ar fi
comercializat, pe raza
judeþului Dolj, cannabis
ºi rezina de cannabis,
droguri procurate din
Spania de un al ºaselea
membru al grupãrii, pe
numele cãruia s-a cerut
mandat de arestare în lip-

Pedeapsã exemplarã pronunþatã de Curtea de Apel Craiova!

Condamnat la 29 de ani de detenþieCondamnat la 29 de ani de detenþieCondamnat la 29 de ani de detenþieCondamnat la 29 de ani de detenþieCondamnat la 29 de ani de detenþie
pentru viol ºi uciderea fiicei vitregepentru viol ºi uciderea fiicei vitregepentru viol ºi uciderea fiicei vitregepentru viol ºi uciderea fiicei vitregepentru viol ºi uciderea fiicei vitrege

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova l-au
condamnat, vineri, 3 iunie a.c., pe un bãr-
bat de 43 de ani, din judeþul Gorj, la o pe-
deapsã de 29 de ani închisoare pentru
omor ºi viol. Sentinþa este definitivã, iar
purtãtorul de cuvânt al instanþei craiove-
ne, judecãtorul Ionel Grigorie, spune cã

este una dintre cele mai mari pedepse pro-
nunþate la Curtea de Apel, una pe mãsura
faptelor. Bãrbatul ºi-a violat ºi ucis cu mai
multe lovituri de cuþit fiica vitregã, în vâr-
stã de 13 ani, în februarie 2015, iar pe fond,
la Tribunalul Gorj, primise o pedeapsã de
23 de ani de închisoare.

tat judecãtorului de drepturi ºi li-
bertãþi din cadrul Tribunalului
Gorj sã dispunã arestarea preven-
tivã a inculpatului Petricã Viorel,
cercetat pentru comiterea infrac-
þiunii de omor, prevãzutã de art.
199 alin.1 Cod penal raportat la
art. 188 din Codul penal. Din cer-
cetãrile efectuate în cauzã pânã în
prezent a rezultat cã în noaptea de
1/2 februarie 2015 inculpatul a
aplicat lovituri cu cuþitul victimei,
în vârstã de 13 ani, fiica concubi-
nei sale, în zona hemitoracelui
stâng, producându-i plãgi înjun-
ghiate ce au condus la decesul
acesteia. Petricã Viorel a fost re-
þinut preventiv pentru 24 de ore,
prin dispoziþia procurorului din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Gorj, începând cu data
de 02.02.2015, orele 19,00. An-

cheta continuã pentru stabilirea
tuturor împrejurãrilor comiterii
faptelor”.

Pe 3 februarie 2015 bãrbatul a
fost arestat preventiv, iar de atunci
este în spatele gratiilor. S-a stabilit
ulterior cã victima fusese ºi viola-
tã, iar pe 21 mai 2015 Viorel Petri-
cã a fost trimis în judecatã pentru
omor ºi viol. Judecãtorii de la Tri-
bunalul Gorj au pronunþat sentinþa
în dosar pe 3 septembrie 2015,
inculpatul fiind condamnat la 20 de
ani de închisoare pentru omor ºi 9
ani închisoare pentru viol, pedep-
sele fiind contopite într-una de 23
de ani de închisoare.

Atât inculpatul, cât ºi procuro-
rii gorjeni au formulat apel, iar
Curtea de Apel Craiova a soluþio-
nat apelul vineri, 3 iunie a.c.. In-
stanþa a admis apelul parchetului

de pe lângã Tribunalul Gorj ºi a
majorat pedeapsa totalã la 29 de
ani de detenþie: „Majoreazã pe-
deapsa aplicatã inculpatului Pe-
tricã Viorel pentru infracþiunea de
omor de la 20 de ani închisoare,
la 25 de ani închisoare. Majorea-
zã pedeapsa aplicatã inculpatului
Petricã Viorel pentru infracþiunea
de viol de la 9 ani închisoare, la
12 ani închisoare. Contopeºte pe-
depsele stabilite în pedeapsa cea
mai grea, aceea de 25 de ani în-

chisoare, pe care o sporeºte cu 4
ani închisoare, urmând ca în final
inculpatul sã execute pedeapsa de
29 de ani închisoare”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova,
care este definitivã.

 Purtãtorul de cuvânt al Curþii
de Apel Craiova, judecãtor Ionel
Grigorie, ne-a declarat cã este o
pedeapsã record pronunþatã de
aceastã instanþã, una dintre cele
mai mari, care însã este pe mãsu-
ra faptelor comise de inculpat. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Capturã de 4 kg de canabis a oamenilor legii!

Patru doljeni, dupã gratii pentru trafic de droguri
O grupare specializatã în trafic de droguri a fost destruc-

turatã de poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova ºi procurorii DIICOT Craio-
va. Patru membri ai grupãrii au fost arestaþi preventiv în
acest caz, un altul este cercetat sub control judiciar, iar pe
numele celui de-al ºaselea membru al grupãrii s-a cerut
mandat de arestare în lipsã. Acþiunea a fost demaratã în
urma unui flagrant organizat în Craiova, doi membri ai
grupãrii fiind prinºi cu un colet primit din Spania în care
erau 4 kilograme de canabis.

sã, pentru a putea fi dat în urmãri-
re la nivel internaþional.

Mai exact, potrivit anchetato-
rilor, pe 27 mai a.c., poliþiºtii
BCCO Craiova împreunã cu lup-
tãtori de la IPJ Dolj ºi cu sprijinul

SOS Craiova, în baza informaþii-
lor pe care le aveau, i-au prins în
flagrant, în Craiova, pe Ionuþ Lo-
gofãtu zis “Slabu” ºi Ovidiu Gelu
Ghiþã, în timp ce ridicau un colet
primit din Spania, în care s-au
gãsit 4 kilograme de canabis. Ime-
diat dupã flagrant s-au fãcut opt
percheziþii domiciliare în Craiova
ºi judeþ. Cercetãrile au continuat
în cauzã, Logofãtu ºi Ghiþã fiind
arestaþi preventiv sâmbãtã, 28 mai
a.c., iar joi, 2 iunie a.c., oamenii
legii au descins la alte patru lo-
cuinþe aparþinând unor membrii ai
grupãrii, fiind ridicaþi încã doi
bãrbaþi.

În total, în urma descinderilor,
poliþiºtii au ridicat
aproape 5 grame de
fragmente vegetale de
cannabis, un compri-
mat MDMA, 13 tele-
foane mobile, un lap-
top, 4 grindere (folosi-
te pentru porþionarea
drogurilor), 8.650 de lei
ºi 1.150 de euro. Vi-
neri, 3 iunie, au primit
mandate de arestare
preventivã  Grãmescu
Ionuþ Victor, zis „Gra-
me” ºi Bulescu Marius
Bogdan, zis “Begu”, pe
o perioadã de 30 de zile,
în timp ce pe numele lui

ªerban Daniel zis “Begu” sau “Ba-
trânu” procurorii DIICOT Craio-
va au cerut mandat de arestare
preventivã în lipsã, Tribunalul Dolj
urmând sã se pronunþe pe 8 iunie
a.c.: «Admite propunerea Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie – DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova. Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
paþilor Grãmescu Ionuþ Victor, zis
”Grame” ºi Bulescu Marius Bog-
dan, zis “Begu”, pe o perioadã de
30 de zile, începând de la data de
03.06.2016 pânã la data de
02.07.2016, inclusiv. Disjunge
propunerea de arestare preventivã
privind pe inculpatul ªerban Da-
niel zis “Begu” sau “Bãtrânu” ºi
fixeazã termen la data de

08.06.2016 Cheltuielile judiciare
rãmân în sarcina statului. Cu con-
testaþie în termen de 48 de ore de
la pronunþare. Pronunþatã în ºedin-
þa din Camera de Consiliu de la
03.06.2016», se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Cercetãrile sunt continuate în
cauzã, sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, intro-
ducere în þarã de droguri de risc,
precum ºi pentru trafic de droguri
de risc. La acþiune au participat ºi
luptãtori ai Serviciului pentru Ac-
þiuni Speciale – Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Dolj, iar suportul
de specialitate a fost efectuat de
Direcþia Operaþiuni Speciale din
cadrul I.G.P.R.
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SadovaSadovaSadovaSadovaSadova
s-a trezit greu la vots-a trezit greu la vots-a trezit greu la vots-a trezit greu la vots-a trezit greu la vot

În ªcoala Generalã de la Sadova au fost
organizate douã secþii de votare. Pe la ora
10.00, diferenþa între cele douã era vizibil
de mare. Dacã la prima secþie votaserã 84
de alegãtori, la cealaltã trecuserã pe la urne
doar cinci persoane. „Mai au ºi treabã pe
acasã. Oamenii se duc la târg, cã e târg
acum, de dimineaþã, ºi o sã vinã mai pe
dupã-amiazã. De votat, o sã voteze aproa-
pe toatã lumea. Aºa se întâmplã la noi”,
comenta un cunoscãtor al vieþii satului. În
aºteptarea alegãtorilor care mai întârziau,
se pusese de un mic prânz. Mititeii cu muº-
tar tronau pe o mãsuþã, chiar lângã uºã, ºi
impregnaserã bine mirosul în toatã încãpe-
rea. Membrii comisiei înfulecau pe rând ºi
mai verificau, din când în când, pe hol sã
vadã dacã nu cumva se mai hotãrãºte ci-
neva sã vinã la vot.

În tot acest timp, o femeie în vârstã, care
abia se sprijinea pe un baston, ieºea din sec-
þia alãturatã. „Aþi votat?”, am întrebat-o pe
bãtrânã. „Am încercat, dar nu am putut pen-
tru cã eu am buletin de Craiova. Voi merge
însã acolo pentru cã trebuie sã merg ºi eu
la vot, vin copiii ºi mã iau cu maºina”, ne-
a mãrturisit Violeta Anastasescu. Un pic mai
departe de secþie, câþiva localnici ºedeau
pe bãncuþã ºi discutat de-ale alegerilor. Nici
ei nu votaserã toþi, dar pentru cã tot se în-
tâlniserã puneau þara la cale. Ziua era lungã
ºi mai erau multe de aºteptat.

Ostroveni: cozi la votOstroveni: cozi la votOstroveni: cozi la votOstroveni: cozi la votOstroveni: cozi la vot
Cu totul altã situaþie am gãsit în comuna

Ostroveni, aflatã la zece minute de mers cu
maºina. La secþia de votare din satul Orã-
ºani, lume multã ca la nuntã. Lângã monu-
mentul din centru, oamenii se strânseserã ºi
se aºezaserã pe gãrduþul de fier. Unii vota-
serã, alþii nu ºi vorbeau între ei. „Mai aºtep-
tãm, cã este coadã mare. Nu vedeþi ce este

Doljul,Doljul,Doljul,Doljul,Doljul,
în febra alegerilorîn febra alegerilorîn febra alegerilorîn febra alegerilorîn febra alegerilor

Ziua alegerilor a scos din gospodãrii oamenii de la sate, care ºi-au lãsat toate treburile
baltã, s-au îmbrãcat ca la nuntã ºi au venit sã punã ºtampila pe buletinele de vot. La
ºcoalã, la grãdiniþã sau la cãminul cultural, acolo unde au fost organizate secþii de votare,
s-a stat la coadã cu orele ºi nici cãldura nu i-a împiedicat sã participe la vot. Trecând
dintr-o localitate în alta, spre sudul judeþului, am întâlnit, rând pe rând, localitãþi care
îºi alegeau, din nou, conducãtorii manifestându-se în moduri diferite. Pentru unii, scru-
tinul începuse prea de dimineaþã, pentru alþii orele nu mai contau nici atunci când le
petreceau la rând în faþa secþiilor de votare, iar pentru cei mai mulþi votul era o datorie.

acolo?!”. ªi, într-adevãr, la
intrare se formaserã douã
rânduri care ocupau toatã
curtea. În uºã stãtea un po-
liþist care coordona mulþi-
mea astfel încât sã nu se
creeze aglomeraþie în inte-
riorul secþiei ºi sistemul
electronic sã nu fie bulver-
sat. Pânã la ora 10.30, din
cei 1.167 de alegãtori aflaþi
pe listele permanente, vo-
taserã cam 300. „Sistemul
nu s-a blocat deloc ºi este
foarte util pentru noi, fiind-
cã nu trebuie sã mai scriem
CNP-urile. Merge destul de
repede ºi este mult mai si-
gur”, ne-a asigurat preºe-
dinta Secþiei de votare nr.
427 din Ostroveni.

La câteva sute de metri, altã secþie de
votare, aceleaºi cozi. Sub umbra copacilor,
de aceastã datã, bãtrânii îºi aºteptau rândul
la urne. ªi aici erau rânduiþi de un poliþist
care îi bãgã înãuntru în momentul în care
membrii secþiei de votare dãdeau liber. „Este
o datorie a noastrã, a cetãþenilor din comu-
nã, sã venim ºi sã votãm. Oricât am sta la
coadã, este momentul când avem ºi noi ceva
de spus, mãcar o datã la patru ani”, ne-a
mãrturisit un bãrbat trecut de 60 de ani, care
se afla în discuþie cu alþi doi concetãþeni de
aceeaºi vârstã. „Aici, la noi, competiþia este
strânsã, vom vedea cine iese”, a completat
altul.

Bechet:Bechet:Bechet:Bechet:Bechet:
Primii alegãtoriPrimii alegãtoriPrimii alegãtoriPrimii alegãtoriPrimii alegãtori
aºteptau la ora 6.50aºteptau la ora 6.50aºteptau la ora 6.50aºteptau la ora 6.50aºteptau la ora 6.50

La Bechet, aglomeraþie ºi nu prea. Se fã-
cuse deja ora prânzului ºi cãldura se lãsase
bine peste localitatea de la Dunãre. Primul

val de alegãtori trecuse pe la urne încã
de dimineaþã, iar acum se lãsase o
micã pauzã. În Secþia nr. 202 erau doar
câþiva alegãtori acum, care îºi prezen-
tau liniºtiþi buletinele pentru a fi sca-
nate. „Decurge totul nesperat de bine,
iar sistemul este foarte eficient. Nu
mai trebuie sã dãm telefoane ca sã
vedem pe unde sunt arondaþi oamenii,
aºa cum am fãcut la prezidenþiale, deci
este totul mult mai bine”, lãuda siste-
mul electronic Ileana Cristina Caragea,
care era preºedintele secþiei respecti-
ve. Cu zece minute înainte sã se des-
chidã urnele, în curte apãruserã pri-
mii alegãtori care nu au mai avut rãb-
dare, ºi-au pus buletinul în buzunar ºi
au venit la vot. Pânã atunci votaserã
vreo 270 de persoane, dar pe liste erau
peste 1.200 de oameni cu drept de vot.

Cãlãraºi:Cãlãraºi:Cãlãraºi:Cãlãraºi:Cãlãraºi:
Oamenii au venitOamenii au venitOamenii au venitOamenii au venitOamenii au venit
hotãrâþi la vothotãrâþi la vothotãrâþi la vothotãrâþi la vothotãrâþi la vot

Orele prânzului i-au prins pe mulþi dintre
alegãtori la rând, în faþa secþiei de votare
deschise în incinta ªcolii Generale nr. 1 din
Cãlãraºi. Holul de la parter era plin de oa-
meni care, în ciuda cãldurii, aºteptau sã ajun-
gã la urne. Erau asudaþi ºi obosiserã dupã
atâta stat în picioare, mulþi petrecuserã ºi
câte douã ore acolo. În secþie era aglomera-
þie ºi toate cabinele de vot ocupate. Din cele
1.816 alegãtori, puseserã ºtampila „Votat”
un numãr de 460 de locuitori, dar era timp
destul pentru ca ºi alþii sã mai ajungã la urne
pentru a-ºi exercita dreptul la vot.

Dãbuleni: FamiliileDãbuleni: FamiliileDãbuleni: FamiliileDãbuleni: FamiliileDãbuleni: Familiile
tinere s-au prezentattinere s-au prezentattinere s-au prezentattinere s-au prezentattinere s-au prezentat
masiv la urnemasiv la urnemasiv la urnemasiv la urnemasiv la urne

La Dãbuleni au fost organizate ºapte sec-
þii de votare, iar douã dintre acestea se aflau
la parterul unei unitãþi de învãþãmânt. Cãl-
dura nu i-a speriat deloc pe oamenii care au
venit hotãrâþi la vot. Trecuserã câteva ore
bune de la deschiderea secþiilor, ºi alegãtorii
continuau sã vinã. Ca o observaþie, de data
aceasta, predominau familiile tinere care se
îndreptau spre secþii cu multã încredere în
puterea votului lor. „Votãm pentru noi ºi co-
pii noºtri, este o ºansã de a da girul unei
persoane în care noi avem încredere cã va
conduce aceastã localitate aºa cum trebuie
sã o facã”, ne-a menþionat o doamnã care
îºi pusese deja cele trei buletine în urnele de
vot. La una din secþii votaserã deja 500 din
cei peste 1.300 de alegãtori, în timp ce alã-
turi, la cealaltã secþie, ajunseserã 300 de per-
soane dintr-un total de 1.298 de alegãtori.

Mârºani:Mârºani:Mârºani:Mârºani:Mârºani:
VVVVVotul a decurs normalotul a decurs normalotul a decurs normalotul a decurs normalotul a decurs normal

Cozi, ce-i drept mai mici, au fost ºi la
secþiile de votare din comuna Mârºani. La
Secþia nr. 410, care se afla într-o ºcoalã,
bãtrânii erau cei care urcau ºi coborau cu
greu scãrile pentru a-ºi exercita votul. În
incinta secþiei era, totuºi, mai liniºte, mai erau
ºi cabine goale, iar operatorul avea timp sã
manevreze în liniºte tableta cu care scana
actele de identitate. „Pânã la aceastã orã (n.r.
– 14.00), nu am avut nici un incident ºi nici
o contestaþie din partea partidelor. Nu s-a
blocat sistemul ºi nu a încercat nimeni sã
voteze de douã ori. Totul este bine pânã
acum”, ne-a asigurat Costel ªuicã, preºe-
dintele secþiei de votare. Trecuse de miezul
zilei ºi aproape jumãtate din alegãtorii aron-
daþi la aceastã secþie votaserã. ªi aici, lupta
între candidaþi era strânsã ºi se comenta asi-
duu pe marginea ºanselor fiecãruia. Finalul
zilei avea sã spunã însã adevãrul.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Sub titlul semnificativ în sine, «Ambient:
rãzboaie „invizibile”», cotidianul „L’Avve-
nire” al Vaticanului insera, vinerea trecutã,
un lung articol în care denunþa un numãr de
1.746 de ceea ce autoarea, Lucia Capuzzi,
definea sub numele de „conflicte ambienta-
le” deschise, aºadar active, astãzi, în întrea-
ga lume. Cifrele provin din instituþii specia-
lizate ale ONU ºi, îndeosebi, de la Atlantul
Global pentru justiþie ambientalã, un pro-
iect la care participã 23 dintre cele mai
prestigioase universitãþi de pe Planetã. Noile
date sunt cu atât mai înfricoºãtoare cu cât,
ele s-au dublat numai în ultimii doi ani, pe-
rioada în care ofensiva unor grupuri de in-
terese, multinaþionale se aflã în conivenþã de
afaceri, de cele mai multe ori oneroase, cu
centre ale unor puteri, mai mult ori mai pu-
þin disimulate ori chiar necunoscute opiniei
publice, din care nu lipsesc, desigur, zona
ale politicii din zonele de conflict.

La urma urmei, conflictele ecologice re-
prezintã poate partea ce mai ascunsã a rãz-
boiului mondial „fragmentat”, „pe bucãþi”,
aºa cum l-a denumit ce ceva vreme în urmã
Papa Francisc. ªi nu e vorba de o imagine
metaforicã, fiindcã e vorba de conflicte re-
ale cu numeroase victime: directe – adicã

dintre cele ajunse la cunoºtinþa opiniei pu-
blice, care au înregistrat un numãr de 250
de activiºti ambientali uciºi numai în aceºti
ultimi doi ani, dintre care trei sferturi numai
în America Latinã: cât ºi conflicte indirecte
ºi cu victime reprezentate de populaþiile re-
zidente în zonele geografice unde se con-
centreazã þinta exploatãrii resurselor. Prin-
tre care, cele mai multe – ºi probabil ºi cele
mai grave – rãmân în regiuni din  sudul Chi-
nei ºi, în general, din cel al Asiei în ansam-
blul ei, ca ºi în Brazilia ori în Mexic, acolo
unde cercetãtori din cadrul Atlantului Glo-
bal încã se concentreazã spre a le identifica
ºi face publice.

Aºa s-a ajuns la ipoteza, cã unele din re-
surse au început sã fie concepute ºi tratate
de cãtre populaþiile zonelor „vânate” drept
„duºmani”. E vorba mai ales de minerale,
între care pe locuri prioritare, se aflã bauxi-
ta ºi cãrbunele, ca sã nu mai vorbim de mi-
neralele rare, din cele suspectate ºi, în fapt”,
þintite ºi în cazul Roºiei Montane de la noi.

Se vorbeºte, în cercuri activiste din me-
diul academic, de profil ºtiinþific, de o veri-

tabilã „febrã” a resurselor, al cãrei suport îl
constituie „obsesia pentru creºterea produc-
þiei ºi pentru consum”: creºtere ºi consum,
doi termeni ai aceleiaºi ecuaþii care fac ordi-
nea de zi ºi agenda prioritarã a capitalismu-
lui în faza sa actualã, sãlbãtãcitã ºi, totoda-
tã, potrivit multor voci autorizate, aflate tot
mai evident sub exigenþa unei contestaþii tot
mai acute.

Un simptom evocat, în acelaºi cerc de
economiºti ºi de politologi, ar fi cel al „dis-
torsiuni conceptuale a economiei”, formulã
avansatã ºi de Papa Francisc în enciclica
Laudatio, prin care anticipa rezultatul feno-
menului de multiplicare a crizelor care sunt,
deopotrivã, „ambientale ºi sociale” ºi pentru
combaterea cãrora ar fi nevoie de soluþia unei
abordãri integrale spre a combate „sãrãcia
restituind astfel excluºilor demnitatea ºi, în
acelaºi timp, a ne lua în grijã natura”.

Unul dintre exemplele mai recente  ºi nu
mai puþin emblematice ar fi cele descoperite
în statele indiene Orissa, Jharkhand, Chha-
tisgarh, în care s-a concentrat, în aceºti ul-
timi ani, floarea coloºilor minerali de la nivel

mondial ºi ale cãror victime, locuitorii mile-
nari ai regiunii, au devenit þinte predilecte
ale unor campanii pentru care profitul a de-
venit religie unicã.

Investigaþii mai detaliate ale aceloraºi in-
stituþii ºi organizaþii, în cadrul ONU ori în
afara acesteia, au scos la ivealã însã ºi as-
pecte mai… atipice. Un fel de a spune, fi-
indcã ele au probat agresiuni dintre cele mai
ostracizante.

E vorba de 10 femei indigene din satul
Lote Ocho din Guatemala, care,  victime ale
violãrilor sãvârºite de niºte „gardieni” ai co-
losului mineral canadian Hund Bay, au reu-
ºit sã intenteze un proces penal la un tribu-
nal din Toronto, chiar contra multinaþiona-
lei. Motivarea e cât se poate de simplã: vio-
latorii au procedat astfel urmare a unei „mã-
suri” luate la vârful corporaþiei în cadrul pro-
gramului de a-i determina pe bãºtinaºi sã-ºi
pãrãseascã pãmânturile bogate în resurse.

Un proces care va dura, cum anticipeazã
majoritatea comentatorilor, cu siguranþã ani
buni ºi nu-i deloc exclus ca, la final, sã nu
se identifice vreun vinovat.

Goana dupã resurse –Goana dupã resurse –Goana dupã resurse –Goana dupã resurse –Goana dupã resurse –
cauzã a dezastrului ecologiccauzã a dezastrului ecologiccauzã a dezastrului ecologiccauzã a dezastrului ecologiccauzã a dezastrului ecologic

Cele mai multe acþiuni de control au avut
loc în cadrul „Campaniei naþionale privind
respectarea de cãtre transportatorii rutieri a
prevederilor legale referitoare la încheierea
ºi executarea contractelor individuale de
muncã, a timpului de muncã ºi de odihnã a
conducãtorilor auto”, în domeniul transpor-
tatorilor de marfã, respectiv de persoane.

Controale specifice la transportatorii autoControale specifice la transportatorii autoControale specifice la transportatorii autoControale specifice la transportatorii autoControale specifice la transportatorii auto
Ultima sãptãmânã din luna precedentã a fost destinatã de specialiºtii Inspectoratului Teritorial de Mun-

cã Dolj unui control tematic, astfel încât sã fie diminuate efectele unui transport în comun deficitar. Pentru
deficienþele constatate, s-au aplicat mai multe sancþiuni, cele pecuniare fiind în cuantum de 64.000 lei.

Verificãrile, care au avut ca
obiective identificare cazu-
rilor de muncã fãrã forme
legale, creºterea gradului de
conºtientizare în ceea ce
priveºte necesitatea respec-
tãrilor legale în domeniul
relaþiilor de muncã, precum
ºi diminuarea consecinþelor
sociale ºi economice nega-
tive, care derivã din neres-
pectarea de cãtre angajato-

rii cu activitate în transportul rutier.
La Dolj, acþiunea a fost, pe undeva, ati-

picã, în sensul cã nu s-a mers la sediul agen-
þilor economici, ci direct la sursã, recte
ºoferi ºi ceilalþi angajaþi. Au fost verificaþi
ºi taximetriºtii, iar concluziile sunt îmbu-
curãtoare, în sensul cã s-a diminuat feno-
menul contravenþional, cu atât mai mult cel

infracþional. „Þinând cont de impactul so-
cial ºi consecinþele care pot avea loc în ca-
zul unui accident rutier, din cauza activitã-
þii intense desfãºurate de ºoferi, a numãru-
lui mare de ore pe care le desfãºoarã la lo-
cul de muncã, precum ºi a stresului cu care
se confruntã, echipele mixte formate din
inspectori de muncã cu atribuþii de control
în domeniile relaþiilor de muncã ºi securi-
tãþii în muncã, în colaborare cu reprezen-
tanþi ai Inspectoratului Teritorial pentru
Controlul în Transportul Rutier nr.6 au
efectuat verificãri cu caracter inopinat, atât
pe teren (în trafic), cât ºi la sediul angaja-
torilor. Au fost constate mai multe deficien-
þe, cele mai importante fiind: neacordarea
sporului pentru activitatea prestatã în tim-
pul repausului sãptãmânal; netransmiterea
în termen, în Revisal, a contractelor de
muncã; instruirea neadecvatã/insuficientã

a lucrãtorilor în domeniul securitãþii ºi sã-
nãtãþii în muncã etc.”, a precizat Cãtãlin
Mohora, inspector-ºef al Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj.

Constatãrile au avut ºi urmãri
Controalele ºi verificãrile nu puteau rã-

mâne fãrã urmãri. Astfel, pentru încãlcarea
legislaþiei în ceea ce priveºte „Relaþiile de
muncã”, au fost aplicate ºase sancþiuni con-
travenþionale, în cuantum de 11.000 de lei,
pentru deficienþele constatate fiind dispuse
50 de mãsuri de remediere. Pe „Securitate
ºi sãnãtate în muncã”, au fost aplicate
amenzi contravenþionale, cu un total de
53.000  lei, la care se adaugã termene fixe
de intrare în legalitate, în 54 de cazuri, iar
pentru an angajator s-a dispus sistarea tem-
porarã a activitãþii.

CRISTI PÃTRU

Judeþul Dolj
ºi-a trimis
reprezentantul la
„Sanitarii pricepuþi”

S-au stabilit, de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, conform
Metodologiei, perioadele în care vor putea fi susþinute examenele de corigenþã de elevii care,
în timpul anului ºcolar, au avut „rezerve” în ceea ce înseamnã învãþãtura. Astfel, cei din
clasa a VIII-a pot sã arate ceea ce ºtiu între 10-12 august, iar dacã promoveazã se pot
prezenta la admiterea în învãþãmântul liceal, în cea de-a treia perioadã, din varã/toamnã, pe
locurile rãmase libere. Cei din clasele terminale de liceu, stagii de pregãtire practicã sau
învãþãmânt profesional, îºi pot da corigenþele în 2-3 august. Pentru învãþãmântul primar,
gimnazial, liceal ºi profesional (în afara anilor de final), la care se adaugã învãþãmântul
postliceal sau cel destinat ºcolilor de maiºtri, termenul este 29 august – 3 septembrie. Ne-
promovaþii sunt declaraþi
repetenþi, ceea ce atrage
consecinþele de rigoare.
Pentru cei care au trecut de
barajul corigenþelor de cla-
sa a XII-a, data de 5 august
este cea limitã de depunere
a dosarelor în vederea sus-
þinerii sesiunii de toamnã a
„Maturitãþii”. Toate aspec-
tele certificate de MENCS
au fost notificate de In-
spectoratul ªcolar Judeþean
Dolj tuturor unitãþilor de în-
vãþãmânt din teritoriu.

CRISTI PÃTRU

Gata pentru corigenþe!

Zilele trecute, la Palatul Copii-
lor din Craiova s-a desfãºurat
faza naþionala a Concursului „Sa-
nitarii pricepuþi”. Manifestarea a
fost organizatã de Filiala Dolj a
Societãþii Naþionale de „Cruce
Roºie” din România, în partene-
riat cu Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Ministerului Sãnã-
tãþii ºi Ministerului Afacerilor Interne.
„Este singura manifestare de acest gen
din România, care are o vechime de 50
de ani ºi are, ca obiective, printre altele,
dezvoltarea solidaritãþii umane pentru cei
aflaþi în suferinþã, acordarea primului aju-
tor, pãstrarea ºi îmbunãtãþirea sãnãtãþii
fizice ºi morale. La acest concurs parti-
cipã, benevol, toþi elevii claselor a V-a –
a XII-a, pe cele douã cicluri de învãþã-

mânt – gimnazial ºi liceal”, a precizat Ma-
ria Vintilã, director al Filialei Dolj a So-
cietãþii Naþionale de „Cruce Roºie” din Ro-
mânia. La gimnaziu, primul loc a fost ocu-
pat de echipa ªcolii „Ion Creangã” din Cra-
iova(prof. îndrumãtor. Claudia Morea-
nu), iar la liceu, Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”(prof.îndrumãtor Aurelia Mihãilã),
echipajul din urmã reprezentând judeþul
nostru la faza naþionalã, între 21-26 iunie,
la Poiana Pinului (judeþul Buzãu).

CRISTI PÃTRU
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Prezentatã sub conducerea mu-
zicalã a reputatului dirijor italian
Walter Attanasi, reprezentaþia îi are
în distribuþie pe Sandor Balla – Un-
garia (Dottor Malatesta), Irina Po-
livanova – Rusia (Norina), Florin
Ormeniºan (Ernesto), Alexandru
Petre (Notarul), ªtefan Ciucã, Io-
nuþ Dumitru, Leonte Stãnescu (Ser-
vitori), alãturi de actori, Orchestra
ºi Corul Operei Române Craiova.

Opera bufã în trei acte, pe libre-
tul lui Michele Accursi ºi Giacomo
Ruffini, „Don Pasquale” de Gae-
tano Donizetti a avut premiera mon-
dialã 3 ianuarie 1843, la „Teatrul Ita-
lian” din Paris. Acþiunea se desfã-
ºoarã la Roma, în secolul al XVIII-

Sorin Coliban, bas-baritonulSorin Coliban, bas-baritonulSorin Coliban, bas-baritonulSorin Coliban, bas-baritonulSorin Coliban, bas-baritonul
Operei de Stat din VOperei de Stat din VOperei de Stat din VOperei de Stat din VOperei de Stat din Viena,iena,iena,iena,iena,

revine pe scena craioveanãrevine pe scena craioveanãrevine pe scena craioveanãrevine pe scena craioveanãrevine pe scena craioveanã

Dupã ce, la începutul lunii noiembrie a anului
trecut, urca pentru prima oarã pe o scenã craiovea-
nã, în spectacolul „Don Giovanni” de W. A. Mozart,
prezentat în cadrul Festivalului Internaþional „Ele-
na Teodorini” – ediþia a XIV-a, Sorin Coliban este,

din nou, invitatul Operei Române
Craiova. Bas-bariton al Operei de
Stat din Viena, unde cântã încã din
2004, acesta va fi Don Pasquale în
spectacolul cu opera compusã de Ga-
etano Donizetti, care va avea loc
luni, 13 iunie, de la ora 19.00, la

Cercul Militar Craiova. Montarea în regia artisticã
a Arabelei Tãnase ºi scenografia lui Rãsvan Drãgã-
nescu a avut premiera în urmã cu zece ani. Specta-
colul dureazã trei ore ºi va fi cântat în limba italia-
nã, cu supratitrare în românã.

lea, în casa lui Don Pasquale – un
bãtrân bogat, dar singur, hotãrât sã
se însoare ºi sã-ºi ia soþie tânãrã ºi
frumoasã… Rolul titular este inter-
pretat de unul dintre cei mai apre-
ciaþi soliºti români pe scenele inter-
naþionale.

Sorin Coliban s-a nãscut în
1971, la Bucureºti, unde a absolvit
Academia de Muzicã în 1995 (sec-
þia Canto, clasa prof. Dorin Teodo-
rescu). Dupã numeroase apariþii pe
scenele de concert din þarã ºi pre-
mii câºtigate la concursuri naþiona-
le ºi internaþionale, în martie 1996 a
debutat la Atena cu rolul titular din
opera „Don Giovanni”, în regia
celebrului Ruggero Raimondi. Douã

luni mai târziu era invitat la Londra,
la Royal Opera House – Covent
Garden, unde s-a întors ºi în sta-
giunile ce au urmat. Între timp, ca-
riera sa a continuat la Paris, în ca-
drul Operelor Bastille, Garnier ºi
Chatelet abordând o largã paletã a
repertoriului de operã, de la clasic,
belcanto, verism ºi pânã la operele
secolului XX. Între anii 2000 ºi 2011
a avut numeroase apariþii pe scene-
le teatrelor de operã ºi a festivaluri-
lor din întreaga lume: San Francis-
co(War Memorial Opera House),
Tel Aviv (New Israeli Opera), Monte
Carlo, Bergen (Norvegia), Tokio,
Munchen (Staatsoper), Dusseldorf
(Germania), Basel, St. Gallen, Lu-

zern (Elveþia), Wiener Festwochen,
Bregenz (Bregenzer Festspiele),
Klagenfurt (Austria), La Coruna
(Mozart Festival, Spania), Pesaro
(Rossini Opera Festival- Italia), Fes-
tivalul de la Edinburgh ºi altele. Din
septembrie 2004 a fost angajat la
Operele Staatsoper ºi Volksoper din
Viena, în ansamblul de soliºti.

Solist cu o carierã extraordinarã,
Sorin Coliban s-a aflat pentru prima
datã în faþa publicului craiovean în
toamna anului trecut, când a fost
aclamat în cadrul Festivalului Inter-
naþional „Elena Teodorini” pentru
interpretarea rolului titular cu care ºi-
a fãcut debutul internaþional în 1996,
la Atena: Don Giovanni. „Acasã aº

vrea sã cânt mai tot timpul când mi
se oferã ceva. Pentru mine nu este
deloc important dacã este Bucureºti
sau Craiova. Important e cã îmi face
plãcere sã cânt pentru publicul din
România, pentru cã aici am crescut,
aici am învãþat...”, declara Sorin
Coliban într-un interviu acordat co-
tidianului „Cuvântul Libertãþii”. Între-
bat despre planurile de viitor, Sorin
Coliban afirma atunci: „Deocamda-
tã nu m-am gândit la cele împreunã
cu Opera din Craiova, dar dacã mi
se oferã ceva o sã accept cu plãce-
re”. Iatã cã i s-a oferit, iar peste o
sãptãmânã publicul se va putea bu-
cura, din nou, de extraordinara sa
forþã interpretativã.

„Bacalaureat”, cel mai nou film semnat de Cristian
Mungiu, laureat cu Premiul pentru Regie la Festiva-
lul de Film de la Cannes, acordat ex-aequo regizoru-
lui român ºi regizorului francez Olivier Assayas
pentru filmul „Personal Shopper”, poate fi vãzut acum
în cinematografele din toata þara ºi în cadrul unor
proiecþii speciale în mai multe oraºe. În Craiova, va
rula mâine, 7 iunie, de la ora 18.00, la Teatrul „Co-
libri”, în prezenþa actorilor Adrian Titieni ºi Alexan-
dra Davidescu. Biletele costã 10 lei ºi se gãsesc la
Agenþia instituþiei, deschisã azi ºi mâine între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00.

Cunoscut în perioada de pregãtire sub numele de
„Fotografii de familie”, filmul „Bacalaureat” spune
povestea unui doctor dintr-un mic oraº de provincie
care trebuie sã decidã care e cea mai bunã cale de
urmat pentru copilul lui în contextul societãþii româ-
neºti de astãzi. Filmul a fost inclus ºi pe lista realiza-
tã de publicaþia americanã „The Hollywood Reporter-
” sub titlul „21 de filme de festival de care se va vorbi
anul acesta la Hollywood”.

Co-producþie România-Franþa-Belgia, „Bacalau-
reat” îi are în rolurile principale pe Adrian Titieni ºi
Maria Drãguº. Adrian Titieni a interpretat peste 50 de
roluri în filme româneºti, debutând în 1986 în filmul
„Pas în doi”, regizat de Dan Piþa. Maria Drãguº,
actriþa germanã de origine românã, a debutat în
„Panglica albã”, filmul lui Michael Haneke recom-
pensat cu „Palme d’Or” în 2009.

Festivalul de Film de la Cannes selecteazã în
competiþia oficialã circa 20 dintre cele mai bune filme
ale anului, alese din 1800 de filme înscrise în compe-
tiþie, ºi s-a desfãºurat între 11 ºi 22 mai. Este a treia
participare a lui Cristian Mungiu în competiþia
oficialã, la precedentele douã filmele sale fiind
recompensate cu trofeul Palme d’Or, în 2007, pentru
„4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile” ºi premiile pentru
scenariu ºi interpretare femininã, în 2012, pentru
„Dupã dealuri”.

„Bacalaureat”, cel mai
recent film al regizorului
Cristian Mungiu, va rula
mâine ºi la Craiova

Sinopsis. Romeo stã îngândurat în faþa
ferestrei deschise, ascultând trenurile care trec
în depãrtare. Se lasã seara deja, iar Romeo se
întreabã ce sã-i spunã Elizei. De o vreme, îºi
simte vârsta ca pe o povarã ºi îºi gãseºte tot
mai greu cuvintele, ca pãrinte. Se simte obo-
sit – iar viaþa lui aratã cu totul altfel decât ºi-o
închipuia pe când era tânãr. Romeo Aldea (49)
e doctor într-un mic oraº de provincie ºi ºi-a
educat singurul copil, pe Eliza, cu ideea cã,
odatã ce va termina liceul, va pleca sã studie-
ze ºi poate sã se ºi stabileascã în strãinãtate.
Planul lui e pe cale sã se împlineascã, Eliza
tocmai a primit o bursã sã studieze psihologia
în Anglia. Mai trebuie doar sã-ºi ia bacalau-
reatul, o formalitate pentru o elevã aºa de bunã
cum este ea. În preziua primei teze scrise, un
incident iscat pe nepusã masã pune dintr-o
datã în pericol planurile de viitor ale lui Ro-
meo. Acum el trebuie sã ia o decizie. Desigur,
situaþia poate fi rezolvatã, însã nu urmând calea
pe care, ca pãrinte, a încercat sã i-o arate fii-
cei lui ca fiind singura de urmat în viaþã.

În Sala „Acad. Dinu C. Giures-
cu” a Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” are loc as-
tãzi, ora 12.00, lansarea celei
de-a III-a ediþii a celei mai im-
portante competiþii din Româ-
nia care îºi propune sã rãsplã-
teascã ºi sã promoveze vârfu-
rile vieþii culturale ºi sociale:
„Oamenii Timpului”. Proiect al
Asociaþiei revistei „Timpul”,
campania beneficiazã în 2016
de o recunoaºtere extraordina-
rã din partea unora dintre in-
stituþiile-emblemã ale Româ-
niei. ASR Principesa Moºtenitoare
Margareta, Custodele Coroanei Ro-
mâniei, a acordat Înaltul Patronaj
Galei „Oamenii Timpului” RO+. De
asemenea, campania „Oamenii Tim-
pului” RO+ beneficiazã de patrona-
jul Ministerului Culturii.

Cele mai recente informaþii despre
Gala „Oamenii Timpului” RO+, din
acest an, sunt oferite astãzi, la Craio-
va, de Adriana Nazarciuc – preºe-
dinte al Asociaþiei revistei „Timpul”;
prof. univ. dr. Daniel ªandru –  di-
rector al revistei de culturã contem-
poranã „Timpul” ºi preºedinte al Ju-
riului Naþional al campaniei: prof. univ.
dr. Cezar Spînu – rectorul Universi-
tãþii din Craiova; asist. univ. dr. Ema-
nuel Copilaº, Cristina Liberis ºi
Alina ªerban – manageri zonali Ti-
miºoara, Bucureºti, respectiv Craio-
va ai campaniei „Oamenii Timpului”.

Ediþia a III-a a extins campania la
nivelul întregii þãri, precum ºi în Re-
publica Moldova, regiunea Cernãuþi
ºi diaspora. În acest scop, au fost

Se lanseazã
campania
„Oamenii Timpului”

create opt centre de monitorizare (Baia
Mare, Bucureºti, Cluj-Napoca, Con-
stanþa, Craiova, Sibiu, Piatra Neamþ,
Timiºoara), în care vor funcþiona echi-
pe de lucru, care vor asigura compe-
tiþiei un caracter unitar. Publicul din
întreaga þarã ºi din afara ei va avea
posibilitatea de a propune nominali-
zãri pentru fiecare dintre cele 10 ca-
tegorii supuse jurizãrii, pe platforma
www.oameniitimpului.ro.

În urma campaniei care va cu-
prinde etapele de nominalizare, vot
al publicului, precum ºi de jurizare,
la finalul anului vor fi acordate, în
cadrul unui eveniment de înaltã þi-
nutã, zece premii unor personalitãþi
sau organizaþii din plan local, naþio-
nal ºi internaþional care, pe parcur-
sul ultimului an (octombrie 2015 –
septembrie 2016), ºi-au dovedit ex-
celenþa. Categoriile vizate sunt: Lite-
raturã, Arte, Educaþie ºi Cercetare,
Societate civilã, Diplomaþie publicã,
Memorie ºi istorie, Jurnalism, Tine-
re valori, Sãnãtate ºi Antreprenoriat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Alianþa Nord-Atlanticã are în vedere crearea
unui nou post de responsabil al serviciilor de
informaþii, în încercarea de a îmbunãtãþi modul
în care Europa ºi Statele Unite schimbã infor-
maþii sensibile despre terorism ºi despre alte
ameninþãri, potrivit unor oficiali americani ºi
europeni. În contextul atacurilor teroriste de la
Paris ºi Bruxelles, Europa a depus eforturi pen-
tru a îmbunãtãþi modul în care are loc schim-
bul transfrontalier de informaþii. Unii oficiali sunt
de pãrere cã Organizaþia Tratatului Atlanticului
de Nord, care se bazeazã mult pe serviciile de
informaþii americane, ar putea facilita un mai
bun schimb de informaþii dacã acesta din urmã
ar fi gestionat de un nou responsabil de rang
înalt al serviciilor secrete, relateazã The Wall
Street Journal. NATO nu are în prezent un rol
oficial în cadrul luptei împotriva reþelei Stat Is-
lamic, iar presiunile pentru crearea unei noi
poziþii de responsabil al serviciilor de informaþii
în cadrul Alianþei sunt fãcute în contextul criti-
cilor din ce în ce mai mari cu privire la eºecul
acesteia de a investi mai multe resurse în lupta
antiteroristã. Donald Trump, candidatul repu-
blican la alegerile prezidenþiale americane, a
declarat în repedate rânduri cã NATO nu este
suficient de angajatã în combaterea terorismu-
lui. Pentru a juca un rol mai important pe acel
front, NATO trebuie sã înregistreze progrese
în ceea ce priveºte împãrtãºirea ºi sintetizarea
informaþiilor secrete, au spus mai mulþi oficiali.
Noul post de Secretar General Adjunct pentru
Servicii Secrete, care probabil va fi aprobat
oficial de NATO în luna iulie, a fost propus ini-
þial pentru a îmbunãtãþi analiza ºi calitatea in-
formaþiilor de care dispune Alianþa cu privire la
activitãþile militare ruse. Unii oficiali americani
ºi din cadrul NATO au spus cã cel mai impor-
tant efect pe care l-ar genera acest nou post ar
putea fi acela de a îmbunãtãþi modul în care
Alianþa analizeazã ºi împãrtãºeºte informaþii se-
crete despre organizaþia teroristã Stat Islamic
ºi alte ameniþãri provenind din Orientul Mijlo-

 ªTIRI

 ªTIRI

Ministrul
austriac
de Externe:
Imigranþii
ce ajung ilegal
în Europa nu ar
trebui sã poatã
cere azil

Imigranþii care încearcã
sã ajungã în ambarcaþiuni
pe teritoriul Europei în
mod ilegal ar trebui sã nu
mai aibã dreptul de a
depune cereri de azil ºi sã
fie trimiºi înapoi, a susþi-
nut ministrul de Externe al
Austriei, într-un interviu
publicat ieri. “Oricine
încearcã sã ajungã în mod
ilegal pe teritoriul Europei
la bordul unei ambarcaþi-
uni ºi-a anulat ºansele de a
obþine azil aici ºi va fi
trimis înapoi”, a declarat
ministrul austriac ce
Externe, Sebastian Kurz,
pentru publicaþia elveþianã
NZZ am Sonntag. Kurz a
spus cã Australia a demon-
strat cã este posibil sã
salvezi imigranþi din mare
fãrã a le permite în mod
automat sã ajungã în þarã.
“Este o þarã de la care
putem învãþa. Australia are
o problemã similarã. Însã
aceastã þarã a reuºit sã
decidã singurã cine are voie
sã ajungã pe teritoriul ei ºi
nu a lãsat aceastã hotãrâre
pe seama traficanþilor de
fiinþe umane”, a susþinut
ministrul.

Guvernul SUA a
primit informaþii
despre atacuri
ce ar viza
cetãþeni
americani
în Africa de Sud

Guvernul Statelor Unite
a primit informaþii potrivit
cãrora grupãri teroriste ar
pregãti atentate care vizea-
zã cetãþeni americani în
cartiere sau centre comer-
ciale din Africa de Sud, a
informat ambasada SUA la
Pretoria. “Aceastã informa-
þie survine în contextul
lansãrii apelului de cãtre
Stat Islamic la comiterea de
atentate în lumea întreagã
în timpul Ramadanului”, a
subliniat ambasada. Amba-
sada anunþã cã principalele
þinte ar putea fi zone
comerciale din Johannes-
burg ºi Cape Town. Poliþia
sud-africanã a refuzat sã
comenteze cu privire la
acest aspect, anunþând cã
va examina informaþiile.

Polonia va începe sã recruteze
în septembrie 35.000 de membri
ai forþelor paramilitare pentru a-ºi
suplimenta efectivele de apãrare,
pe fondul tensiunilor cu Rusia. Din
noile unitãþi paramilitare vor face
parte civili cu pregãtire militarã.
Anunþul a fost fãcut ministrul po-
lonez al Apãrãrii, Antoni Maciere-
wicz, ºi vine ca urmare a tensiuni-
lor cu Rusia pe fondul posibilei
încercãri de extindere a influenþei

NANANANANATTTTTO vizeazã crearea unui post pentru serviciiO vizeazã crearea unui post pentru serviciiO vizeazã crearea unui post pentru serviciiO vizeazã crearea unui post pentru serviciiO vizeazã crearea unui post pentru servicii
secrete, în cadrul luptei antiterorismsecrete, în cadrul luptei antiterorismsecrete, în cadrul luptei antiterorismsecrete, în cadrul luptei antiterorismsecrete, în cadrul luptei antiterorism

ciu. Reþelele teroriste din spatele atacurilor din
noiembrie de la Paris ºi al celor din martie de la
Bruxelles au avut legãturi directe cu Stat Isla-
mic. Oficiali europeni ºi americani au spus cã
liderii grupului din Siria au trimis mesaje codifi-
cate teroriºtilor din Europa. Pe de altã parte,
multe state europene susþin o linie strictã de
demarcaþie între serviciile secrete ºi operaþiu-
nile poliþiei. Unii oficiali spun cã în calitate de
alianþã militarã, NATO nu are niciun rol în a
rãspunde de aplicarea legii ºi cã nu poate igno-
ra funcþiile Agenþiei europene a poliþiei, Euro-
pol, care a creat recent un centru pentru com-
baterea terorismului. Însã în timp ce UE lasã
problemele de securitate pe seama statelor mem-
bre, NATO este împuternicitã ºi are abilitatea
de a împãrtãºi informaþii secrete în rândul mem-

brilor prin intermediul unei reþele sigure ºi al
unui sistem puternic de clasificare a materiale-
lor, au spus oficiali. Devin Nunes, membru al
Camerei Reprezentanþilor ºi preºedinte al Co-
mitetului pentru Informaþii, a spus cã NATO
trebuie sã reconcentreze analiza informaþiilor
asupra terorismului, adãugând cã un nou coor-
donator al servicilor secrete ar putea începe sã îi
determine pe aliaþi sã împãrtãºeascã mai multe
informaþii ºi sã creeze un tablou comun al ame-
ninþãrilor care vizeazã Occidentul. “NATO tre-
buie sã aibã în vedere o focalizare serioasã pe
lupta antiteroristã, cel puþin la nivelul serviciilor
de informaþii”, a spus Nunes. “Nimic nu se va
schimba peste noapte. Dar dacã investim în acest
obiectiv timp de mai mulþi ani, în cinci ani am
putea avea ceva valoros”, a continuat el.

Polonia va recruta 35.000 de paramilitari pentru
întãrirea apãrãrii pe fondul tensiunilor cu Rusia

Kremlinului în Europa de Est. Ofi-
ciali polonezi au explicat cã noile
unitãþi de apãrare sunt o metodã
de contracarare a rãzboiului „hi-
brid” pe care Rusia l-ar fi folosit
pentru a se infiltra în Ucraina, prin
încurajarea conflictului din estul
þãrii ºi anexarea peninsulei Crime-
ea. Pentru a contracara orice ofen-
sivã din partea Rusiei, NATO a
anunþat suplimentarea efectivelor
militare din zona Europei de Est.

Un batalion NATO va fi detaºat în
Polonia ºi alte trei în statele baltice
- Estonia, Lituania ºi Letonia. Nu-
mãrul total al militarilor ar ajunge
la 4.000, militari care vor asigura
securitatea pe baza unei scheme
rotative. Detaliile legate de detaºa-
rea acestor trupe NATO vor fi fi-
nalizate în cadrul summitului NATO
de pe 8-9 iulie, de la Varºovia.
Luând în considerare cazul anexãrii
Crimeei de cãtre Rusia, statele bal-
tice manifestã îngrijorãri cã s-ar
putea confrunta cu situaþii simila-
re. Jens Stoltenberg, secretarul
general al NATO, a subliniat joi cã
Alianþa Nord-Atlanticã nu vrea sub
nicio formã un conflict cu Rusia.
“NATO ia mãsuri de naturã defen-
sivã în mod corespunzãtor, iar
acest lucru înseamnã cã noi con-
tribuim la apãrarea noastrã comu-
nã”, a declarat Stoltenberg, dupã
o întâlnire cu Angela Merkel, can-
celarul Germaniei. Astfel, NATO va
avea o prezenþã militarã de-a lun-
gul graniþei cu Rusia pentru prima
oarã de la finalul Rãzboiului Rece.
Îngrijorãrile sunt ºi mai mari în

contextul în care Rusia a trimis
lansatorul de rachete nucleare cu
razã scurtã de acþiune Iskander-
M în Kaliningrad, o exclavã rusã,
aflatã între Polonia ºi statele balti-
ce. Aflat într-o vizitã în Atena, pre-
ºedintele rus, Vladimir Putin, a
avertizat vinerea trecutã România
ºi Polonia cã s-ar putea afla în raza
de acþiune a rachetelor ruse, pe
fondul gãzduirii elementelor siste-
mului antirachetã american, con-
siderat o ameninþare la adresa
Moscovei. Liderul de la Kremlin a
acuzat cã, deºi Moscova a solici-
tat în nenumãrate rânduri cã va lua
mãsuri represive în caz contrar,
Washingtonul ºi aliaþii sãi au igno-
rat aceste avertismente. Planul
NATO de instalare a unor elemen-
te antibalistice în România ºi Po-
lonia a fost de la început o sursã
de tensiuni cu Moscova. Rusia
considerã cã sistemele militare
sunt îndreptate împotriva sa, deºi
Alianþa Nord-Atlanticã a dat asigu-
rãri cã sunt vizate capacitãþile ba-
listice ale unor þãri precum Iranul
ºi Coreea de Nord.
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Anunþul tãu!
Compania de Apa Oltenia

SA cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr. 133, solicitã auto-
rizaþie de mediu pentru acti-
vitãþiile „Captare, tratare ºi
distribuþie apã” ºi „Colectare,
tratare ºi epurare ape uzate”
cod CAEN 3600, 3700, desfã-
ºurate în localitatea Segar-
cea, judeþul Dolj. Informatiile
privind potentialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Craiova,
str. Petru Rares, nr. 1, zilnic
intre orele 9 -14. Observatiile
publicului se primesc zilnic
la sediul APM Craiova pana
la data de 26.02.2016.

S. C. PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL organizeazã
concurs, probã practicã ºi in-
terviu, în data de 27.06.2016,
ora 11.00, la sediul societãþii
din Mun. Craiova, str. Calea
Bucureºti, nr. 51, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi: -
1 post muncitor necalificat,
studii generale, perioadã ne-
determinatã -1 post muncitor
necalificat, studii generale, pe-
rioadã determinatã. Dosarele
se vor depune pânã la data de
22.06.2016. ora 10.00, la sediul
SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL – Biroul Resurse, Sa-
larizare ºi Imagine.  Condiþiile
de participare vor fi afiºate la
sediul societãþii. Relaþii supli-
mentare la numãrul de telefon
0251/410696.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Consiliul Judeþean  Dolj organizeazã
în data de 22.06.2016, ora 1000, licitaþie
publicã în vederea închirierii a douã spa-
þii medicale libere situate în Centrul Me-
dical Brazda lui Novac (Craiova, Stra-
da General ªtefan Fãlcoianu nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate
ridica de la Serviciul Administrarea ºi
Exploatarea Domeniului Public ºi Pri-
vat al Judeþului Dolj din Str. Jieþului
nr. 19, Craiova, începând cu data pu-
blicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii
nr. 19, Craiova, pânÎ la data de
22.06.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Informaþii suplimentare se pot obþi-
ne la numãrul de telefon 0351/415.414,
415.415 sau la Serviciul Administrarea
Domeniului Public ºi Privat al Judeþului
Dolj.

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.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espero,
posed permis catego-
riile B,C, D ºi E. Tele-
fon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT colete ºi
persoane din uºã în
uºã. Craiova-Belgia-
Anglia. 0730.831.195.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþi i .  Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere zona Gãrii. Tele-
fon: 0746/041.448.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã Craiova, str.
Târnava, nr. 21. Tele-
fon: 0749/320.335.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând parce-
le 450-730 mp, Selgros,
acces dinspre Damila
ºi Casa Noastrã, intra-
vilan, curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598; 0722/
264.089.

Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km Cra-
iova cu pomi, vie, grã-
dinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar,
90.000 km. Telefon:
0730/608.131.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
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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:

C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul
în strada Brestei nr. 5, oraº Craiova , judeþul Dolj, cod 200581, organizeazã licitaþie
publicã deschisã cu strigare, pentru vânzarea deºeurilor dezmembrate, nedezmem-
brate ºi fãrã valoare rezultate din lucrãri de mentenanþã ºi din bunuri materi-
ale la pachet astfel:

-pachet CE Tr. Severin, CE Craiova si Depozit Isalnita-  garanþie de par-
ticipare 9800 lei

-pachet CE Tg- Jiu- garanþie de participare14900 lei
           Licitaþia va avea loc în data de 21.06.2016, ora 10,00 la sediul Sucursalei,

în caz de neadjudecare va avea loc o a doua si cea de-a treia sedinþã de licitaþie în data
de 28.06.2016 ora 10.00, respectiv in data 05.07.2016ora 10.00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la  telefon 0251/307137,0251/307136 sau 0251/
307132.

La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie se va constitui prin virament cu ordin de

plata în contul RO33BRDE170SV83315801700, dechis la BRD Craiova.
Pentru participare  la licitaþie solicitanþii vor depune la sediul vânzãtorului cel mai

târziu 17.06.2016 ora 10.00 documentele solicitate prin instructiunile pentru ofertanþi.
Instrucþiunile pentru ofertanti se pot procura de la sediul Sucursalei ST Craiova,

str. Brestei nr.5, Serviciul Comercial în baza unei cereri scrise ºi achitarea contravalorii
acestora în sumã de  10 lei, la casieria unitãþii.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Avantajos studiou, sal-
tea Relaxa, covor per-
san, televizor color,
pavilion, lustre, lãmâi,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 0251/ 416.455.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã 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. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând triploc în stare
perfectã de funcþiona-
re cu piese de schimb
rezervã ºi motor re-
zervã. Telefon: 0745/
589.825.

Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã 1200/
400/100- 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg, tele-
vizor color Grunding
cu telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.

Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ  spor t
copi i ,  maºinã de
spãlat  Alba Lux,
barcã ar t izanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII
COMPENSARE CU
PUNCTE ANRP. Tele-
fon: 0749/ 316.195.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9
camere ºi terasã de
60 mp în Brãdeºti,
cu teren 8000 mp
deschidere la stra-
dã 28 ml, utilitãþi,
apã Izvarna. Tele-
fon: 0744/530.451.
Primesc în gazdã. Te-
lefon: 0762/850.986.
Închiriez spaþiu 24
mp, Vasile Conta, ma-
gazin, atelier, etc. Te-
lefon: 0744/ 280.957.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.
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Grupa D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie, 16:00, Paris: Turcia – Croaþia

13 iunie, 16:00, Toulouse: Spania – Cehia

17 iunie, 19:00, St. Etienne: Cehia – Croaþia

17 iunie, 22.00, Nisa: Spania – Turcia

21 iunie, 22:00, Bordeaux: Croaþia – Spania

21 iunie, 22:00, Lens: Cehia – Turcia

SPANIA

Federaþia înfiinþatã în: 1920.

Poreclã: Furia Roja.

Locul în clasamentul FIFA: 6.

Echipa de bazã: De Gea – Juanfran, Pique, Sergio Ramos
(cãpitan), Jordi Alba – Busquets, Fabregas, Iniesta – Nolito,
Morata, David Silva.

Vedeta echipei: Andres Iniesta (FC Barcelona).

Selecþioner: Vicente del Bosque.

Valoarea lotului: 418 milioane de lire sterline.

Media de vârstã: 28 de ani.

Performanþe la Euro: 9 participãri, campioanã în 1964, 2008
ºi 2012.

Grupa preliminarã: a câºtigat grupa C, cu 27 de puncte, depãºind: Slovacia, Ucraina,
Belarus, Luxemburg ºi Macedonia.

LOT

Portari       Selecþii/goluri    Club

1. Iker Casillas (35 ani) 167/0 FC Porto/Portugalia

13. David de Gea (25 ani) 8/0 Manchester Utd/Anglia

23. Sergio Rico (22 ani) 1/0 FC Sevilla

Fundaºi

2. César Azpilicueta (26 ani) 15/0 Chelsea/Anglia

3. Gerard Piqué (29 ani) 76/4 FC Barcelona

4. Marc Bartra (25 ani) 10/0 Dortmund/Germania

12. Héctor Bellerín (21 ani) 2/0 Arsenal/Anglia

15. Sergio Ramos (30 ani) 131/10 Real Madrid

16. Juanfran (31 ani) 17/0 Atlético Madrid

17. Mikel San José (27 ani) 6/0 Athletic Bilbao

18. Jordi Alba (27 ani) 42/6 FC Barcelona

Mijlocaºi

5. Sergio Busquets (27 ani) 83/2 FC Barcelona

6. Andrés Iniesta (32 ani) 108/13 FC Barcelona

8. Koke (24 ani) 22/0 Atlético Madrid

10. Cesc Fàbregas (29 ani) 105/15 Chelsea/Anglia

14. Thiago Alcantara (25 ani) 9/0 Bayern Munchen/Germania

19. Bruno Soriano (31 ani) 8/0 Villarreal

21. David Silva (30 ani) 98/24 Manchester City/Anglia

Atacanþi

7. Álvaro Morata (23 ani) 9/3 Juventus/Italia

9. Lucas Vázquez (24 ani) 0/0 Real Madrid

11. Pedro (28 ani) 57/17 Chelsea/Anglia

20. Aritz Aduriz (35 ani) 5/1 Athletic Bilbao

22. Nolito (29 ani) 8/4 Celta Vigo

CEHIA

Federaþia înfiinþatã în: 1903.

Poreclã: Narodak.

Locul în clasamentul FIFA: 30.

Echipa de bazã: Cech – Gebre Selasie, Sivok (cãpitan), Ka-
dlec, Pudil – Plasil, Darida, Rosicky, Dockal – Lafata, Necid.

Vedeta echipei: Petr Cech (Arsenal Londra).

Selecþioner: Pavel Vrba.

Valoarea lotului: 48 milioane de euro.

Media de vârstã: 29,2 ani.

Performanþe la Euro: 9 participãri, campioanã în 1976 sub
numele Cehoslovacia.

Grupa preliminarã: a câºtigat grupa A, cu 22 de puncte, depãºind: Islanda, Turcia,
Olanda, Kazahstan ºi Letonia.

LOT
Portari       Selecþii/goluri   Club

1. Petr Èech (34 ani) 120/0 Arsenal/Anglia

16. Tomáš Vaclík (27 ani) 6/0 FC Basel/ Elveþia

23. Tomáš Koubek (23 ani) 2/0 Slovan Liberec

Fundaºi

2. Pavel Kadeøábek (24 ani) 17/2 Hoffenheim/Germania

3. Michal Kadlec (31 ani) 64/8 Fenerbahçe/Turcia

4. Theodor Gebre Selassie (29 ani) 35/1 Werder Bremen/Germania

5. Roman Hubník (32 ani) 26/3 Viktoria Plzeò

6. Tomáš Sivok (32 ani) 54/5 Bursaspor/Turcia

8. David Limberský (32 ani) 37/1 Viktoria Plzeò

11. Daniel Pudil (30 ani) 31/2 Sheffield Wednesday/Anglia

17. Marek Suchý (28 ani) 26/0 FC Basel/ Elveþia

Mijlocaºi

9. Boøek Doèkal (27 ani) 24/6 Sparta Prague

10. Tomáš Rosický (35 ani) 102/23 Arsenal/Anglia

13. Jaroslav Plašil (34 ani) 99/7 Bordeaux/Franþa

14. Daniel Koláø (30 ani) 28/2 Viktoria Plzeò

15. David Pavelka (25 ani) 7/0 Kasýmpaþa/Turcia

18. Josef Šural (26 ani) 10/1 Sparta Prague

19. Ladislav Krejèí (23 ani) 22/4 Sparta Prague

20. Jiøí Skalák (24 ani) 9/0 Brighton/Anglia

22. Vladimír Darida (25 ani) 35/1 Hertha BSC/Germania

Atacanþi

7. Tomáš Necid (26 ani) 38/11 Bursaspor/Turcia

12. Milan Škoda (30 ani) 8/3 Slavia Prague

21. David Lafata (34 ani) 39/9 Sparta Prague
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TURCIA

Federaþia înfiinþatã în: 1923.

Poreclã: Ay Yildizlilar, Naþionala Semilunei.

Locul în clasamentul FIFA: 18.

Echipa de bazã: Volkan Babacan – Gokhan Gonul, Mehmet To-
pal, Semih Kaya, Caner Erkin – Hakan Calhanoglu, Nuri Sahin, Sel-
cuk Inan, Arda Turan – Cenk Tosun, Burak Yilmaz.

Vedeta echipei: Arda Turan (FC Barcelona).

Selecþioner: Fetih Terim.

Valoarea lotului: 140 de milioane de euro.

Media de vârstã: 27 de ani.

Performanþe la Euro: 4 participãri, semifinalistã în 2008.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul 3 grupa A, dupã Cehia ºi Islanda, cu 18 puncte ºi
s-a calificat ca fiind cea mai bunã echipã de pe locul 3.

LOT

Portari      Selecþii/goluri Club

1. Volkan Babacan (27 ani) 16/0 Istanbul Baþakþehir

12. Onur Kývrak (28 ani) 12/0 Trabzonspor

23. Harun Tekin (26 ani) 0/0 Bursaspor

Fundaºi

2. Semih Kaya (25 ani) 23/0 Galatasaray

3. Hakan Balta (33 ani) 45/2 Galatasaray

4. Ahmet Yilmaz Çalik (21 ani) 4/0 Gençlerbirliði

7. Gökhan Gönül (31 ani) 55/1 Fenerbahçe

13. Ismail Köybaºi (26 ani) 18/0 Beºiktaº

22. Þener Özbayrakli (26 ani) 8/0 Fenerbahçe

Mijlocaºi

5. Nuri ªahin (27 ani) 48/2 Dortmund/Germania

6. Hakan Çalhanoðlu (22 ani) 18/6 Leverkusen/Germania

8. Selçuk Ýnan (31 ani) 51/8 Galatasaray

10. Arda Turan (29 ani) 90/17 FC Barcelona/Spania

11. Olcay ªahan (29 ani) 23/2 Beºiktaº

14. Oðuzhan Özyakup (23 ani) 19/1 Beþiktaþ

15. Mehmet Topal (30 ani) 58/1 Fenerbahçe

16. Ozan Tufan (21 ani) 23/1 Fenerbahçe

18. Caner Erkin (27 ani) 46/2 Inter Milano/Italia

19. Yunus Mallý (24 ani) 5/0 FSV Mainz 05/Germania

20. Volkan ªen (28 ani) 16/0 Fenerbahçe

Atacanþi

9. Cenk Tosun (25 ani) 9/3 Beºiktaº

17. Burak Yýlmaz (30 ani) 43/19 Beijing Guoan/China

21. Emre Mor (18 ani) 1/0 FC Nordsjælland/Danemarca

CROAÞIA

Federaþia înfiinþatã în: 1912.

Poreclã: Vatreni.

Locul în clasamentul FIFA: 27.

Echipa de bazã: Subasijc – Srna (cãpitan), Vida, Schildenfeld,
Corluka – Modric, Rakitic, Kovacic – Pjaca, Perisic, Mandzukic.

Vedeta echipei: Luka Modric (Real Madrid).

Selecþioner: Ante Cacic.

Valoarea lotului: 205 milioane de euro.

Media de vârstã: 26,7 ani.

Performanþe la Euro: 5 participãri, sfertfinalistã în 1996 ºi 2008.

Grupa preliminarã: a terminat pe locul secund grupa D, cu 20 de puncte, dupã Italia,
depãºind: Norvegia, Bulgaria, Azerbaidjan ºi Malta.

LOT
Portari    Selecþii/goluri      Club

1. Ivan Vargiæ (29 ani) 2/0 Rijeka

12. Lovre Kaliniæ (26 ani) 4/0 Hajduk Split

23. Danijel Subašiæ (31 ani) 21/0 AS Monaco/Franþa

Fundaºi

2. Šime Vrsaljko (24 ani) 19/0 Sassuolo/Italia

3. Ivan Striniæ (28 ani) 35/0 Napoli/Italia

5. Vedran Æorluka (30 ani) 89/4 Lokomotiv Moscova/Rusia

6. Tin Jedvaj (20 ani) 3/0 Leverkusen/Germania

11. Darijo Srna (34 ani) 130/22 ªahtior Doneþk/Ucraina

13. Gordon Schildenfel (31 ani) 26/1 Dinamo Zagreb

21. Domagoj Vida (27 ani) 38/1 Dinamo Kiev/Ucraina

Mijlocaºi

4. Ivan Perišiæ (27 ani) 47/13 Inter Milano/Italia

7. Ivan Rakitiæ (28 ani) 76/11 FC Barcelona/Spania

8. Mateo Kovaèiæ (22 ani) 27/1 Real Madrid/Spania

10. Luka Modriæ (30 ani) 90/10 Real Madrid/Spania

14. Marcelo Brozoviæ (23 ani) 17/4 Inter Milano/Italia

15. Ante Æoriæ (19 ani) 2/0 Dinamo Zagreb

18. Marko Rog (20 ani) 3/0 Dinamo Zagreb

19. Milan Badelj (27 ani) 20/1 Fiorentina/Italia

Atacanþi

9. Andrej Kramariæ (24 ani) 11/4 Hoffenheim/Germania

16. Nikola Kaliniæ (28 ani) 29/11 Fiorentina/Italia

17. Mario Mand•ukiæ (30 ani) 66/24 Juventus/Italia

20. Marko Pjaca (21 ani) 8/1 Dinamo Zagreb

22. Duje Èop (26 ani) 4/0 Málaga/Spania
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FC Voluntari va întâlni UTA Bãtrâna Doam-
nã Arad în barajul pentru un loc în Liga I în
sezonul 2016-2017. Voluntariul a ocupat ante-
penultimul loc în campionatul precedent al
Ligii I, iar echipa din Arad a terminat pe locul
secund în seria a doua a Ligii a II-a ºi a câºti-
gat barajul cu ocupanta locului 2 din prima
serie, Dunãrea Cãlãraºi. În tur, Dunãrea s-a
impus cu 3-1, iar UTA a câºtigat cu 4-1 pe te-
ren propriu, dupã prelungiri. Partida tur va fi
la Voluntari, pe stadionul ”Anghel Iordãnes-
cu” în data de 8 iunie, ora 18.30, iar returul la
Arad, în 12 iunie, ora 13.

Ultimul amical al României îna-
inte de Euro 2016 a fost unul toc-
mit parcã pentru a le conferi mo-
ral de turneu final tricolorilor, care
au surclasat Georgia, scor 5-1, în
faþa a 30.000 de spectatori, pe Are-
na Naþionalã. Toate cele ºase go-
luri au fost practic cadouri din
partea adversarilor, într-un meci
în care erorile de apãrare, dar ºi
de execuþii, au abundat. Dupã
doar 3 minute era deja 2-0. Adi
Popa a speculat o pasã trimisã aiu-
rea spre portar de gruzini ºi a des-
chis scorul dupã ce a trecut de
goal-keeper-ul advers. Georgianul
Amisulaºvili a înscris imediat în
propria poartã, deviind centrarea
lui Raþ. Dupã pauzã, Stanciu a
profitat de o altã gafã imensã a
oaspeþilor ºi a reluat din cãdere
pentru 3-0, marcând al patrulea
gol în primele sale cinci meciuri
pentru echipa naþionalã. Georgia
a redus din handicap, dintr-o ne-
reuºitã a lui Moþi, care a deviat
cu capul spre poarta noastrã, iar
Tãtãruºanu a respins doar în pla-
sã. Forþând un nou gol, gruzinii
s-au descoperit ºi o ieºire greºitã
la ofsaid i-a lãsat singuri în careu
pe Chipciu ºi Torje, primul ofe-
rind assist-ul pentru golul celui de-
al doilea. În sfârºit, Keºeru a în-

România a învins la scor Georgia
în ultimul amical înainte de turneul
final din Franþa, dar jocul tricolorilor
nu a impresionat

scris ºi el, dar mai mult de jumã-
tate din meritul golului i-a revenit
aceluiaºi Amisulaºvili, care a de-
viat ºutul ºi l-a pãcãlit din nou pe
propriul portar. Echipa utilizatã de
Anghel Iordãnescu în meciul cu
Georgia: Tãtãruºanu - Sãpunaru,
Moþi, Grigore, Raþ - Pintilii (Sân-
mãrtean 84), Hoban (Prepeliþã 64)
- A. Popa (Keºeru 71), Stanciu
(Alibec 82), Stancu (Torje 71) -
Andone (Chipciu 64). Cãpitanul
Chiricheº a fost menajat din cau-
za unei uºoare accidentãri, el ur-
mând sã fie titular vineri, pe Sta-
de de France. În rest, Iordãnescu
va miza cu Franþa pe aceeaºi echi-
pã, unicul dubiu existând în pri-
vinþa atacantului, Andone fiind la
luptã cu Alibec ºi Keºeru pentru
postul de titular.

„Cocoºii galici” s-au distrat
cu scoþienii, la Metz

Selecþionata Franþei, gazda CE
ºi adversara de vineri a României,
a întrecut cu 3-0 Scoþia, la Metz,
în ultimul joc test dinaintea turneu-
lui final, marcatori fiind Giroud, (8,
35) ºi Koscielny (39). Selecþione-
rul Didier Deschamps a utilizat
echipa: Lloris - Sagna, Rami,
Koscielny, Evra (Digne 83) -

Pogba, Kante (Sissoko 88), Ma-
tuidi (Cabaye 69) - Coman
(Griezmann 46), Giroud (Gignac
63), Payet (Martial 46). 

Al doilea adversar al României
la Euro, Elveþia, a câºtigat cu 2-
1, la Lugano, în faþa Moldovei,
goluri: Namaºco 12 aut. ºi Meh-
medi 75, respectiv: Gânsari 69.
Elveþia a mizat pe urmãtorii: Burki
- Lichtsteiner (Lang 64), Schar,
von Bergen, Rodriguez (Mouban-
dje 63) - Behrami, G. Xhaka (Frei

70) - Shaqiri, Dzemaili (Zakaria
77), Embolo (Tarashaj 63) - Der-
diyok (Mehmedi 46). 

De asemenea, al treilea adver-
sar al tricolorilor la turneul din He-
xagon, Albania, a cedat cu 1-3, la
Bergamo, în faþa Ucrainei, goluri:
Sadiku 12, respectiv Stepanenko
8, Yarmolenko 49, Konoplyanka
87. Formaþia Albaniei: Berisha -
Hysaj, Cana (Ajeti 46), Mavraj,
Agolli - T. Xhaka (Basha 46), Kace
(Balaj 74), Abrashi (Memushaj 46)

- Roshi, Sadiku (Cikalleshi 60),
Lenjani (Gashi 67). 

Sâmbãtã au avut loc ºi alte
meciuri de verificare, încheiate
cu rezultatele: Germania - Unga-
ria 2-0 (Lang 39 aut., Muller
63), Croaþia - San Marino 10-
0 (Pjaca 20, Mandzukic 23, 36,
38, Srna 24, Perisic 40, Rakitic
50, Kalinic 59, 73, 84), Austria -
Olanda 0-2 (Janssen 9, Wijnal-
dum 66), Slovacia - Irlande de
Nord 0-0.

„Piticii” Universitãþii Craiova sunt în finala naþionalã
Echipa de juniori E a Universitãþii Craiova s-a califi-

cat în finala Campionatului Naþional, dupã ce a câºti-
gat grupa semifinalã, disputatã în cadrul bazei „Pro
Sport” din Capitalã. Puºtii din Bãnie au învins cu 6-1
pe CS Prosport Focºani, goluri marcate de: B. Duþã 4
ºi Capac 2 ºi cu 3-1 pe Viitorul Constanþa, goluri: Bog-
dan Duþã, Zaharia ºi Capac, pierzând cu 2-1 în faþa
celor de la AS Toni Doboº,  gol: Bogdan Duþã, acesta
fiind ºi golgheterul turneului de la Bucureºti. „Am fã-
cut un turneu extraordinar. Suntem bucuroºi cã am
ajuns aici, cã ne vom bate pentru titlu. Firesc, noul
obiectiv va fi câºtigarea aurului naþional. Felicit bãieþii,
care au avut evoluþii excelente. Acum trebuie sã rãmâ-
nem concentraþi, pentru cã suntem la un meci distanþã
de o mare performanþã pentru Universitatea. Toþi sun-
tem uniþi ºi deciºi sã câºtigãm titlul“, a spus Bogdan
Vrãjitoarea. Mâine, de la ora 11, la Buftea, se va dispu-
ta finala, între Universitatea Craiova ºi Luceafãrul Cluj.

Lotul Universitãþii Craiova: Rafael Vlãsceanu, Ia-
nis Gãgeatu (portari), Mario Sârbu, Ianis Zaharia, Vlad

Tractorul Cetate este campioana de anul acesta a Ligii
a IV-a Dolj. Formaþia la care evolueazã Dorel Stoica (ex-
Universitatea Craiova, Steaua, Dinamo) a câºtigat cam-
pionatul judeþean cu o etapã înainte de final, dupã ce a
remizat, scor 3-3, pe teren propriu în faþa rivalei Viitorul
Cârcea. Astfel, între cele douã echipe este o diferenþã de
4 puncte, cu un singur meci rãmas de jucat. Tractorul
Cetate se va duela pentru un loc în ultima ligã naþionalã
cu campioana judeþului Vâlcea, CS ªirineasa, în dublã
manºã, turul fiind programat pe 18 iunie, de la ora 18, la
Râmnicu Vâlcea, iar returul pe 25 iunie, de la ora 17.30,
la Cetate.

Nedelcu, Robert Lãpãdãtescu, Bogdan Duþã, Lucian
Duþã, Alexandru Capac, Dorian Sichitiu.

Juniorii C ai ªtiinþei au atins ºi ei faza semifinalã pe
þarã, dupã ce au câºtigat turneul regional desfãºurat
la Craiova, la baza sportivã de la Aeroport. În finalã,
trupa pregãtitã de Nelu Petriºor a învins la lovituri de
la 11 metri pe CSS Slatina, scor 4-3. La finalul celor
70 de minute regulamentare scorul era egal, 2-2. Pen-
tru alb-albaºtrii au marcat Cojocaru ºi Niþuicã. Au
transformat penalty-uri Baiaram, Niþuicã, Pãtulea,
Rezeanu. „Dupã douã partide mai lejere, în compania
Pandurilor ºi Severinului, în finala fazei zonale am
avut de înfruntat un adversar masiv, mai valoros.
Bãieþii mei au dovedit mai mult pragmatism. Aºtep-
tãm tragerea la sorþi ºi ne dorim sã avansãm cât mai
mult în competiþie“, a spus Nelu Petriºor., În finala
cu Slatina, echipa a arãtat astfel: Manea - Militaru,
Ionescu, Manea, Tudor - Baiaram, Pacionel, Rezea-
nu - Niþuicã, Cojocaru, Pãtulea. Astãzi, la sediul FRF
va avea lor tragerea la sorþi a turneelor semifinale.

FC VFC VFC VFC VFC Voluntari ºi UToluntari ºi UToluntari ºi UToluntari ºi UToluntari ºi UTAAAAA
se vor duela pentruse vor duela pentruse vor duela pentruse vor duela pentruse vor duela pentru
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Sursã foto:
Dolj Fotbal facebook

Tractorul Cetate vs CS
ªirineasa, barajul de
promovare în Liga a III-a
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