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- A început, Popescule, campania
împotrica cãpuºelor; numai cu cã-
puºele alea din politicã nu se face
nimic. actualitate / 3
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Pentru cã noul proiect
legislativ privind salari-
zarea personalului buge-
tar nu prevede nicio
creºtere salarialã pentru
angajaþii ANPC-CRPC-
CJPC, angajaþii Comisa-
riatul Regional pentru
Protecþia Consumatori-
lor Regiunea Sud-Vest
Oltenia (CRCPR) au
intrat în protest spontan,
marþi, 7 iunie a.c., între
orele 12.00-13.00. Stabi-
lirea salariilor funcþio-
narilor din ANPC ºi
CRPC la nivelul celor
din ANSVSA, acordarea
de vouchere de vacanþã
ºi a celui de al 13-lea
salariu sunt câteva
dintre revendicãrilor
comisarilor de la Pro-
tecþia Consumatorilor.
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Legea care îi obligã pe co-
mercianþi sã expunã la raft
51% produse româneºti a fost
adoptatã, ieri, de Camera De-
putaþilor, for decizional, cu
majoritate covârºitoare de
293 “pentru” ºi niciun vot
împotrivã. Contestatã de pa-
tronate ºi a fost amânatã de
mai multe ori, legea urmeazã
sã fie trimisã preºedintelui
spre promulgare.
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Alegeri locale fãrã surprize sunt
excluse. Asta ºtiam ºi anunþasem.
Din experienþa anterioarã. Ceea ce
nu aveam cum sã proclamãm,
înaintea desfãºurãrii lor, era loca-
lizarea surprizelor ºi, de bunã sea-
mã, amplitudinea acestora. Chiar
succesul relativ robust al social-
democraþilor (PSD), în localitãþi-
le Doljului – anticipat ºi facilitat
de votul într-un singur tur – se
prefigura prin numãrul mare de
primãrii deþinut. N-au ieºit “rãu”,
paradoxal, nici liberalii, dacã lide-
rii lor þin cont atât de linia de sosi-
re, cât ºi de cea de plecare.

În acest week-end,
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ANI: Declaraþiile de avere
ºi de interese pot fi depuse
pânã la data de 15 iunie

Declaraþiile de avere ºi de interese
anuale pot fi depuse pânã la data 15
iunie, cei care nu le depun în termenul
stabilit de ANI riscând sancþiuni, anun-
þã Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI). “Declaraþiile de avere se fac în
scris, pe propria rãspundere, ºi cuprind
drepturile ºi obligaþiile declarantului,
ale soþului/soþiei, precum ºi ale copii-
lor aflaþi în întreþinere ºi vor cuprinde
toate datele ºi informaþiile solicitate de
formular”, cât ºi funcþia ºi activitãþile
prestate de persoanele în cauzã, preci-
zeazã ANI. De asemenea, “persoanele
suspendate din exerciþiul funcþiei sau
al demnitãþii publice pentru o perioadã
ce acoperã integral un an fiscal vor
actualiza declaraþiile în termen de 30 de
zile de la data încetãrii suspendãrii”, se
mai aratã în comunicat. Declaraþiile vor
fi pãstrate pe site-ul ANI ºi pe Portalul
public al Agenþiei pe toatã durata exer-
citãrii funcþiei sau mandatului, apoi trei
ani dupã încetarea acestora, dupã care
vor fi arhivate. Persoanele care nu res-
pectã termenul de depunere a declara-
þiilor de avere ºi interese sau care nu
declarã cuantumul veniturilor realizate
pot fi sancþionate cu o amendã cuprin-
sã între 50 de lei ºi 2.000 de lei.

Camera Deputaþilor
a adoptat proiectul
care modificã stema þãrii

Camera Deputaþilor a adoptat, ieri,
proiectul de lege care prevede readu-
cerea coroanei pe capul acvilei de aur
din stema þãrii ºi impune obligativita-
tea ca, pânã la 31 decembrie 2018, au-
toritãþile publice sã înlocuiascã steme-
le ºi sigiliile existente cu cele prevãzute
de în lege. Proiectul de lege a fost ad-
optat cu 262 voturi ‘’pentru’’. Noile
drapele, sigilii, bancnote ºi monede vor
conþine astfel modelul schimbat al ste-
mei þãrii. „Scutul mare, pe albastru, are
o acvilã de aur cu capul spre dreapta,
încoronatã, cu ciocul ºi ghearele roºii,
cu aripile deschide, þinând în cioc o
cruce ortodoxã de aur, în gheara dreaptã
o sabie, iar în gheara stângã un buzdu-
gan”, prevede proiectul de lege pentru
modificarea legii nr. 102/1992 privind
stema ºi sigiliul statului, adoptat mier-
curi de Camera Deputaþilor. Totodatã,
monedele ºi bancnotele emise de BNR
anterior datei de 31 decembrie 2018 vor
continua sã circule ºi dupã aceastã
datã, în paralel cu monedele ºi banc-
notele cu stema nouã. Proiectul de lege
a fost adoptat de Senat pe 15 februa-
rie. Camera Deputaþilor este for deci-
zional în acest caz.
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Legea care îi obligã pe comer-
cianþi sã expunã la raft 51% produ-
se româneºti a fost adoptatã, ieri,
de Camera Deputaþilor, for decizio-
nal, cu majoritate covârºitoare de
293 “pentru” ºi niciun vot împotri-
vã. Legea urmeazã sã fie trimisã pre-
ºedintelui spre promulgare.

Marin Anton, iniþiatorul legii, a
declarat cã toþi consumatorii vor
beneficia de pe urma acestui act
normativ. “Sper ca din momentul
în care legea va apãrea în Monito-
rul Oficial românii sã ºtie cã vor
putea cumpãra de la supermarke-
turi produse alimentare cu 20%
minimum. Un al doilea aspect foar-
te important pentru toþi românii,
toþi consumatorii din supermarke-
turi, este acela cã produsele româ-
neºti, produsele alimentare româ-
neºti, vor fi în proporþie de 51%
prezente pe rafturile supermarke-
turilor. Asta înseamnã cã atât pro-
ducãtorii români, cât ºi consuma-
torii români vor avea produse
proaspete ºi sãnãtoase româneºti
pentru consum”.

Florin Pâslaru, lider grupului
PSD, a remarcat ºi el cã legea a fost
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650.000 de persoane vor beneficia de creºteri salariale

Ordonanþa de urgenþã privind salariile buge-
tarilor a fost adoptatã în ºedinþa de ieri a Execu-
tivului, a anunþat ministrul Muncii, Dragoº Pâs-

laru, de prevederile ei beneficiind 650
de mii de persoane, iar impactul bu-
getar este de 870 de milioane pentru
anul acesta ºi de 2,6 miliarde lei pen-
tru anul urmãtor.

Ministrul Muncii, Dragoº Pâslaru, a
declarat, ieri, dupã ºedinþa de Guvern,
cã OUG eliminã inechitãþile din siste-
mul salarizãrii bugetarilor. Prevederile
OUG se vor aplica în douã etape, astfel
încât o parte dintre acestea vor intra în
vigoare la 1 august 2016, urmând ca în-
treaga grilã de salarizare sã fie aplicatã
din decembrie 2017. “Prin adoptarea
acestei ordonanþe de urgenþã încercãm
sã rezolvãm niºte inechitãþi strânse de
ani de zile”, a spus ministrul. El a preci-
zat cã prin aceastã ordonanþã nu se re-

zolvã toate problemele, dar 650 de mii de persoane
vor beneficia de creºteri salariale.

Referitor la sectorul de Sãnãtate, Pâslaru a

spus cã s-a observat faptul cã mii de cadre pãrã-
sesc þara din cauza veniturilor scãzute, de aceea
ordonanþa rezolvã inechitãþile, egalizeazã sala-
riile persoanelor încadrate pe aceeaºi funcþie ºi
acordã un bonus de merit pentru cei care au o
activitate deosebitã.

Referitor la informaþiile potrivit cãrora angaja-
þii Administraþiei Prezidenþiale ar beneficia de cele
mai mari creºteri salariale, ministrul Muncii a pre-
cizat cã sunt doar “zvonuri” ºi în textul ordonan-
þei aprobate ieri “nu existã vreo prevedere în afa-
ra aparatului operativ al ministerelor” din cauzã
cã resursele financiare nu permit aºa ceva.

În ceea ce priveºte sistemul educaþional, prin
OUG se aºeazã grila pe aceleaºi principii ºi se
face un pas pentru o lege unitarã a salarizãrii.
“70% din grila Secretariatului General al Guver-
nului ºi am folosit-o pentru ºapte ministere, pen-
tru a aduce la aceeaºi motivare ºi pentru a crea
ºansa de ocupare a posturile vacante”, a spus
ministrul Muncii.

Senatul a decis sã respingã ce-
rerea de reexaminare a preºedinte-
lui Klaus Iohannis privind Statutul
aleºilor locali cu 82 de voturi “pen-
tru”, 2 abþineri ºi 27 de voturi “îm-
potrivã”, menþinând astfel varian-
ta iniþialã potrivit cãreia aleºii con-
damnaþi cu suspendare nu îºi pierd
mandatul.

Legea propune încetarea de drept
a mandatului de consilier local, con-
silier judeþean, primar ºi preºedinte
al CJ sã se producã doar în cazul
condamnãrii prin hotãrâre judecãto-
reascã definitivã la o pedeapsã pri-
vativã de libertate cu executare pen-
tru sancþiunile de dare de mitã ºi lua-
re de mitã încetarea de drept a man-

Salariaþii din administraþia publi-
cã, din regiile autonome ºi din unitã-
þile bugetare aflaþi în situaþia în care
au lipsit de la serviciu un întreg an
calendaristic, fiind în concedii medi-
cale sau în concedii fãrã platã, vor
putea beneficia de concediul de odih-
nã anual, a decis Guvernul.

Modificãrile legislative survin ca
urmare a unei hotãrâri adoptate de
Executivul reunit în ºedinþa sãptãmâ-
nalã ºi revizuiesc, la solicitarea Co-
misiei Europene, HG 250/1992 privind
concediul de odihnã ºi alte concedii
ale salariaþilor din administraþia pu-
blicã, din regiile autonome cu speci-
fic deosebit ºi din unitãþile bugetare.

“În cazul în care perioadele de
concedii medicale ºi de concedii fãrã

Senatul a respins reexaminarea Statutului aleºilor locali

Primarii ºi parlamentarii nu-ºi pierd mandatul
în cazul unei condamnãri cu suspendare

datului sã se producã în cazurile de
hotãrâre judecãtoreascã rãmasã de-
finitivã. Astfel, încetarea mandatu-
lui nu se aplicã în cazul condamnã-
rilor cu suspendare.

În cererea de reexaminare, pre-
ºedintele precizeazã cã exercitarea
funcþiilor de primar, consilier sau
preºedinte al CJ de cãtre o persoa-
nã condamnatã penal, în baza unei
hotãrâri judecãtoreºti definitive, cu
suspendare plaseazã sub semnul
vulnerabilitãþii exercitarea manda-
tului de ales local. ªeful statului mai
argumenta cã o astfel de lege “ar
putea afecta lupta împotriva corup-
þiei, precum ºi eficientã cadrului le-
gislativ în materie de integritate”.

Bugetarii care au lipsit de la serviciu
un an calendaristic vor avea dreptul

la concediu de odihnã
platã au fost de 12 luni sau mai mari
ºi s-au întins pe doi sau mai mulþi
calendaristici consecutivi, salariaþii
au dreptul la un singur concediu de
odihnã acordat în anul reînceperii
activitãþii, în mãsura în care nu a fost
efectuat în anul în care au lipsit de la
serviciu”, se aratã într-un comunicat
emis de Biroul e presã al Guvernului.

Totodatã, documentul precizea-
zã cã, prin hotãrârea adoptatã, du-
rata concediului de odihnã anual nu
va mai fi condiþionatã de durata
concediilor medicale sau fãrã pla-
tã, iar România se conformeazã ºi
pune în aplicare dispoziþiile artico-
lului 7 din Directiva 2003/88/CE pri-
vind anumite aspecte ale organizã-
rii timpului de lucru.

Hipermarketurile, obligate sã comercializeze
51% produse româneºti

adoptatã cu o majoritate covârºi-
toare. “Astãzi am votat o lege ex-
trem de importantã, o lege aºtep-
tatã de toatã România. Îi felicit pe
toþi colegii care au votat acest lu-
cru ºi nu înþeleg de ce se gãseºte
una sau douã persoane, cred cã-i
o singurã persoanã în aceastã Ca-
merã, care nu voteazã aceastã lege
ºi nu vrea sã ajute producãtorii
români. Vã felicit pe cei care aþi
votat aceastã lege pentru cã noi ºi
România aveam nevoie de aceastã
lege”, a declarat Pâslaru.

Legea a fost contestatã de pa-
tronate ºi a fost amânatã de mai
multe ori. Preºedintele Comisiei
de agriculturã a Camerei Deputa-
þilor, Nini Sãpunaru, declara, la 17
mai, cã proiectul de lege potrivit
cãreia comercianþii trebuie sã aibã
la raft 51% produse provenite din
lanþul scurt de aprovizionare va
fi transmisã plenului fãrã niciun
fel de modificare. Preºedintele
Comisiei de agriculturã afirmat cã,
în decursul dezbaterii de la comi-
sie, au fost respinse propunerile
venite din partea patronatelor. De
fapt, acestea cereau respingerea

integralã a legii. “La votul final,
amendamentul poate fi susþinut în
plen. Sã vedem cine ºi-l asumã”,
a mai spus Nini Sãpunaru, preci-
zând cã în forma adoptatã de co-
misie legea este aºteptatã de
mulþi oameni.

Preºedintele Comisiei de agri-

culturã a mai declarat cã, în forma
actualã, legea nu contravine prin-
cipiilor pieþei unice, subliniind cã
prevede obligativitatea ca în hi-
permarketuri sã existe 51% din pro-
duse provenite din “lanþul scurt”
de aprovizionare, fãrã sã facã strict
trimitere la produsele româneºti.
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Despre unele surprize, în Dolj, la alegerile locale!Despre unele surprize, în Dolj, la alegerile locale!Despre unele surprize, în Dolj, la alegerile locale!Despre unele surprize, în Dolj, la alegerile locale!Despre unele surprize, în Dolj, la alegerile locale!
MIRCEA CANÞÃR

Alegeri locale fãrã surprize
sunt excluse. Asta ºtiam ºi anun-
þasem. Din experienþa anterioa-
rã. Ceea ce nu aveam cum sã
proclamãm, înaintea desfãºurã-
rii lor, era localizarea surprizelor
ºi, de bunã seamã, amplitudinea
acestora. Chiar succesul relativ
robust al social-democraþilor
(PSD), în localitãþile Doljului –
anticipat ºi facilitat de votul într-
un singur tur – se prefigura prin
numãrul mare de primãrii deþinut.
N-au ieºit “rãu”, paradoxal, nici
liberalii, dacã liderii lor þin cont
atât de linia de sosire, cât ºi de
cea de plecare. Au ajuns la 30
de primari. O surprizã se chea-
mã ºi notabila comportare a ce-
lor de la ALDE, formaþiune nouã,
prezentã la primele alegeri loca-
le. Oricum, cu peste 40 de pri-
mari noi, tot atâþia viceprimari
noi, care vor rezulta dupã con-
stituirea consiliilor locale, se poa-
te vorbi de un consistent proas-
pãt eºalon de aleºi locali, cu care
se primeneºte sau infuzeazã ad-

ministraþia publicã localã a jude-
þului. Sunt, cum spuneam peste
40 de noi primari în localitãþile
doljene. Pânã la depunerea jurã-
mântului, ar trebui sã se punã la
punct cu noþiunile elementare de
legislaþie în vigoare privind admi-
nistraþia publicã localã. De ase-
menea, sunt peste 70 de primari
reinvestiþi, majoritatea acestora,
convinsã cã popularitatea este
întreþinutã prin fapte asumate ºi
nicidecum printr-un comporta-
ment conform cãruia “merge ºi
aºa”. Exemple la îndemânã sunt
destule. La Dãbuleni, Nicolae
Drãgoi, primar hârºit de-a lungul
câtorva mandate, a crezut cã
rezistã “asaltului” unui contra-
candidat tenace, cu bunã imagi-
ne, ex-procurorul Aurel Bãjena-
ru, din partea PNL, în pofida unui
sãrac bilanþ, dar ºi al trecerii ani-
lor. S-a vãzut fãcut K.O., mai
exact depãºit la numãrãtoare, cu
peste 1.100 de voturi. La Amã-
rãºtii de Jos, Ion Dinu, vechi în
Primãrie, s-a trezit dat la o parte

de liberalul Marian Firãnescu, ca
sã nu mai vorbim de ceea ce s-a
petrecut la Desa, o altã comunã
mare, a judeþului, unde liberalul
Gabriel Bãdoiu l-a depãºit pe so-
cial-democratul Iulian Bãldeanu
cu... 40 de voturi. O surprizã
imensã s-a înregistrat la Periºor,
unde Mariana Chipirlin (PSD) –
greu de învins – s-a trezit sur-
clasatã de liberalul Marian Lã-
zãroiu. Ceea ce nimeni nu ar fi
crezut. Consecvent rãmâne elec-
toratul din Dioºti, unde candida-
tul PNÞCD, Dumitru Iliescu, ºi-
a mai adjudecat un mandat de
primar. Dioºtiul este unica lo-
calitate doljeanã în care þãrã-
niºtii reuºesc sã câºtige mereu
Primãria localitãþii. Se poate
discuta la nesfârºit despre dez-
nodãmântul alegerilor locale, de
la Dolj. Se poate vorbi de de-
cepþii ºi de bucurii. Sunt ºi mulþi
primari care nu au avut deloc
emoþii ºi lista începe cu Con-
stantin Gheorghiþã – Podari,
Marian Duþã – Cetate, Ver-

gicã ªovãilã – Cãlãraºi, An-
tonie Cristina – Bistreþ, Ovi-
diu Flori – Iºalniþa, Mãceºa-
nu Dumitru – Castranova,
ªtefan Vasile – Carpen, Puiu
Calafeteanu - Pleniþa, Valeri-
cã Pupãzã – Cârcea, Costel
Pistriþu – Bãileºti, Constan-
tin Tache – Ghidici, Iulian Si-
liºteanu – Rast, Ana Ceanã
– Melineºti º.a.m.d. Pentru toþi
aceºtia “securizarea” voturilor

neînsemnând altceva decât fap-
te concrete ºi o conjuncturã fa-
vorabilã creatã de fiecare în par-
te. Nu existã nici un primar în
judeþul Dolj, exceptând poate
ceea ce s-a întâmplat la Ostro-
veni, despre care o sã discutãm
în zilele urmãtoare, unde elec-
toratul sã nu recunoascã, prin
vot, strãdania sau non-strãdania
aleºilor sãi. Sau mai ales absorb-
þia de fonduri europene.

Competiþia de baschet 3x3SuperBet Tour
a început la Ploieºti, în 21-22 mai, ºi se va
desfãºura ºi în alte oraºe din þarã, Craiova,
Bucureºti ºi Constanþa, iar finala va avea loc
între 26 ºi 28 august 2016, la Bucureºti.
Organizatorii evenimentului anunþã o atmo-
sferã antrenantã în Piaþa „Mihai Viteazul”:
concursuri, muzicã ºi alte momente de en-
tertainment, pentru a transforma turneul
într-o adevãratã sãrbãtoare a baschetului în

În acest week-end,

TTTTToatã Craiovaoatã Craiovaoatã Craiovaoatã Craiovaoatã Craiova
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Pe 11 ºi 12 iunie 2016, în Piaþa „Mihai Viteazul” se va organiza
Craiova Streetball, a doua etapã a circuitului naþional de baschet
3x3 SuperBet Tour. Turneul este dedicat tuturor celor pasionaþi
de baschet, bãieþi ºi fete, care îºi pot înscrie echipele în competi-
þia naþionalã pe site-ul www.3la3.ro.

aer liber. De asemenea, în cursul zilei
de duminicã va avea loc ºi un meci de
baschet 3x3 în scaun rulant.

„Este pentru prima datã când aceas-
tã competiþie se desfãºoarã în Craio-
va ºi ne bucurãm cã am fost incluºi
în acest circuit de baschet 3x3 ºi 1x1. Va fi
un week-end baschetbalistic care va atra-
ge publicul. Vremea va fi frumoasã ºi vom
juca baschet de dimineaþã pânã seara, vom

veni ºi cu alte concursuri pentru cei care
nu se înscrie în competiþii ºi vom acorda ºi
premii participanþilor. Un turneu de baschet
3x3 nu înseamnã doar meciuri, cei prezenþi
au parte de concursuri, entertainment,
muzicã (non-stop ºi în timpul partidelor).
Este un eveniment sportiv urban plin de
energie ºi dinamism”, a declarat Alina Io-
nescu, directorul DJTS Dolj.

Înscrierile se fac online
Înscrierile la turneul Craiova Streetball au

început de luni, pe 6 iunie, de la ora 15.00, ºi
se fac online pe site-ul www.3la3.ro. Partici-
parea este gratuitã, iar fiecare jucãtor înscris
va primi kitul participantului, care include
cadouri din partea organizatorilor. Pânã acum
sunt 34 de echipe înscrise ºi vor fi maximum
60, pentru cã ne-am programat ºi alte con-
cursuri pentru a antrena publicul. „Anul 2016
reprezintã un moment important pentru pasi-
onaþii de baschet 3x3, întrucât în urma aces-
tui sezon se va lua decizia privind includerea
baschetului 3x3 în programul Jocurilor Olim-
pice la ediþia Tokyo 2020. Baschetbaliºtii ro-

mâni ar putea avea astfel ºansa în viitor de a
cãlca pe urmele legendelor sportului româ-
nesc ºi de a lupta pentru a accede în cea mai
importantã competiþie sportivã a planetei”, a
declarat Radu Preda, din partea Sport Arena
Streetbal. În urma turneelor, toþi jucãtorii vor
acumula puncte în clasamentul mondial
FIBA 3x3 World Ranking. Câºtigãtoarea
competiþiei la categoria Open Masculin va
reprezenta România în FIBA 3x3 World Tour,
circuitul mondial.

Baschetul 3x3 are ºanse mari de a fi in-
clus pe lista disciplinelor olimpice începând
de la ediþia Tokyo 2020, o decizie urmând a
fi luatã la finalul acestui sezon mondial. Spre
exemplu, în Japonia existã deja o ligã de bas-
chet 3x3 profesionistã, iar la nivel mondial
turneele oferã premii în bani din ce în ce
mai atractive pentru jucãtori.

Competiþia este susþinutã la nivel local
de SCM Craiova, Primãria Municipiului
Craiova, DJST Dolj,  Wetterbest, Solarex,
AutecAutotechnik – DistribuitorAutorizat
Skoda, Cippybomboane, El Greco, Oak
ºiMercur Center.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, dar
ºi poliþiºtii craioveni, au fost
anunþate ieri-dimineaþã, în jurul orei
9.00, cã la locuinþa cu numãrul 73
de pe strada Drumul Apelor din
cartierul craiovean Lãpuº s-a pe-
trecut o tragedie, o persoanã fiind
înjunghiatã. Douã ambulanþe
SMURD au fost trimise la faþa lo-
cului, medicii gãsind o femeie în
vârstã cu multiple plãgi înjunghia-
te ºi un bãrbat cu un cuþit înfipt în
piept. Au fost demarate imediat
manevre de resuscitare, însã feme-
ia nu a mai putut fi salvatã, fiind
declarat decesul. Bãrbatul, aºa cum
era, cu cuþitul în piept, a fost ur-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în noap-
tea de marþi spre miercuri, în jurul orei 00:15,
poliþiºtii din cadrul Postului de Poliþie Trans-
porturi Aeriene Craiova au fost sesizaþi de
controlorii de trafic din cadrul Turnului de
Control al Aeroportului Craiova cu privire la
faptul cã, la bordul unei aeronave, care cir-
cula pe destinaþia Barcelona-Craiova, se aflã
un bãrbat turbulent, care a i-a deranjat pe
ceilalþi pasageri pe parcursul drumului, pre-
cum ºi echipajul de bord.

În baza celor sesizate, poliþiºtii s-au de-
plasat la bordul aeronavei, unde a fost iden-
tificat ºi preluat pasagerul, ªtefan V., de 30
de ani, din comuna Dãneºti, judeþul Gorj.
Astfel, în urma verificãrilor efectuate de

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, marþi,
7 iunie a.c., poliþiºti din cadrul Serviciului
Investigaþii Criminale Dolj, în urma activi-
tãþilor specifice întreprinse împreunã cu
poliþiºti din cadrul Postului de Poliþie Câr-
cea, l-au prins pe Cãtãlin I., de 22 de ani,
din comuna Dobrovãþ, judeþul Iaºi. Pe nu-
mele celui în cauzã magistraþii Judecãtoriei
Zimnicea au emis un mandat de executare a
pedepsei închisorii pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de lovire ºi alte violenþe, fiind condam-
nat la pedeapsa de 10 luni închisoare. Cel în
cauzã era pus în urmãrire la nivel naþional
din data 5 iunie a.c.  

În aceeaºi zi, poliþiºti din cadrul Secþiei

ªi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuþit,ªi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuþit,ªi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuþit,ªi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuþit,ªi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuþit,
apoi a încercat sã-ºi punã capãt zilelorapoi a încercat sã-ºi punã capãt zilelorapoi a încercat sã-ºi punã capãt zilelorapoi a încercat sã-ºi punã capãt zilelorapoi a încercat sã-ºi punã capãt zilelor

O femeie de 80 de ani din Craiova ºi-a pier-
dut viaþa, ieri-dimineaþã, dupã ce a fost înjun-
ghiatã de mai multe ori de fiul ei. Cei doi lo-
cuiau împreunã, într-o casã de pe Drumul Ape-
lor, din cartierul craiovean Lãpuº, iar dupã co-
miterea faptei, bãrbatul, în vârstã de 57 de ani,
a încercat ºi el sã-ºi punã capãt zilelor, înfigân-
du-ºi acelaºi cuþit în piept. Dacã pentru femeie

medicii de pe ambulanþele SMURD ajunse la
faþa locului n-au mai putut face nimic, bãrbatul
a fost dus la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova aºa, cu cuþitul în piept, medicii
operându-l pentru a-l scoate. Starea lui era sta-
bilã asearã, în cauzã fiind deschis dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiunii de omor asu-
pra unui membru de familie.

cat în ambulanþã ºi transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Medicii de aici au in-
tervenit chirurgical, au scos cuþi-
tul, bãrbatul rãmânând internat la
secþia de Anestezie ºi Terapie In-
tensivã a unitãþii medicale.

Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au
ajuns primii la faþa locului, dema-
rând cercetãrile, ulterior, la locul
tragediei ajungând ºi cei de la in-
vestigaþii criminale ºi un procuror
de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. În urma anchetei s-a
stabilit cã ªtefan Preda, în vârstã
de 57 de ani, care locuia cu mama
lui, Ioana Preda, de 80 de ani, dupã
ce s-a certat cu femeia, a pus mâna

pe un cuþit cu care a înjunghiat-o
de câteva ori, apoi a vrut sã-ºi punã
capãt zilelor. De la ce a pornit scan-
dalul între cei doi nu se ºtie, iar ve-
cinii spun cã bãrbatul ar fi cunos-
cut cu afecþiuni psihice. Oamenii
legii au deschis dosar penal în care
continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de omor asu-
pra unui membru de familie, urmând
sã se stabileascã cu exactitate cir-
cumstanþele producerii tragediei.
Chiar dacã va fi gãsit în evidenþe
figurând cu afecþiuni psihice, bãr-
batul va fi supus unei expertize
medicale neuro-psihiatrice pentru a
se stabili dacã a avut discernãmânt
în momentul comiterii faptei.

Deocamdatã bãrbatul este sub
pazã la spital, urmând ca în func-
þie de evoluþia stãrii sale de sãnã-
tate sã se ia în discuþie ºi o even-
tualã mãsurã privativã de liberta-
te. „Este vorba despre un craio-
vean care ºi-a ucis mama cu mai
multe lovituri de cuþit. Urmeazã
sã se efectueze necropsia victimei,
autorul fiind în acest moment in-

ternat, sub pazã, la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va. Bãrbatul va fi supus unei ex-
pertize medico-legale neuro-psihi-
atrice în momentul când starea sa
de sãnãtate va permite acest lu-
cru”, ne-a declarat purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, procuror Magda
Bãdescu.

Pasagerul unui avion, amendat pentru cã
s-a îmbãtat ºi a fãcut scandal

pe drumul de la Barcelona la Craiova
Un bãrbat de 30 de ani, din judeþul

Gorj, care a terorizat pasagerii ºi
membrii echipajului unei aeronave
cu care a venit de la Barcelona la
Craiova a fost amendat cu 500 de lei
de poliþiºtii din cadrul Postului de
Poliþie Transporturi Aeriene Craio-
va. Gorjeanul, bãut fiind, i-a înjurat
pe pasageri ºi pe membrii echipaju-
lui de bord, refuzând sã respecte
indicaþiile celor din urmã.

oamenii legii ºi a relatãrilor verbale ale mem-
brilor echipajului de bord, s-a stabilit faptul
cã bãrbatul, pe fondul consumului de bãu-
turi alcoolice, nu a respectat indicaþiile echi-
pajului, totodatã acesta adresându-le expre-
sii ºi cuvinte jignitoare.

„Pentru comportamentul sãu ºi pentru
expresiile jignitoare adresate echipajului,
poliþiºtii i-au aplicat celui în cauzã o sancþi-
une contravenþionalã în valoare de 500 lei,
în conformitate cu prevederile Legii 61/1991
pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a
unor norme de convieþuire socialã, a ordi-
nii ºi liniºtii publice”, ne-a declarat agent-
ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj. 

Urmãrit naþional prins
de poliþiºtii doljeni

Doi bãrbaþi au fost
introduºi în Penitenciarul
de Maximã Siguranþã
Craiova, în cursul zilei de
marþi, în baza mandatelor
de executare a unor
pedepse cu închisoarea
emise de instanþe pe
numele lor. Unul dintre ei,
în vârstã de 22 de ani, din
judeþul Iaºi, fusese dat în
urmãrire la nivel naþional.

14 Poliþie Rurala Bârca, împreunã cu poli-
þiºtii Postului de Poliþie Cerãt, au executat o
acþiune în vederea depistãrii persoanelor ur-
mãrite în temeiul legii, astfel cã, în urma
investigaþiilor efectuate a fost depistat Ion
C., de 49 de ani, din comuna Cerãt, judeþul
Dolj. Bãrbatul a fost condamnat definitiv la
8 luni de închisoare pentru comiterea mai
multor furturi.

„Cei în cauzã au fost ridicaþi ºi încarce-
rat de poliþiºtii doljeni la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova unde vor rãmâne
pânã la ispãºirea pedepselor”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Potrivit unui amendament pro-
pus de Comisia juridicã ºi adoptat
în plen cu 76 de voturi „pentru”,
„prin spaþiul public închis se înþe-
lege orice spaþiu accesibil public
sau destinat utilizãrii colective, in-
diferent de forma de proprietate ori
de dreptul de acces, care are un
acoperiº, plafon sau tavan ºi care
este încadrat de pereþi de jur îm-
prejur, indiferent de natura aces-
tora sau de caracterul temporar sau
permanent, cu excepþia spaþiilor cu

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Legea antifumat a fost din nou mo-
dificatã, marþi, de senatori. De data
aceasta s-a redefinit spaþiul public în-
chis încadrat de pereþi de jur împre-
jur, prin permiterea fumatului în spa-

þii separate. De partea cealaltã a ba-
ricadei, cei care au susþinut legea în
forma ei strictã dau ca exemplu legis-
laþiile altor þãri europene ºi vin cu sta-
tistici îngrijorãtoare legate de fumat.

destinaþie locativã”.
„Fumatul este permis în spaþii

separate, complet izolate ºi inscrip-
þionate special pentru aceastã des-
tinaþie, precum ºi pe terase exte-
rioare amenajate în acest scop”,
prevede un alt amendament, pro-
pus de Comisia de sãnãtate.

40.000 de români mor
din cauza fumatului

Potrivit statisticilor, anual
40.000 de români mor din cauza

fumatului, iar 5.000 dintre ei sunt
fumãtori pasivi. În urmã cu câte-
va sãptãmâni, preºedintele Socie-
tãþii Române de Pneumologie,
prof. dr. Florin Mihãlþan, referin-
du-se la Legea antifumat adopta-
tã în forma ei din luna martie,
susþinea cã efectele actului nor-
mativ se vor observa peste un an.
„Multe þãri din Europa au consta-
tat deja, vã dau exemple – Italia,
Franþa, Turcia, Ungaria – a scã-
zut numãrul de internãri prin in-
farct miocardic, prin accidente
vasculare cu 16%-17%. A scãzut
numãrul de crize de astm la mo-
mentul internãrii cu cel puþin
18%, iar impactul este masiv din
punct de vedere al economiilor la
bugetul de stat. Într-o þarã ca a
noastrã, cu un buget drãmuit, cred
cã o lege de acest gen este bine-
venitã ºi este o piatrã unghiularã
pentru dezvoltarea realmente a
acestor elemente care þin de o pro-
filaxie realã”.

Potrivit unui studiu al GFK, în
România cea mai mare incidenþã
o are cancerul pulmonar – 7 din
10 pacienþi români se aflau în sta-
giul 4 al bolii când au fost diagnos-
ticaþi. De asemenea, cifrele celui

mai recent studiu Eurobarometru
aratã cã 27% din români fumeazã
regulat (33% dintre bãrbaþi ºi
22% dintre femei), procent în
scãdere cu 3% faþã de anul 2012
ºi aflat puþin peste media europea-
nã de 26%.

În Europa, cancerul pulmonar
are cel mai mare impact econo-
mic, cu un total de 19 miliarde de
euro, dintre care 10 miliarde de
euro pentru pacienþi care mor îna-
inte de finalizarea tratamentului.

Principalele cauze de deces
au în spate boli cauzate
sau agravate de fumat

ªi cei de la „Coaliþia România
Respirã” atrag atenþia cã þara noas-
trã este, în prezent, deþinãtoarea
unor recorduri negative în ceea ce
priveºte protejarea faþã de fumul
de tutun în spaþiile publice. Princi-
palele cauze de deces din Româ-
nia sunt reprezentate de boli cau-

zate sau agravate de fumat: bolile
cardiovasculare (60% dintre dece-
sele anuale, faþã de 48% media
Comunitãþii Europene), cancerul
(la bãrbaþi, cel mai frecvent can-
cer este cel pulmonar, iar la femei
acest tip de cancer este în conti-
nuã creºtere) ºi bolile respiratorii
cronice (fumatul este responsabil
de peste 80% din cazurile de bron-
hopneumopatie obstructivã croni-
cã – BPOC).

În plus, legislaþiile þãrilor euro-
pene prevãd mãsuri stricte de in-
terzicere a consumului de tutun
în spaþiile publice închise, inclu-
siv în state în care fumatul era
considerat emblematic: Turcia,
Irlanda, Italia. În Ungaria, Bulga-
ria, Serbia ºi Ucraina fumatul a
fost interzis în aceste spaþii, de-
monstrând cã ºi aceastã parte a
Europei poate adopta mãsuri fer-
me de protecþie a sãnãtãþii popu-
laþiei proprii.

Prima acþiune de conºtienti-
zare ºi educare în ºcoli, susþi-
nutã de specialiºtii ABA Jiu, s-a
desfãºurat la clasa a IV-a B a
ªcolii nr. 12 “Decebal” din Cra-
iova. În cadrul unei lecþii des-
chise, elevii au putut învãþa de
la specialiºtii Administraþiei Ba-
zinale de Apã Jiu amãnunte de-
spre bãtrânul fluviu ºi cât de
important este acesta pentru
statele riverane. ªcolarii au dat
dovadã de pricepere ºi maturi-
tate în momentul în care li s-a
explicat despre lucrurile bune ºi
cele mai puþin neplãcute aduse
de acest mare fluviu. Astfel, au
fost informaþi cu privire la da-
tele principale ale Dunãrii, de

ABA Jiu, primele
acþiuni dedicate Zilei

Internaþionale a Dunãrii
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a demarat,

ieri, seria activitãþilor dedicate sãrbãtoririi
Zilei Internaþionale a Dunãrii. Tema propusã

pentru acest an este “Fii activ!”, având în
vedere cã implicarea activã ºi protejarea re-
surselor de apã conduc la dezvoltarea econo-

micã ºi socialã a regiunii dunãrene.

unde izvorãºte, prin câte þãri
trece ºi câte capitale traversea-
zã. Totodatã, micuþii au aflat cã
fluviul Dunãrea este singurul
din Europa care curge de la vest
la est, cã are un debit mediu de
7.130 metri cubi pe secundã,
lucru ce-l face sã fie al 28-lea
fluviu din lume din punct de
vedere al debitului.

Specialiºtii ABA Jiu au expli-
cat elevilor ce este Comisia In-
ternaþionalã pentru Protecþia
fluviului Dunãrea, de ce aceas-
ta organizeazã o datã la ºase ani
Expediþia Internaþionalã a Du-
nãrii ºi care sunt efectele eco-
nomice ºi culturale oferite. Prin
rãspunsurile primite la întrebãri,

ºcolarii au înþeles cã Dunãrea
nu este doar o apã curgãtoare,
ci ºi o punte de legãturã econo-
micã ºi culturalã între þãrile pe
care aceasta le traverseazã ºi nu
numai. Au înþeles cât de impor-
tant este ca acest fluviu sã fie
preþuit protejându-l.

Totodatã, elevii clasei a IV-a au
participat ºi la un minicross pe te-
renul de sport al ºcolii; dedicat
bãtrânului fluviu, la sfârºitul cã-

ruia au fost rãsplãtiþi cu o plãsuþã
fiecare, un orar ºi stikere.

Ziua Dunãrii, pe 29 iunie
Pe  29 iunie a.c., þãrile din

bazinul fluviului Dunãrea, sub
auspiciile Comisiei Internaþionale
pentru Fluviul  Dunãrea
(ICPDR), vor sãrbãtori  Ziua
Dunãrii. În acest an, Ministerul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor îm-
preunã cu  Apele Române au de-

clarat luna Iunie, “Luna Dunã-
rii”. Astfel, acþiunea amintitã
face parte dintr-o listã de mai
multe evenimente pe care ABA
Jiu le va avea în luna Iunie, atât
în unitãþile de învãþãmânt din
judeþele Dolj ºi Mehedinþi, cât ºi
în alte locaþii: Grãdina Botanicã
din Craiova, sediul SGA Mehe-
dinþi, Laboratoarele calitãþii ape-
lor ale instituþiei ºi malul fluviu-
lui la Bechet.
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Alãturându-se gamei Ford de
autoturisme de mici dimensiuni
împreunã cu cel mai bine vândut
model Fiesta, KA+ oferã o alter-
nativã nouã pentru cumpãrãtorii
europeni care doresc un autotu-
rism stilat, bine echipat ºi de înal-
tã calitate la un preþ de plecare
pentru piaþa din România de
la9900 Euro TVA inclus. „Ford are
o îndelungatã tradiþie în a oferi
autoturisme de mici dimensiuni la
preþuri avantajoase ,care sunt
practice, economice ºi plãcute de

Duminicã, 5 iunie 2016, deran-
jamentele electrice din secþiile de
votare au fost soluþionate cu prio-
ritate de cãtre specialiºtii CEZ, chiar
ºi în situaþiile în care deficienþele
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de mici dimensiuni KA+de mici dimensiuni KA+de mici dimensiuni KA+de mici dimensiuni KA+de mici dimensiuni KA+

Ieri, Ford Europa a lansat noul autoturism de mici
dimensiuni KA+, care oferã spaþiu interior extraordinar,
un consum de carburant excelent ºi o dinamicã plãcutã a
ºofatului la un preþ avantajos.

condus. KA+ continuã aceastã tra-
diþie, oferind o valoare importan-
ta unui autoturism compact  ce
este caracterizat de o dinamicã a
ºofatului agilã ºi de un interior
confortabil, cu cel mai mare spa-
þiu în zona capului pentru pasa-
gerii din faþã ºi spaþiu pentru pi-
cioare pentru pasagerii din spate
în clasa din care face parte”, a de-
clarat Jim Farley, vicepreºedinte
executiv ºi preºedintele diviziei
Europa, Orientul Mijlociu ºi Afri-
ca, Ford Motor Company.

Un autoturism foarte practic
Clienþii din România pot coman-

da acest model începând cu luna
septembrie, iar primele livrãri vor fi
fãcute la sfârºitul acestui an; noul
Ford KA+ este un hatchback cu 5
uºi bazat pe platforma globalã Ford
pentru autoturisme de mici dimen-
siuni ºi oferã spaþiu generos pentru
cinci persoane cu o lungime gene-
ralã de mai puþin. KA+ este puþin
mai scurt decât Fiesta, dar este cu
29 de milimetri mai înalt, cu un in-
terior optimizat care oferã cel mai
mare spaþiu în zona capului pentru
pasagerii din faþã ºi spaþiu pentru
picioare pentru pasagerii din spate
în clasa din care face parte. KA+
este un autoturism foarte practic,
având un portbagaj cu capacitate de
270 de litri – suficient pentru douã
valize mari. Zonele de depozitare
includ MyFord Dock în centrul
panoului de bord, care permite pa-
sagerilor sã depoziteze, monteze ºi
încarce dispozitive mobile precum
telefoane ºi sisteme de navigaþie,
precum ºi spaþii de depozitare în
portierele din faþã care pot susþine
o sticlã de 1 l, o sticlã de  0.5l ºi o
umbrelã micã. Un spaþiu de depozi-
tare ascuns  la capãtul panoului de
bord este accesibil doar când uºa
ºoferului este deschisã, permiþând
ascunderea obiectelor valoroase.

O versiune de înaltã eficienþã
de 85 CP este disponibilã pe
anumite pieþe

Toate modelele KA+ oferã un
finisaj inteligent, integrat, cu deta-
lii cromate pentru grila din faþã, iar
barele de protecþie, mânerele
portierelor ºi oglinzile exterioare au
aceeaºi culoare ca ºi caroseria.
Interiorul are un finisaj granulat
atrãgãtor pe panoul de bord ºi ma-
teriale ornamentale contemporane
rezistente, cu o culoare stilatã ce-
nuºiu închis. Accentele cromate
distinctive sunt aplicate în zone
tactile cu vizibilitate sporitã precum
mânerele de deschidere a portiere-
lor, butoanele de control al conso-
lei centrale ºi fantele de ventilaþie.
Noul KA+ are o gamã de grupuri
motopropulsoare simplificate baza-
te pe noul motor pe benzinã efi-

cient Duratec de 1,2 l,. Disponibil
în versiuni de 70 CP ºi 85 CP,
motorul de 1,2 l este derivat din
aceeaºi gamã ca motorul de 1,25 l
disponibil pentru Fiesta ºi are tem-
porizare variabilã dublã independen-
tã a arborelui cu came care spo-
reºte performanþa, eficienþa con-
sumului de carburant ºi reduce
emisiile. „Combinat cu o transmi-
sie manualã cu cinci viteze stan-
dard, motorul de 1,2 l a fost con-
struit pentru a oferi eficienþã ºi
manevrabilitate, cu o plajã largã a
cuplului  ce face ca autoturismul
sã fie uºor ºi plãcut de condus atât
în oraº cât ºi la drum lung. O ver-
siune de înaltã eficienþã de 85 CP
este disponibilã pe anumite pieþe,
cu un raport final mai mare ºi o
calibrare unicã, oferind emisii CO2
de 110g/km”, se mai precizeazã în
comunicatul companiei Ford.

În ziua alegerilor locale:
33 de incidente au apãrut în reþeaua
de medie tensiune

În perioada desfãºurãrii alegerilor locale din judeþele
din aria sa de operar e, operatorul CEZ Distribuþie a
suplimentat atât echipele operative, cât ºi numãrul dispe-
cerilor de turã pentru a întâmpina posibilele întreruperi în
alimentarea cu energie electricã.

au fost identificate în instalaþiile de
interior ale secþiilor de votare. „Cele
mai multe deficienþe în alimenta-
rea cu energie electricã au fost însã
provocate de condiþiile meteo ne-

prielnice din regiunea Olteniei,
caracterizate prin ploi, intensi-
ficãri ale vântului ºi frecvente
descarcãri electrice”, se preci-
zeazã într-un comunicat de pre-
sã al CEZ Distribuþie.

În aceste situaþii, sistemele
de automatizare SCADA ºi se-
paratoarele telecomandate im-
plementate la nivelul judeþelor
CEZ ºi-au arãtat utilitatea du-
cand la un timp de remediere
mai mic de 30 de minute în ma-
joritatea cazurilor, iar pentru
peste 15 dintre acestea, echi-
pele operative au reuºit pune-
rea sub tensiune în mai puþin
din 3 minute.
41 de echipe au fost în teren

Cei 14 dispeceri ºi cele 41
echipe CEZ Distribuþie mobili-
zate pentru data de 05 iunie au
remediat cu promptitudine un nu-
mãr de 33 de incidente ce au apã-
rut în reþeaua de medie tensiune
din judeþele Argeº, Gorj, Olt ºi Te-
leorman. În judeþul Argeº, au fost
remediate patru incidente ce au
afectat linia electrica de 20 kV
Poiana Lacului – Bradu, fiind im-
plicate un numãr de 10 echipe. În
judeþul Gorj, 6 echipe CEZ au fost

puse la încercare de 6 incidente
ce au apãrut pe linia electricã 20
kV Godinesti – Ciuperceni. În ju-
deþul Teleorman a fost afectat de
cinci incidente pe linia electricã 20
kV Hârleºti – Tãtãrãºti care au fost
remediate prompt de cele 7 echi-
pe operative CEZ.  ªapte echipe
au fost mobilizate ºi pentru inci-
dentele care au afectat reþelele de

medie tensiune din judeþul Olt pe
liniile electrice 20 kV Curtiºoara -
Pompe IGO, Mamura - Cârlogani,
Balº - Piatra Olt.  Totodata, în ziua
alegerilor, pentru a asigura suportul
privind preluarea deranjamentelor
anunþate de la secþiile de vot, au
fost activate douã numere de te-
lefon, suplimentar faþã de Info
Linia CEZ – 0251 929.
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„Am decis sa ne adresãm acum, tutu-
ror, într-un mod transparent ºi public,
pentru cã situaþia comisarilor din cadrul
Comisariatelor Regionale Pentru Protec-
þia Consumatorilor a ajuns într-un mo-
ment critic. Nu este în intenþia noastrã
sã declanºãm un conflict, însã în acest
moment apreciem cã nu avem niciun fel
de protecþie profesionalã, nu avem suport
logistic în adevãratul sens al cuvântului,
iar motivaþia noastrã, dincolo de dorinþa
de a ne face treaba cât mai bine, este
aproape inexistentã”, se aratã într-un co-
municat semnat de Radu Preda, comi-
sar-ºef al Comisariatul Regional pentru
Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud-
Vest Oltenia.

„Au cele mai mici
salarii”

Acesta mai aratã faptul cã ei, comisa-
rii ANPC, au cele mai mici venituri – for-
mate exclusiv din salarii deoarece aproa-
pe orice altã activitate posibil aducãtoare
de venituri le este interzisã – dintre toate
instituþiile de control deconcentrate. Un
debutant în Comisariatele Regionale pen-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Pentru cã noul proiect legislativ privind salarizarea persona-
lului bugetar nu prevede nicio creºtere salarialã pentru angaja-
þii ANPC-CRPC-CJPC, angajaþii Comisariatul Regional pentru
Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (CRCPR)

au intrat în protest spontan, marþi, 7 iunie a.c., între orele
12.00-13.00. Stabilirea salariilor funcþionarilor din ANPC ºi
CRPC la nivelul celor din ANSVSA, acordarea de vouchere de

vacanþã ºi a celui de al 13-lea salariu sunt câteva dintre revendi-
cãrilor comisarilor de la Protecþia Consumatorilor.

tru Protecþia Consumatorilor începe de
la minimum pe economie, iar ca superi-
or, cu grad maxim de vechime, ajunge de
regulã pe la 1.800 lei. „Precizãm cã, la
încadrãri identice, salariile sunt conside-
rabil diferite. ANPC ºi-a diminuat perso-
nalul de circa trei ori în ultimii 10 ani.
Comisarii sunt insuficienþi în toate comi-
sariatele, acestea nefiind structurate în
raport cu criterii locale obiective – nu-
mãr locuitori/consumatori, numãr opera-
tori economici, etc. De-a lungul ultimilor
ani, în special în cursul anului 2015 – prin
actele normative care au modificat ºi
completat OUG nr. 83/2014, au fost ad-
optate mãsuri de asimilare salarialã între
autoritãþi publice similare ca atribuþii ºi
importanþã socialã, prin care s-au insti-
tuit principii ºi niveluri salariale similare
pentru autoritãþi similare din punct de
vedere al activitãþii ºi importanþei socia-
le. Politica de asimilare salarialã între in-
stituþiile similare este una constantã, în
ultima perioadã, pentru a elimina discre-
panþele salariale majore dintre acestea,
care se manifestã în defavoarea persona-
lului ºi în dauna interesului public de a

avea o administraþie publicã moti-
vatã ºi performantã” se mai aratã
în comunicatul semnat de Radu
Preda.

Vor venituri
precum colegii

sanitari-veterinari
Liderul comisarilor responsabili

cu protecþia consumatorilor mai
spune cã, în cursul anului trecut,
prin excepþie de la prevederile ini-
þiale ale OUG nr. 83/2014, mai
multe categorii de personal plãtite
din fonduri publice au beneficiat
de aplicarea acestor principii. În
acest timp, funcþionarii publici cu
atribuþii de control sunt, în conti-
nuare, trataþi salarial în mod dife-
rit, comisarii din Protecþia consu-
matorilor fiind grav discriminaþi
faþã de ceilalþi colegi din instituþii-
le de control similare: sanitar-ve-
terinare, antifraudã fiscalã etc.

„Este absolut necesar ca, la ni-
vel naþional, în domeniul bugetar
sã existe ºi sã se aplice aceleaºi
principii ºi aceleaºi niveluri sala-
riale pentru instituþiile similare, în
special pentru cele de control.
Numãrul maxim de posturi apro-
bat la nivel naþional este de numai
621, din care pentru aparatul cen-
tral 100, plus demnitarii, în timp
ce pentru toate comisariatele re-
gionale ºi judeþene pentru protec-
þia consumatorilor din întreaga
þarã 521 de posturi, astfel cum s-
a stabilit prin HG nr. 580/2013,

ceea ce aratã cã structura de personal
este extrem de dezechilibratã în raport
de importanþa ºi atribuþiile pe care aceas-
tã autoritate naþionala, inclusiv prin
structurile sale teritoriale, este chematã
sã le satisfacã în interes public. Din ca-
uza acestui numãr extrem de redus de
personal la nivel judeþean ºi teritorial, asi-
milarea salarialã a personalului din do-
meniul Protecþiei Consumatorilor cu cea
aferenta altor instituþii publice de con-
trol, cu mult mai consistente numeric,
va avea un impact bugetar nesemnifica-
tiv de redus la nivelul ordonatorului prin-
cipal de credite”, apreciazã Preda.

Sunt foarte vulnerabili
la corupþie

În justificarea demersului, angajaþii
considerã cã activitatea desfãºuratã de
comisarii din cadrul Comisariatelor Re-
gionale pentru Protecþia Consumatorilor,
funcþionari publici care exercitã acþiuni
de control ce implicã exercitarea prero-
gativei de putere publicã presupune un
grad ridicat de responsabilitate, risc ºi
dificultate, la care aceste persoane nu ar
fi supuse în condiþii normale în care ºi-
ar desfãºura activitatea fãrã desfãºura-
rea acestor acþiuni de control. Riscurile
sunt nu doar pentru aceste persoane pe
perioada exercitãrii acestor acþiuni sau
chiar dupã încetarea raporturilor de ser-
viciu ci, de multe ori, chiar pentru mem-
brii familiilor lor.

„Problema este profundã în serviciile
de control, în general, în special în Pro-
tecþia Consumatorilor în prezent, vulne-
rabili la corupþie, în care câºtigurile sala-
riale sunt disproporþionat de mici faþã de
restul instituþiilor de control. În prezent,
comisarii Comisariatelor Regionale pen-
tru Protecþia Consumatorilor au cele mai
mici salarii dintre toate instituþiile de con-
trol, sunt în deficit cu autoturismele în
vederea efectuãrii controalelor, acestea
efectuându-se cu autoturismele proprii,
au lipsã de consumabile ºi dotãri ale la-
boratoarelor de expertizã etc. Spre deo-
sebire de ameninþare, care este potenþia-
lã, vulnerabilitatea/cauza existã permanent
în cadrul activitãþii unei structuri. Vulne-
rabilitatea la corupþie presupune orice si-
tuaþie care-i poate oferi unui funcþionar

aflat într-un post sau care desfãºoarã o
anumitã activitate posibilitatea sã obþinã
foloase injuste în virtutea funcþiei sale”,
se mai aratã în protestul angajaþilor
C.R.P.C.R. Sud-Vest Oltenia.

Funcþionarul public,
greu de controlat

Contactul direct cu cetãþeanul în afa-
ra instituþiei este apreciat de semnata-
rul protestului drept  cea mai des întâl-
nitã situaþie în activitatea de control,
care poate duce la existenþa unor vul-
nerabilitãþi sporite în ce priveºte corup-
tibilitatea funcþionarilor publici, fiind
greu de verificat existenþa unui contact
cu cetãþeanul sau operatorul economic
controlat sau câte asemenea contacte
existã ºi dacã acestea sunt legale sau în
afara legii.

„Dacã se evalueazã vulnerabilitatea
unei structuri dintr-un domeniu cu grad
sporit de risc la corupþie, nu toþi funcþi-
onarii care îºi desfãºoarã activitatea în
acel domeniu implicã acelaºi grad de vul-
nerabilitate, ci doar aceia care lucreazã
pe anumite linii de activitate sau care
realizeazã anumite sarcini. În mod spe-
cial, atributul de agent constatator al
contravenþiilor ºi infracþiunilor este mai
vulnerabil la corupþie, având posibilita-
tea conferitã de lege de a constata, dar
ºi de a aplica sancþiuni pe loc. Între prin-
cipalele forme de corupþie regãsim co-
rupþia administrativã, iar între sectoare-
le vulnerabile la corupþie, administraþia
publicã centralã ocupã un loc special.
Valorificarea controalelor reprezintã unul
dintre principalii factori de risc la co-
rupþie”, precizeazã Radu Preda.

„Din motivele arãtate, este necesar sã
fie stabilit un tratament salarial nediscri-
minatoriu personalului din Protecþia Con-
sumatorilor faþã de personalul celorlalte
instituþii naþionale cu rol de control. Ve-
dem în fiecare zi cã din toate structuri-
le, mediile profesionale se cere imperios
suplimentarea veniturilor, a fondurilor,
etc. ªtim cã sunt ani în care nedreptãþi-
le s-au acumulat iar discrepanþele sala-
riale între funcþionarii publici cu atribu-
þii de control s-au accentuat ºi cã se re-
cupereazã greu”, a concluzionat comi-
sarul-ºef al C.R.P.C.R., Radu Preda.
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S-au încheiat înscrierile pen-
tru examenul de Bacalaureat,
concurs care va debuta luni, 13
iunie. „În acest moment, avem
înscriºi 4.375 de elevi ai clase-
lor terminale, introduºi în baza
de date. Pânã în prezent, sunt
douã solicitãri din partea unitãþi-
lor de învãþãmânt, pentru care
se vor constitui Comisii specia-
le de examen, care se deplasea-
zã la domiciliul candidaþilor.
Acestea au fost înaintate, conform metodo-
logiei, spre aprobare Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. De ase-
menea, sunt înregistrate nouã cazuri de ti-
neri cu anumite deficienþe, care au solicitat
aprobarea Comisiei Judeþene pentru desfã-
ºurarea examenului în condiþii speciale:
mãrirea timpului de lucru destinat efectuã-

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craio-
va va organiza marþi, 14 iunie, de la ora 18.00, o
nouã întâlnire din cadrul proiectului „Prãvãlia cul-
turalã îþi dã rendez-vous la Tradem!”. «Cei care se
vor aduna „la tejghea”, în Salonul Medieval al insti-
tuþiei, sunt invitaþi sã-ºi spunã pãrerea – sau doar sã
asculte ce cred alþii – despre inhibiþii, despre factorii
care duc la opriri, încetiniri, întârzieri, diminuãri, cris-
pãri, abþineri, reþineri în viaþa personalã sau socialã,
despre efectele benefice ori malefice ale înfrânãrii,
stãpânirii, controlului, despre riscuri/împliniri sau
primejdii/ binefaceri pe care le pot aduce inhibiþia
sau dezinhibiþia», precizeazã organizatorii într-un co-
municat de presã. Moderator al întâlnirii va fi, ca de
obicei, Cornel Mihai Ungureanu, redactor-ºef al re-
vistei online „Prãvãlia culturalã” (www.pravaliacul-
turala.ro). Accesul publicului este liber.

MAGDA BRATU

La Tradem se
vorbeºte fãrã inhibiþii

Peste 4.000 de candidaþi înscriºi la BacalaureatPeste 4.000 de candidaþi înscriºi la BacalaureatPeste 4.000 de candidaþi înscriºi la BacalaureatPeste 4.000 de candidaþi înscriºi la BacalaureatPeste 4.000 de candidaþi înscriºi la Bacalaureat

rii lucrãrii scrise de candidaþii cu deficienþe
motorii sau neuromotorii, interpret, trans-
miterea prin dictare a informaþiilor cores-
punzãtoare, asigurarea scrisului cu carac-
tere mãrite”, a precizat prof. Nicoleta Li-
þoiu, purtãtor de cuvânt al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Violenþa între copii, în ºcolile
din România, a ajuns la un nivel
îngrijorãtor. „Salvaþi Copiii!”,
ONG cu rezultate palpabile în
România, a lansat primul studiu
naþional cu privire la fenomenul
de „bullying” (violenþa între co-
pii), în  ºcolile româneºti, în ve-
derea unei mai bune înþelegeri a
motivelor care stau la baza aces-
tor comportamente. Rezultatele
sunt departe de a fi mãcar satis-
fãcãtoare: în mod repetat, în
ºcoalã, trei din zece copii sunt
excluºi din grupul de colegi; trei
din zece minori sunt ameninþaþi
cu bãtaia sau lovirea de cãtre cei
care sunt împreunã cu ei, vor-
bind de vârstã ºi an de studiu;
unul din patru a fost umilit. Din
zece puºtani, doi au recunoscut
cã i-au exclus din rândul lor pe
cei care nu-i considerau „egali”,
o formã minorã de discriminare.
De asemenea, 37% din copiii par-
ticipanþi la studiul de caz au mãr-
turisit cã s-au rãspândit zvonuri
umilitoare despre ei, iar 84% au
spus cãau fost martorii unei si-
tuaþii în care un elev îl ameninþa
pe altul. Un fenomen îngrijorã-
tor, care trebuia ºi, din fericire, a
atras reacþii.

Ajutor de la CJRAE
Nu se putea ºterge cu burete-

le peste aceste acþiuni, iar ONG-
ul respectiv a luat câteva mãsuri.
Nu o putea face fãrã sprijinul in-
stituþiilor îndrituite, cele cu pre-
rogative în domeniu. «Suntem
parteneri în acest proiect ºi, deja,
am început sã punem în practicã
metodele de reducere a acestui
fenomen, în parteneriat cu In-

VVVVViolenþa în ºcoli, aflatã în vizorul autoritãþiloriolenþa în ºcoli, aflatã în vizorul autoritãþiloriolenþa în ºcoli, aflatã în vizorul autoritãþiloriolenþa în ºcoli, aflatã în vizorul autoritãþiloriolenþa în ºcoli, aflatã în vizorul autoritãþilor
În ultimul timp, fenomenul violenþei în ºcoli a mers

pe o pantã ascendentã, aproape de cota de pericol, iar
fenomenul „încrâncenãrii” între elevi a devenit destul
de periculos. Undeva trebuia sã se ia mãsuri de preveni-
re ºi combatere, s-au efectuat studii de specialitate ºi,
în urma rezultatelor acestora, s-au pus în aplicare pro-
grame. O organizaþie neguvernamentalã, „Salvaþi Co-
piii!”, a pornit la drum ºi a început derularea unor pro-
grame. Pe baza lor s-au fãcut destule studii, iar, ca ºi
concluzii, s-a ajuns la punerea în practicã a unor pro-
iecte, dar, indiferent de pãreri, este nevoie de o subven-
þionare, în adevãratul sens al cuvântului, a educaþiei.

spectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Dolj. Am fost în pune-
rea în practicã, prin seminarii la
Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã, Colegiul Naþional „Ca-
rol I”, vom merge ºi în altele, în
aºa fel încât sã putem diminua
acest fenomen. Prin acest parte-

neriat s-a pus la dispoziþie ºi un
ghid de utilizare a siguranþei în
învãþãmânt, fiind accesibil „Un
internet mai sigur pentru toþi ele-
vii”, prin care, prin accesarea
CTRL_AJUTOR, orice copil poa-
te primi sprijin. Este vorba de
posibilitatea de intervenþie, prin
accesarea acelei taste amintite,
aºa cum se specificã în „Ora de
net”, program specific. Suntem
în plinã derulare a ºcolarizãrii de
formatori, iar cele mai frecvente
cazuri raportate sunt de hãrþui-
rea în on-line, dependenþa de in-
ternet etc.  În ceea ce priveºte
violenþa fizicã între elevi, aici ar
fi mai multe de spus. Deocam-

datã, avem, deoarece despre
aceasta este vorba, 47 de posturi
de specialiºti psiho-pedagogici în
Dolj, cinci dintre aceºtia fiind la
sediul nostru. Cred cã este ne-
voie de mai mult», a declarat
prof.dr. Marinela Dumitrescu,
director al Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþiona-
lã Dolj.

Consilieri puþini,
la un numãr mare de elevi
Situaþia este mult mai comple-

xã decât pare la prima vedere. Toþi
cei care asigurã asistenþa psiho-
pedagogicã sunt încadraþi cu jumã-
tate de normã, iar conform Ordi-

nului nr.5555/2011, al ministrului
Educaþiei, aflat ºi acum în vigoa-
re, este necesar un numãr de mi-
nimum 800 de elevi, pentru a pu-
tea beneficia de un consilier psi-
ho-pedagogic, ºi de cel puþin 400
de copii pentru acelaºi post la grã-
diniþã. Este o adevãratã bãtaie de
joc la adresa educaþiei ºi este cât
se poate de adevãrat cã subdimen-
sionarea bugetarã a învãþãmântu-
lui produce astfel de efecte. Re-
zultatele sunt cu atât mai vizibile
în mediul rural.

«Nu am avut astfel de aspecte,
însã nu putem trece cu vederea
unele deficienþe. Sigur, suntem fãrã
probleme, dar am avea nevoie de

un consilier ºcolar. Dar, atât timp
cât aceasta este legislaþia nu pu-
tem decât sã ne conformãm. În
mediul rural, problemele sunt mult
mai mari, dacã ne gândim ºi la fe-
nomenul copiilor care, cu pãrinþi
plecaþi în strãinãtate, au nevoie de
consiliere. Sperãm sã fie fãcut ceva
în acest sens», a declarat prof.  Si-
mona Negru, director al ªcolii
Gimnaziale din comuna Ghindeni.

„Nu putem rãmâne
fãrã reacþie...”

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj nu a rãmas impasibil la aces-
tor probleme . „Sunt situaþii destul
de dificile. Nu putem rãmâne fãrã
reacþie. Astfel, aºa cum am mai
spus, vom fi parteneri în proiecte
de diminuare a fenomenului infrac-
þional. Vom pune accent, ºi atrag
încã o datã atenþia, asupra impli-
cãrii familiilor în educaþie. Este unul
din scopurile noastre, pe lângã cel
al scãderii abandonului ºcolar. Vom
promova tot timpul parteneriatele
care reduc violenþa în unitãþile de
învãþãmânt”, a declarat prof. La-
vinia Craioveanu, inspector ge-
neral al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Lavinia
Craioveanu

Marinela
Dumitrescu
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Domnul ºi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, dupã 40 de zile de la
Înviere, S-a suit la ceruri ºi a ºezut
de-a dreapta Tatãlui. Cu puterea
dumnezeiascã cu care a înviat ºi a
pãrãsit mormântul, tot cu aceeaºi
putere s-a înãlþat de pe pãmânt la
cer; s-a înãlþat cu acelaºi trup cu
care s-a rãstignit ºi a înviat. Mân-
tuitorul împlinise opera divinã pen-
tru care venise în lume, ne-a adus
învãþãtura mântuitoare, S-a dat ca

pildã de împlinire prin întreaga Sa
viaþã ºi mai ales prin jertfa de pe
Crucea Golgotei. Dupã ce a înviat
S-a arãtat ucenicilor Lui de mai
multe ori vorbindu-le de Împãrãþia
lui Dumnezeu. Dar iatã cã dupã
patruzeci de zile sosise timpul sã
se întoarcã iarãºi la Tatãl Sãu ºi sã
primeascã cununa jertfei ºi biruin-
þei Sale. Aceasta este taina pe care
a explicat-o ucenicilor Sãi în aju-
nul morþii Sale când le-a zis: “Ie-

ºit-am de la Tatãl ºi am venit în
lume, iar acum las lumea ºi mã în-
torc la Tatãl!”(Ioan16,28).  Hris-
tos S-a înãlþat la cer de pe Muntele
Mãslinilor, în vãzul Apostolilor ºi a
doi îngeri care le-au vorbit uceni-
cilor despre a doua venire a lui
Hristos, ca aceºtia sã nu se lase
copleºiþi de durerea despãrþirii. Din
Sfânta Scripturã aflãm cã Mântui-
torul ªi-a ridicat mâinile, binecu-
vântându-i pe ucenici, iar pe când
îi binecuvânta S-a înãlþat la cer
(Luca 24, 51), în timp ce un nor
L-a fãcut nevãzut pentru ochii lor
(Faptele Apostolilor 1,9). Adeseori
Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din
nor, fenomen prin care se mani-
festã energiile divine, menite sã
reveleze prezenþa Divinitãþii, dar sã
o ºi ascundã. În timp ce priveau
iar lacrimile se scurgeau pe feþele
lor, deodatã au vãzut deasupra lor
în vãzduh doi îngeri îmbrãcaþi în
haine albe ºi le-au zis: “Bãrbaþi ga-
lileeni, ce staþi cãutând spre cer?
Acest Iisus care s-a înãlþat de la
voi la cer asa va veni precum L-aþi
vãzut pe El mergând” (Faptele
Apostolilor 1,9-11).Va veni, prin
urmare, pe norii cerului cu toþi
sfinþii îngeri, ca Judecãtor, la sfâr-
ºitul lumii ca sã rãsplãteascã fie-
cãruia dupã faptele lui. Se va în-
toarce cu acelaºi trup cu care a
suferit, cu rãnile deschise, cãci de
aceea spune Sfânta Scripturã cã
“vor vedea pe Cel ce L-au strãpun-
s”(Ioan 19,37). Iisus Se înalþã la
cer acum ca om ºi nu ca Dumne-

zeu, pentru cã dumnezeirea Sa nici-
odatã n-a pãrãsit cerul ºi este pre-
tutindeni. El stã acum de-a dreap-
ta Tatãlui Sãu pe scaun ceresc,
înconjurat de cetele îngerilor care
se cutremurã, iar în mânã þinând
sceptrul puterii cãci este Împãrat
ºi Domn al cerului ºi al pãmântu-
lui, aºa dupã cum a spus: “Datu-
Mi-s-a toatã puterea în cer ºi pe
pãmânt”(Matei 28,18). Domnul
Hristos s-a înãlþat la cer ca sã tri-
mitã ucenicilor Sãi pe Duhul Sfânt.
De aceea, la zece zile dupã înãlþa-
re, trimite peste ucenicii Sãi fãgã-
duinþa Tatãlui ceresc, pe Duhul
Sfânt Mângâietorul, Duhul Adevã-
rului ºi Vistierul Bunãtãþilor. Înãl-
þarea lui Hristos întru slavã ºi ºede-
rea Sa de-a dreapta Tatãlui este
chipul deplinei îndumnezeiri a
umanitãþii Lui. Prin toate actele
Sale, întrupare, moarte, Înviere,
El a îndumnezeit treptat firea ome-
neascã pe care a asumat-o, dar
prin Înãlþare a transfigurat-o pe
deplin. Datoritã transfigurãrii su-
preme a trupului Sãu, Hristos poa-
te deveni interior celor care cred
în El. Înãlþarea Domnului nu in-
seamnã retragerea Sa din creaþie,
pentru cã El continuã sã fie pre-
zent ºi lucrãtor prin Sfântul Duh.
Ridicarea cu trupul la cer este o
mãrturie a faptului cã omul a fost
creat pentru veºnicie, cãci Fiul nu
Se înfãþiºeazã Tatãlui numai ca
Dumnezeu, ci ºi ca Om. Hristos,
prin Înãlþare, nu aratã doar unde
trebuie sã ajungã omul, ci se face

cale ºi putere, ca omul sã ajungã
la aceastã stare. Cea mai veche
menþiune despre sãrbatoarea Înãl-
þarii Domnului o gãsim la Eusebiu
din Cezareea, în lucrarea “Despre
sãrbãtoarea Paºtilor”, compusã în
anul 332. Din aceastã lucrare re-
iese cã Înãlþarea Domnului era
sarbatoritã în acea vreme odatã cu
Rusaliile, la cincizeci de zile de la
Învierea lui Hristos. Spre sfârºi-
tul secolului IV ºi începutul seco-
lului V, sãrbãtoarea Înãlþãrii s-a
separat de cea a Pogorârii Sfân-
tului Duh (Rusaliile), fiind prãz-
nuitã în a patruzecea zi dupã În-
viere, datã care va rãmâne stabili-
tã pentru totdeauna în calendarul
bisericesc. Prin hotãrârile Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din anii 1999 ºi 2001,
sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului a
fost consacratã ca Zi a Eroilor ºi
sãrbãtoare naþionalã bisericeascã.
În aceastã zi, în toate bisericile se
face pomenirea eroilor români cã-
zuþi de-a lungul veacurilor pe toa-
te câmpurile de luptã pentru cre-
dinþã, libertate, dreptate, pentru
apãrarea þãrii ºi întregirea neamu-
lui, iar creºtinii se salutã cu “Hris-
tos S-a înãlþat!” ºi “Adevãrat S-a
înãlþat!”. Împaratul Hristos ºade
pe tronul dumnezeiesc al slavei,
dar locuieºte ºi în inima celor ce-
L iubesc. Aºa putem înþelege pa-
radoxul: Hristos este înãlþat ºi în
drum spre Înãlþare cu fiecare din-
tre noi. Amin!
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«Fundaþia „Cuvântul care Zideº-
te” organizeazã, anual, Festivalul
Oratoric „Sfântul Ioan Gurã de
Aur”, cu scopul de a da posibilita-
tea adolescenþilor sã înveþe ºi sã
vorbeascã despre credinþa, religia
ºi moºtenirea lor creºtinã. Prin
aceasta se va întãri înþelegerea ºi
aprecierea identitãþii lor de creºtini
ºi se va contribui la maturitatea ºi
creºterea lor spiritualã, creºterea

Festivalul oratoric „Sfântul Ioan GurãFestivalul oratoric „Sfântul Ioan GurãFestivalul oratoric „Sfântul Ioan GurãFestivalul oratoric „Sfântul Ioan GurãFestivalul oratoric „Sfântul Ioan Gurã
de Aur” ºi-a desemnat câºtigãtoriide Aur” ºi-a desemnat câºtigãtoriide Aur” ºi-a desemnat câºtigãtoriide Aur” ºi-a desemnat câºtigãtoriide Aur” ºi-a desemnat câºtigãtorii

Fundaþia „Cuvântul care Zideºte” a Mitropoliei
Olteniei a organizat, pe 7 iunie, Festivalul oratoric
„Sfântul Ioan Gurã de Aur”, ediþia a XII-a. Eveni-
mentul s-a desfãºurat la Centrul de restaurare,
conservare patrimoniu ºi vizualizare, adresându-se

elevilor de liceu din Oltenia. La secþiunea Juniori,
participanþi de clasele a IX-a ºi a X-a au prezentat
eseuri pe tema „Pledoarie pentru ora de religie”, iar
la secþiunea Seniori, elevii de clasele XI-a ºi a XII-
a au avut ca temã „Pilda, cale spre cunoaºtere”.

gradului de implicare în activitãþi
culturale ºi de dezvoltare persona-
lã», a precizat Cristina Stamato-
iu, director executiv al Fundaþiei
„Cuvântul care Zideºte”.

„Cuvântul Bisericii
a prins rãdãcinã în sufletele

dumneavoastrã”
La festival au participat 25 de

elevi din judeþele Dolj, Gorj ºi Me-

hedinþi, iar juriul a fost format din
conf. univ. dr. Cãlina Nicoleta
(Facultatea de Litere a Universitã-
þii din Craiova), conf. univ. dr. Ci-
cort Constantin (Facultatea de
Litere din Craiova, actor al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”) ºi pr.
cons. Stãnulicã Adrian (consilier
în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei).

Prezent la acest eveniment, ar-
hid. Ioniþã Apostolache, inspec-
tor în cadrul Biroului de catehiza-
re, învãþãmânt ºi activitãþi cu tine-
retul, a transmis aprecieri organi-
zatorilor ºi elevilor pentru implica-
rea în aceastã activitate. „Vã mul-
þumim pentru interesul pe care-l
acordaþi de fiecare datã acestui fes-
tival oratoric, festival de dicþie bi-
sericeascã. Cea de-a XII-a ediþie
face cunoscut un interes deosebit
al tinerilor noºtri pentru oratoria
bisericeascã. Vã felicitãm pentru
prezenþa dumneavoastrã la aceas-
tã fazã finalã. Pentru noi, cu toþii
sunteþi câºtigãtori pentru cã iubiþi
cuvântul Bisericii, iar cuvântul Bi-
sericii a prins rãdãcinã în sufletele
dumneavoastrã”, a subliniat arhid.
Ioniþã Apostolache.

Elevi premiaþi pentru implicare
La secþiunea Juniori, premiul I a

fost acordat  elevei Murgãºanu Adi-
na Persida, din cadrul Liceului Teh-
nologic „Horia Vintilã”, Segarcea
(prof. coord.: Zanficu Andreea Elvi-
ra), premiul al II-lea a fost înmânat
elevului Bãlãceanu Laurenþiu, de la
Seminarul Teologic Ortodox „Sfân-
tul Grigorie Teologul” din Craiova
(prof. coord.: pr. Stãiculescu Angel
Cristian), premiul al III-lea, elevei
Þîgîrã Nicoleta, de la Colegiul Naþi-
onal Economic „Gheorghe Chiþu” din
Craiova (prof. coord.: Manda Iulia-
na), iar menþiune, elevilor Ionescu
Andrei, de la Colegiul Naþional „Spi-
ru Haret” din Târgu Jiu, judeþul Gorj
(prof. coord.: Pãunescu Felicia) ºi
Pãducel Adriana Milena, de la Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi” din Craio-

va (prof. coord.: Popescu Ileana).
La secþiunea Seniori, premiul I a

fost acordat elevului Ciobanu Ro-
bert, de la Liceul Teoretic „Tudor
Arghezi” din Craiova (prof. coord.:
Bãrãitaru Paulina), premiul al II-lea,
elevei Popescu Ana-Maria, de la Co-
legiul Naþional „Gheorghe Þiþeica”
din Drobeta-Turnu Severin, judeþul
Mehedinþi (prof. coord.: Firi Iulia-
na), premiul al III-lea – Scuipici
Mihaela, de la Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea (prof.
coord.: Zanficu Andreea Elvira) ºi
menþiune, elevilor Muscalu Victor,
de la Seminarul Teologic Ortodox
„Sfântul Grigorie Teologul” din Cra-
iova (prof. coord.: Pr. Stãiculescu
Angel Cristian) ºi Popescu Gabriel
Adrian, de la Colegiul Naþional „Spi-
ru Haret” din Târgu Jiu, (prof. co-
ord.: Pr. Pãunescu Anghel).
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O alta cursã
a companiei
Egyptair,
ameninþatã
cu bombã

Un avion al companiei
EgyptAir, care efectua ieri o
cursã între Cairo ºi Beijing, a
aterizat de urgenþã în Uzbekis-
tan pe fondul unei ameninþãri
cu bombã, au anunþat doi
responsabili ai aviaþiei civile
egiptene. Potrivit informaþiilor
difuzate de portalul de ºtiri Al-
Wasat, angajaþii aeroportului
internaþional din Cairo au
primit un apel telefonic
anonim cu privire la o bombã
care ar fi plasatã la bordul
avionului, la scurt timp dupã
ce acesta a decolat din Cairo.
În urma ameninþãrii, s-a decis
ca avionul sã aterizeze de
urgenþã în Uzbekistan. Niciun
exploziv nu a fost gãsit la
bordul aeronavei. “Avionul se
pregãteºte sã îºi reia zborul. A
fost vorba despre o alertã
falsã”, a declarat unul dintre
cei doi responsabili. Potrivit
companiei Uzbekistan Airways,
cei 118 psageri ºi 17 membri ai
echipajului care se aflau la
bordul avionului au fost
evacuaþi ºi sunt teferi. Agenþia
de presã China News a confir-
mat, de asemenea, cã avionul
a aterizat de urgenþã în
Uzbekistan.

Franþa a lansat,
cu ocazia Euro 2016,
o aplicaþie telefonicã
ce va transmite alerte
de atac terorist

Guvernul Franþei a lansat,
cu ocazia Euro 2016, o aplica-
þie pentru telefoane mobile
care va transmite alerte în
cazul unor atacuri teroriste.
“Aplicaþia va permite transmi-
terea de alerte, în funcþie de
locaþie, în cazul unui atac
terorist”, a comunicat Ministe-
rul francez de Interne. Aplica-
þia, dezvoltatã dupã atentatele
comise la Paris în noiembrie
2015, soldate cu 130 de morþi,
a fost lansatã ieri, cu douã zile
înainte de începerea Euro
2016. Utilizatorii aplicaþiei vor
putea stabili opt zone despre
care vor fi avertizaþi în cazul
unui atac terorist. Toate
locaþiile care gãzduiesc meciuri
cu ocazia Euro 2016, în
Franþa, sunt “potenþiale þinte
ale atacurilor teroriste”, a
avertizat, marþi, Ministerul
britanic de Interne. „În timpul
Euro 2016, stadioanele, zonele
destinate fanilor, instalaþiile
care vor transmite turneul
sportiv ºi reþelele de transport
reprezintã potenþiale þinte ale
atacurilor teroriste”, anunþã
Ministerul britanic de Interne,
avertizând cetãþenii britanici
care se deplaseazã în Franþa sã
dea dovadã de vigilenþã. Euro
2016 începe mâine, în Franþa,
ºi dureazã o lunã.
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Efortul statelor emergente de a
atinge nivelul PIB-ului din þãrile dez-
voltate a fost decalat câteva zeci de
ani de scãderea ritmului creºterii
propriilor economii ºi de impactul
scãderii preþurilor materiilor prime,
aratã un studiu al Bãncii Mondiale.
Aceasta a ajustat în scãdere, pro-
gnoza privind creºterea economi-
cã la nivel global, din cauza perfor-
manþelor scãzute ale þãrilor expor-
tatoare de materii prime. Conform
Bãncii Mondiale, economia globalã
va avea o creºtere de 2,4 puncte
procentuale anul acesta, compara-
tiv cu o perspectivã anterioarã de
2,9 puncte procentuale, exportato-
rii emergenþi de materii prime ur-
mând sã aibã o expansiune de doar
0,4% - faþã de 3,2% în anul 2013. Prognoza în
scãdere intervine în contextul unei noi analize
care aratã cã, pentru prima datã de la începutul
secolului 21, majoritatea economiilor emergen-
te ºi în curs de dezvoltare nu mai reuºesc sã
reducã diferenþa de venituri în raport cu Statele
Unite ºi alte þãri bogate. Anul trecut, doar 47%
dintre cele 114 economii aflate în curs de dez-
voltare evaluate de Banca Mondialã reuºeau sã
menþinã tendinþa de apropiere de nivelul PIB-
ului din SUA, o pondere care este sub nivelul
de 50% pentru prima datã dupã anul 2000, com-
parativ cu 83% din acelaºi grup de þãri în anul
2007, când a izbucnit criza financiarã. Aceastã
situaþie economicã, avertizeazã analiºtii, va avea
un impact semnificativ asupra perspectivelor
la care se aºteaptã cetãþenii statelor emergente.
“Dacã înaintea crizei media pieþelor emergente
ar fi urmat sã atingã nivelurile de venit ale unui
stat dezvoltat într-o generaþie, scãderea ritmu-
lui creºterii economice în ultimii ani a extins
perioada de recuperare a diferenþei cu câteva
decenii”, explicã specialiºtii. Oficiali din cadrul
Fondului Monetar Internaþional au avertizat re-
cent cã aºa-numitul proces de “convergenþã
economicã” a scãzut la nivelul de douã-treimi
din cota existentã înaintea crizei. Însã avertis-
mentul Bãncii Mondiale preconizeazã o imagi-
ne ºi mai sumbrã. În cei cinci ani dinaintea cri-
zei financiare din 2008, pieþele emergente ar fi
avut nevoie de o medie de 42,3 ani pentru a

Un poliþist ºi doi civili au mu-
rit ºi peste 30 au fost rãniþi, ieri
dimineaþã, dupã ce un atacator
kamikaze - militant kurd - a de-
tonat o maºinã-capcanã în faþa
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atinge nivelul PIB-ului raportat la cap de locui-
tor din Statele Unite, conform studiului Bãncii
Mondiale. Însã, în ultimii trei ani, dat fiind cã
economii emergente majore precum Brazilia,
Rusia ºi Africa de Sud s-au confruntat cu o
scãdere a ritmului de creºtere sau au intrat în
recesiune, decalajul faþã de nivelul PIB-ului din
SUA a ajuns la 67,7 ani. În cazul pieþelor mar-
ginale - economiile mai fragile din categoria þã-
rilor în curs de dezvoltare, precum Nigeria -
decalajul faþã de SUA a crescut de la 43,1 ani la
109,7 ani. Scãderea ritmului creºterii economi-
ce a condus ºi la o intensifi-
care a cererii pentru credite
din partea Bãncii Mondiale,
nivelul împrumuturilor ur-
mând sã ajungã anul acesta
la un record pentru o pe-
rioadã noncrizã de 30 de
miliarde de dolari. Ayhan
Kose, coordonatorul rapor-
tului Bãncii Mondiale pe
tema Perspectivelor Econo-
mice Globale, a explicat cã
scãderea preþurilor la mate-
rii prime începutã în anul
2011 ºi acceleratã prin re-
ducerea semnificativã a ta-
rifului barilului de petrol a
creat diferenþe în categoria
economiilor emergente.

Multe economii în curs de dezvol-
tare axate pe importul de materii pri-
me - precum China ºi India - au
beneficiat de pe urma scãderii pre-
þurilor ºi par sã aibã o relativã re-
lansare. În schimb, þãrile exporta-
toare de materii prime - care în ca-
zuri precum cel al Nigeriei au înce-
put sã epuizeze capitalul financiar
amortizant acumulat în perioadele
de creºtere economicã solidã - au
ajuns acum la dileme politice de
genul modului în care sã abordeze
deficitele fiscale generate de scã-
derea veniturilor din petrol ºi de
reducerea valorii monedelor naþio-
nale. Scãderea economicã va afec-
ta ºi eforturile de diminuare a ra-
tei sãrãciei, atrage atenþia Ayhan

Kose. Anul trecut, Banca Mondialã a ridicat
linia sãrãciei pe plan internaþional la 1,90 do-
lari pe zi ºi a anunþat cã sãrãcia extremã la
nivel global scãzuse pentru prima datã la sub
10% din populaþie. Dar datele certe despre sã-
rãcie sunt colectate în ani de zile, iar aceste
concluzii se bazau pe estimãri axate ºi ele pe
repetarea performanþelor de creºtere econo-
micã antecrizã ale þãrilor în curs de dezvolta-
re. Drept rezultat, acele concluzii sunt privite
acum cu scepticism atât de cãtre experþi ai Bãn-
cii Mondiale, cât ºi de alþi specialiºti.

Trei morþi ºi peste 30 de rãniþi, într-un atac
asupra unei secþii de poliþie din Turcia

unei secþii de poliþie de la fron-
tiera Turciei cu Siria, susþin ofi-
ciali turci, atribuind atacul miº-
cãrii Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK). Atacul a avut

loc în oraºul Midyat, din provin-
cia Mardin, la o zi dupã ce un alt
atac cu maºinã-capcanã s-a pro-
dus în Istanbul, soldându-se cu
moartea a 11 persoane ºi rãnirea
a cel puþin 36. Ambulanþe au fost
trimise la faþa locului. În cadrul
unei intervenþii în Istanbul, pre-
mierul turc, Binali Yildirim a dat
vina pe militanþii miºcãrii PKK
pentru atac. “Cei care au comis
atacul sunt membri ai organiza-
þiei criminale PKK”, a declarat
Yildirim dupã ce a vizitat în spi-
tal supravieþuitorii atacului din Is-
tanbul. Potrivit agenþiei de stat
Anadolu, care citeazã surse din
securitate, forþele turce au efec-
tuat ieri raiduri aeriene în zone
populate de kurzi din nordul Ira-
kului ºi sud-estul Turciei - pro-
vincia Diyarbakir. Marþi searã

preºedintele turc, Recep Tayyip
Erdogan, a declarat într-un dis-
curs televizat cã forþele turce de
securitate au neutralizat 7.600 de
militanþi kurzi din iulie 2015, de
când a ieºit din vigoare un acord
de încetare a conflictului armat
între cele douã pãrþi. Miºcarea
radicalã Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK) lanseazã frec-
vent atacuri împotriva forþelor
turce de securitate. În sud-estul
þãrii, unde se aflã majoritatea po-
pulaþiei kurde, autoritãþile turce
au lansat la finalul anului trecut
o ofensivã de amploare împotri-
va militanþilor kurzi, care au co-
mis mai multe atacuri teroriste
comise în þarã, dupã ce un acord
de încetare a conflictului armat
între cele douã pãrþi a ieºit din
vigoare pe 20 iulie 2015.
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Anunþul tãu!
Subsemnatul Rãduca

Cãtãlin, titular al proiectului
“CONSTRUIRE SPÃLÃTO-
RIE AUTO PARTER, PUÞ
FORAT ªI FOSÃ SEPTICÃ”
anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul
,,CONSTRUIRE SPÃLÃTO-
RIE AUTO PARTER, PUÞ
FORAT ªI FOSÃ SEPTICÃ”
propus a fi amplasat în mun.
Craiova, str. BARIERA VÎLCII,
nr. 265Y, judeþul Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului
Dolj din Municipiul Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni- joi, în-
tre orele 8.00 – 16.00 ºi vineri
între orele 08.00 – 14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ pânã la data
de 14.06.2016.

Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii Ge-
nerale Extraordinare a Acþionari-
lor Societãþii IDP PROIECT S.A.
cu sediul în Craiova, str. Ion Ma-
iorescu, nr. 4, demisol, cam. D7,
jud. Dolj CUI RO 30454254, în-
matriculatã sub nr. J16/1137/
2012. Administratorul Unic al
soc. IDP PROIECT S.A., (“Socie-
tatea”), convoacã Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþionari-
lor, la data de 11.07.2016, ora
10.30, la sediul Societãþii din Cra-
iova, str. Ion Maiorescu, nr. 4,
demisol, cam. D7, jud. Dolj, la care
sunt îndreptãþiþi sã participe toþi
acþionarii Societãþii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor al soc. IDP
PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
10.06.2016 (data de referinþã),
având urmãtoarea: ORDINE DE
ZI 1. Desemnarea administrato-
rului unic al societãþii IDP PRO-
IECT S.A., stabilirea duratei man-
datului ºi a remuneraþiei acestu-
ia, aprobarea contractului de
mandat pentru noul Administra-
tor Unic, desemnarea persoanei
care va semna contractul de
mandat în numele societãþii. 2.
Descãrcarea de gestiune a admi-
nistratorului Toader Gabriel, pe
baza raportului de activitate în-
tocmit pentru perioada de la data
numirii: februarie 2016 pânã la
data încetãrii mandatului iunie
2016. 3. Aprobarea modificãrii art.
21 al actului constitutiv al socie-
tatii cu numele si datele de iden-
tificare ale noului administrator
unic. In caz de neântrunire a cvo-
rumului la data convocãrii, se re-

Anunþul tãu!
convoacã Adunarea Generalã Ex-
traordinarã în aceleaºi condiþii cu
aceeasi ordine de zi pentru data
de 12.07.2016, ora 10.30, la se-
diul Societãþii. Acþionarii pot par-
ticipa la ºedinþa Adunãrii Gene-
rale Extraordinare personal sau
prin reprezentanti, în baza unei
procuri speciale, conform dispo-
ziþiilor legale, modelul procurii
putând fi disponibil la sediul
societãþii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de
reprezentare se depune la sediul
societãþii, cel târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Administra-
torul Unic al Societãþii IDP PRO-
IECT S.A. TOADER GABRIEL.

CÃLDÃRARU ROZA titular al
proiectului Construire imobil P+1
cu destinaþie de bar, terasã la
parter, locuinþã la etaj, spãlãtorie
ºi vulcanizare anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- Fãrã evaluarea impactului
asupra mediului ºi fãrã evaluare
adecvatã pentru proiectul men-
þionat, propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Goicea, sat
Goicea, T1, P6,7, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile.
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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.

PRESTÃRI SERVICII
TRANSPORT cole-
te ºi persoane din
uºã în uºã. Craiova
– Belgia - Anglia. Te-
lefon: 0730/831.195.
Execut  zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964;  0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând  garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând apartament
2  camere  zona
Gãri i .   Telefon:
0746/041.448.
3 - 4 CAMERE

1 Mai (Insulã) vis a
vis Fabrica Confec-
þii 3 decomandate
(boxã subsol), ve-
dere  bilateralã,
59.000 Euro. Tele-
fon: 0770/401.726;
0770/970.565.

Apartament 4 deco-
mandate toate  îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Vând casã Craio-
va,  str.  Târnava,
nr.  21.  Telefon:
0749/320.335.
VÂND  casã+te-
ren,  zona  Izvoru
Rece.  Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Proprietar, vând par-
cele 450-730 mp,
Selgros, acces din-
spre Damila ºi Casa
Noastrã,  intravilan,
curent electric, 20
euro/mp. Telefon:
0770/243.598;
0722/264.089.
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece.  Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la 10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã 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 împrej-
muit 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
ªimnicu 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:
0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat  în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.

C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon:  0730/
608.131.
Vând Skoda Oc-
tavia  Tour  1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect.  Telefon:
0766/632.388.
Vand  Seat  Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabrica-
t ie:  2003;  Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat;
6 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; In-
chidere  centrali-
zata; ABS; Servo-
directie; Xenon; -
Interior  recaro;
Pret  2700  Euro,
negociabil. Relatii
la  telefon:  0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþi i  la  telefon:
0764/779.702;
0767/453.030.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând  bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite,  cu  gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 100 familii  al-
bine, fagfuri – 35 lei
/ kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând plug nr. 5 pen-
tru  boi.  Telefon:
0251/421.727.
Avantajos studiou,
saltea Relaxa, covor
persan, televizor co-
lor, pavilion,  lustre,
lãmâi, piese Dacia
noi. Telefon: 0251/
416.455.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.

Vând triploc în stare
perfectã de funcþio-
nare  cu piese de
schimb  rezervã ºi
motor rezervã. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând  în  Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zin-
catã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cru-
ce marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã
5  lei  kg,  televizor
color Grunding cu
telecomandã - 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând TV color D-
102  cm,  cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W.  Telefon:
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri  cu butelie,
polizor  unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D
600.  Telefon: 0251/
427.583.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil.  Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea,  tri-
ploc, maºinã de sur-
filat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând  cãruþ  sport
copii,  maºinã  de
spãlat Alba  Lux,
barcã  artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
pe termen lung pro-
prietate P+1 cu 9 ca-
mere ºi terasã de 60
mp în Brãdeºti, cu
teren 8000 mp des-
chidere la stradã 28
ml, utilitãþi, apã Iz-
varna.  Telefon:
0744/530.451.
Primesc în gazdã.
Telefon:  0762/
850.986.
Închiriez spaþiu 24
mp, Vasile Conta,
magazin,  atelier,
etc. Telefon: 0744/
280.957.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez  Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc o
fatã 20 - 25 ani pen-
tru prietenie sau cã-
sãtorie.  Telefon:
0251/ 421.727.

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

PIERDERI
I.F. ROªCA SEVAS-
TIAN declarã pierdut
CUI  23132108  ºi
certificat constatator.
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Pânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþieiPânã la debutul ediþiei
European de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal dinEuropean de fotbal din

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA AA AA AA AA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

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

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

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

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

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

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

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA BA BA BA BA B
Anglia, Rusia, Þara Galilor, Slovacia

11 iunie, 19:00, Bordeaux: Þara G. – Slovacia

11 iunie, 22:00, Marsilia: Anglia – Rusia

15 iunie, 16:00, Lille: Rusia – Slovacia

16 iunie, 16:00, Lens: Anglia – Þara G.

20 iunie, 22:00, St. Etienne: Slovacia – Anglia

20 iunie, 22:00, Toulouse: Rusia – Þara G.

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA CA CA CA CA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda de Nord

12 iunie, 19:00, Nisa: Polonia – Irlanda de Nord

12 iunie, 22:00, Lille: Germania – Ucraina

16 iunie, 19:00, Lyon: Ucraina – Irlanda de Nord

16 iunie, 22:00, St. Denis: Germania – Polonia

21 iunie, 19:00, Paris: Irlanda de Nord – Germania

21 iunie, 19:00, Marsilia: Ucraina – Polonia

Tricolorii vor juca mâine searã,
de la ora 22:00, în faþa þãrii gazdã,
Franþa, în meciul de deschidere al
turneului final.

Viorel Moldovan, unul dintre
secunzii selecþionerului Anghel Ior-
dãnescu, a susþinut, ieri, o confe-
rinþã de presã în care a prefaþat
duelul contra reprezentativei “Co-
coºului galic”.

“Uºor-uºor începe sã creascã
aceastã presiune, e ºi normal. Ju-
cãm meciul de deschidere cu
Franþa, þara gazdã, o echipã foar-
te competitivã, suntem conºtienþi
de adversarul pe care îl avem în

Moldovan: “Trebuie sã fim agresivi,
sã punem probleme în ofensivã”
Franþa – România, mâine searã, ora 22:00, PRO TV, Dolce Sport 1

faþã. E clar cã existã aceastã pre-
siune. Sunt convins cã suntem
foarte bine informaþi de calitãþile
pe care le au ºi de felul în care
joacã echipa Franþei. În mare par-
te primul 11 e conturat, mai sunt
unul-douã semne de întrebare. Nu
þine de forma jucãtorilor, din mo-
ment ce sunt aici. Depinde ºi de
adversarul pe care îl întâlnim ºi
de abordarea acestui joc cu Fran-
þa. ªi din punct de vedere medi-
cal sunt anumite probleme, dar
sper sã le reglãm. Nu ºtiu în mo-
mentul de faþã dacã vom juca cu
un atacant sau cu doi. Vom ve-

dea”, a declarat Viorel Moldovan
Referitor la faptul cã România

duce lipsã de staruri în echipã, teh-
nicianul prezent în faþa jurnaliºti-
lor a dezvãluit felul în care trico-
lorii vor încerca sã compenseze
acest lucru.

“Dacã nu avem un star sau douã
care sã aducã acea calitate, trebu-
ie sã avem o disciplinã tacticã foar-
te bunã, mai ales când joci împo-
triva Franþei, mai ales când eºti la
un turneu de o asemenea anver-
gurã. Dacã ai staruri doar de dra-
gul de a avea staruri, cu numele,
mai bine nu le ai. Degeaba le ai,

dacã nu respectã indicaþiile”, a mai
spus Moldovan.

În final, secundul lui Iordãnes-
cu s-a arãtat de pãrere cã pentru a
obþine un rezultat pozitiv cu Fran-
þa, România trebuie sã joace “sus”
ºi sã-ºi þinã adversarul la distanþã.

“Cunoaºtem foarte bine echi-
pa Franþei. Mijlocul echipei Fran-
þei afiºeazã o agresivitate asupra

jucãtorului care deþine mingea.
Sunt jucãtori extrem de tehnici ºi
rapizi, precum Coman, Pogba,
Payet. Trebui sã fim agresivi, sã
punem probleme în ofensivã, sã
încercãm sã stãm mai mult în ju-
mãtatea adversã, nu în jumãtatea
noastrã. Cea mai bunã apãrare e
atacul, uitaþi-vã la Franþa”, a con-
chis Moldovan.

Gabriel Torje, care a marcat
de fiecare datã în ultimele douã
amicale ale României, cu Ucrai-
na (3-4) ºi Georgia (5-1), este
pregãtit pentru prima sa prezen-
þã la un turneu final ºi spune cã
nu se va lãsa impresionat de at-
mosfera pe care fanii francezi o
vor crea pe Stade de France.

“Suntem pregãtiþi, a mai rãmas
doar antrenamentul oficial, în
care vom face cunoºtinþã cu sta-
dionul ºi cu gazonul. Va urma
meciul, pe care-l aºteptãm de
mult timp. Nu avem niciun mo-
tiv sã nu fim pregãtiþi.

Nu este o presiune, este o plã-
cere sã joci pe un stadion cu
90.000 de oameni în tribune, mai
ales cã vor fi ºi foarte mulþi supor-
teri români. Am mai jucat meciuri
într-o astfel de atmosferã.

Nu trebuie sã ne gândim la scu-
ze, ci sã intrãm motivaþi pe teren,
sã facem ce am fãcut ºi în preli-
minarii, dar ºi în amicale, cu echi-
pe redutabile. Nu e cazul sã gãsim
nici mãcar o scuzã la acest turneu
final”, a declarat Torje, în cadrul
unei conferinþe de presã.

Rãzvan Raº, unul dintre cei mai importanþi oameni
ai naþionalei, al doilea cãpitan dupã Vlad Chiricheº, a
vorbit despre meciul cu Franþa, pe care-l considerã a
fi unul special.

Direct din cantonamentul tricolorilor, Raþ a spus cã
partida de mâine searã va fi cea mai grea a României.

“România nu a mai jucat într-un meci de deschide-
re la un astfel de turneu final. Cu siguranþã, va fi cel
mai greu meci, atât teoretic cât ºi practic, împotriva
celui mai puternic adversar din grupã. Presiunea este
imensã, vor fi ºi tribune arhipline, toþi ochii vor fi

Mijlocaºul de 26 de ani insistã
cã obiectivul tricolorilor este cali-
ficarea în optimile de finalã, iar
meciul cu Franþa este doar primul
pas din parcursul echipei la acest
Euro. Deºi misiunea României este
una dificilã, Torje crede cã el ºi
colegii sãi pot produce surpriza.

“Va fi, cu siguranþã, un meci
greu pentru noi. Nu vom dezvãlui
planul, veþi vedea tactica doar pe
teren, dar e clar cã trebuie sã fim
organizaþi. Franþa este o echipã
valoroasã, dar nu trebuie sã ne
speriem. Trebuie sã fim încrezã-
tori în forþele noastre. Ne dorim
foarte mult sã trecem de faza gru-
pelor. Primul meci e cel mai difi-
cil, dupã care vom lua fiecare
meci in parte.

Trebuie sã intrãm pe teren cu
gândul de a câºtiga meciul cu Fran-
þa. Nicio echipã nu e favoritã la un
turneu final. Cum a câºtigat Gre-
cia un campionat european poate
câºtiga oricine. Brazilia a pierdut o
semifinalã de cupã mondialã, cu 7
goluri primite, aºadar se poate în-
tâmpla orice”, a încheiat jucãtorul
turcilor de la Osmanlispor.

Torje, nerãbdãtor sã debuteze
la Euro: “E o plãcere sã joci

cu 90.000 de oameni în tribune”

Raþ: “Experienþa mã ajutã foarte mult”
aþintiþi asupra noastrã.

Statisticile nu au nicio relevanþã, pentru cã la fieca-
re turneu final este altceva, e altã componenþã, altã
atmosferã, aºa cã obiectivul nostru este acela de a
face un meci bun ºi de a nu pierde”, a spus Raþ la
întâlnirea cu jurnaliºtii.

Fundaºul stânga al primei reprezentative este con-
vins cã experienþa acumulatã pânã acum îl va ajuta la
acest ”European”.

”Experienþa mã ajutã foarte mult, nu este vorba de
o teamã înaintea meciului cu Franþa, ci doar de emoþii

care te conecteazã la miza partidei
ºi a turneului. Depinde de fiecare
jucãtor cum îºi va gestiona aceste
emoþii”, a mai spus fotbalistul.

Raþ a adãugat apoi cã tricolorii
trebuie sã gestioneze cu mare aten-
þie rezultatul partidei cu francezii.

”Putem începe cu un rezultat
bun, care înseamnã victorie sau
egal, ºi moralul nostru va fi cu to-
tul altul, vom avea apoi o altã stare
de spirit în urmãtoarele douã me-
ciuri. Dar, totul va fi relativ, de ace-
ea spun cã va fi important cum vom
gestiona rezultatul primului meci.

Dacã vom câºtiga, trebuie sã fim
atenþi sã nu “zburãm”, iar dacã
vom pierde va trebui sã strângem
rândurile ºi sã înþelegem cã vom
mai avea doar douã meciuri pen-
tru a remedia situaþia”, a conclu-
zionat Raþ.
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a 15-a a Campionatuluia 15-a a Campionatuluia 15-a a Campionatuluia 15-a a Campionatuluia 15-a a Campionatului
Franþa mai este o zi!Franþa mai este o zi!Franþa mai este o zi!Franþa mai este o zi!Franþa mai este o zi!

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA DA DA DA DA 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

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA EA EA EA EA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie, 19:00, St. Denis: Irlanda – Suedia

13 iunie, 22:00, Lyon: Belgia – Italia

17 iunie, 16:00, Toulouse: Italia – Suedia

18 iunie, 16:00, Bordeaux: Belgia – Irlanda

22 iunie, 22:00, Nice: Suedia – Belgia

22 iunie, 22:00, Lille: Italia – Irlanda

GRUPGRUPGRUPGRUPGRUPA FA FA FA FA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie, 19:00, Bordeaux: Austria – Ungaria

14 iunie, 22:00, St. Etienne: Portugalia – Islanda

18 iunie, 19:00, Marsilia: Islanda – Ungaria

18 iunie, 22:00, Paris: Portugalia – Austria

22 iunie, 19:00, St. Denis: Islanda – Austria

22 iunie, 19:00, Lyon: Ungaria – Portugalia.

Partida din deschiderea CE, din-
tre România ºi Franþa, va fi con-
dusã de unul dintre cei mai buni
arbitri ai momentului, ungurul Vik-
tor Kassai. Acesta are 40 de ani ºi
a fost rezerva englezului Mark
Clattenburg la finala Champions
League din acest an, Real Madrid
- Atletico Madrid, scor 1-1, câºti-
gatã de Real dupã executarea lo-
viturilor de la 11 metri. Totodatã,
el a arbitrat finala Ligii Campioni-
lor din 2011, Barcelona - Manches-
ter United 3-1.

Site-ul UEFA a prezentat echipa idealã a jucãtori-
lor tineri prezenþi la turneul final. Printre cei 11 se

UEFA a anunþat pe site-ul oficial
echipa idealã a turneelor de Campio-
nat European, realizatã de cititorii site-
ului, formaþie din care lipseºte gol-
gheterul, Michel Platini. Asta în po-
fida faptului cã fostul ºef al forului
continental este cel mai bun marca-
tor din istoria Euro. Echipa idealã a
fost stabilitã pe baza a 3,5 milioane
de voturi. Cu 255.694 dintre sufra-
gii, Zinedine Zidane a fost lider în
preferinþele fanilor, actualul antrenor

EURO 2016 debuteazã mâine, cu meciul Fran-
þa – România, iar turneul final din Hexagon ne
va oferi ocazia sã urmãrim la lucru cei mai buni
jucãtori de pe continent.

Atenþia va fi fãrã îndoialã atrasã de atacanþii
prezenþi la Campionatul European, iar lupta
pentru titlul de golgheter al turneului se anun-
þã mai strânsã ca niciodatã.

1. Thomas Muller (Germania/Bayern Mun-
chen – cotã 8): Marele favorit pentru câºtiga-
rea titlului de golgheter este Thomas Muller,
care a fost la un pas de trofeu ºi la CM 2014,
fiind depãºit doar de columbianul James Rodri-
guez. Casele de pariuri prevãd un traseu lung
al Germaniei la acest european, iar din acest
motiv Muller e plasat pe primul loc în ceea ce
priveºte cota pentru titlul de golgheter.

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Ma-
drid – cotã 9): Reprezintã “cheia” Portugaliei
pentru un turneu final bun. Dacã va fi pus în

21 dintre cei 552 de jucãtori
care vor participa la Euro 2016 au
35 de ani sau mai mult, iar site-ul
UEFA a realizat un prim 11 al ce-
lor mai experimentaþi fotbaliºti

Cei mai buni 10 atacanþi pe care îi vom urmãri la CE
valoare la fel de bine ca la echipa de club, Ro-
naldo îi poate propulsa pe lusitani spre fazele
finale ale turneului. O grupã uºoarã la prima
vedere, cu Austria, Ungaria ºi Islanda, îl poate
ajuta pe CR7 sã devinã golgheter al CE.

3. Antoine Griezmann (Franþa/Atletico
Madrid – cotã 9):  E considerat cel mai bun
jucãtor al Franþei la acest European, iar starul
lui Atletico are cifrele de partea sa. Finalistul
Champions League din sezonul recent încheiat
a marcat de 22 de ori în campionat pentru for-
maþia madrilenã ºi este unul dintre marii favoriþi
la cucerirea titlului de golgheter al Euro 2016.

4. Harry Kane (Anglia/Tottenham – cotã 15):
Atacantul de 22 de ani tocmai a devenit gol-
gheter al Premier League, cu 25 de reuºite, dupã
un sezon peste aºteptãri fãcut de Tottenham,
în care trupa lui Mauricio Pochettino a luptat
pentru câºtigarea Premier League. Kane e un
marcator pur-sânge, iar speranþele Angliei se

leagã de numele sãu.
5. Robert Lewandowski (Polonia/Bayern

Munchen – cotã 17): Starul polonez de la Bay-
ern vine dupã un sezon 2015-2016 fabulos ºi
are în buzunar titlul de golgheter al preliminarii-
lor Euro 2016. Marele sãu dezavantaj e consti-
tuit însã de faptul cã reprezintã o naþionalã vã-
zutã cu ºanse foarte mici la acest turneu final.

6. Alvaro Morata (Spania/Juventus – cotã
19): Transferul la Juventus i-a priit de minune
atacantului de 23 de ani, iar acum omul format
de de Real Madrid se aflã în cãrþi pentru un
transfer spectaculos la o formaþie de top din
Premier League.

7. Romelu Lukaku (Belgia/Everton – cotã
21): Vârful de 23 de ani a înscris 18 goluri în 37
de meciuri jucate în acest sezon din Premier
League ºi e unul dintre oamenii cheie ai Belgiei
în cursa pentru marele trofeu. Cumpãrat de
Chelsea când abia împlinise 18 ani, Lukaku pare

acum pregãtit sã revinã la o echipã importantã
a Europei.

8. Zlatan Ibrahimovic (Suedia/ -; – cotã 34):
Ibra s-a despãrþit de PSG ºi a anunþat cã vrea sã
se concentreze 100% pe Campionatul European
ºi abia dupã va anunþa la ce echipã va juca din
noul sezon. Golgheter în Ligue 1 în sezonul re-
cent încheiat, cu 38 de goluri, Zlatan sperã sã o
ajute pe Suedia sã iasã dintr-o grupã extrem de
dificilã cu Belgia, Italia ºi Irlanda.

9. Gareth Bale (Þara Galilor/Real Madrid –
cotã 41): Bale e marea speranþã a galezilor la
acest european, iar starul de la Real Madrid nu
mai are nevoie de nicio prezentare.

10. Jamie Vardy (Anglia/Leicester City –
cotã 41): Atacantul de 29 de ani a avut cel mai
bun sezon al carierei în tricoul lui Leicester City,
cu care a luat titlul, iar performanþele din cam-
pionat (24 de goluri) i-au adus convocarea la
Euro 2016.

Maghiarul Viktor Kassai
va conduce Franþa – România

De asemenea, Viktor Kassai a
mai fost delegat la patru partide
de la CM 2010 ºi la Euro 2012,
unde a arbitrat douã meciuri: Spa-
nia - Italia, scor 1-1 ºi Anglia -
Ucrania, scor 1-0. Kassai a mai
arbitrat naþionala României într-un
amical cu Uruguayul, încheiat 1-
1, pe 29 februarie 2012.

Viktor Kassai va fi ajutat la cele
douã tuºe de György Ring ºi Ven-
cel Tóth, iar adiþionali vor fi Tamás
Bognar ºi Ádám Farkas. Arbitru
de rezervã va fi Istvan Albert.

România, doi jucãtori în cel
mai bun 11 al “veteranilor”

care vor evolua în Franþa.
România, dar ºi Italia, dau câte

doi jucãtori în echipa “veterani-
lor”. Tricolorii sunt reprezentaþi
de Rãzvan Raþ ºi Lucian Sãnmãr-

tean, în timp ce Squa-
dra Azzurra îi trimite
în primul “11” pe
Gianluigi Buffon ºi An-
drea Barzagli.

În echipã mai apar
Patrice Evra (Franþa),
Ricardo Carvalho
(Portugalia), Tomas
Rosicky (Cehia), Ana-
toliy Timoºciuk (Ucrai-
na), Eidur Gudjhonsen
(Islanda), Robbie Kea-
ne (Irnalda) ºi Aritz
Aduriz (Spania).

Fanii au votat echipa all-time
a Euro! Platini, marele absent

al celor de la Real Madrid fiind ur-
mat de Paolo Maldini (240.409) ºi
Franz Beckenbauer (183.436).  Trei
italieni, câte doi germani, spanioli ºi
francezi, un portughez ºi un olandez
formeazã cel mai bun 11 al competi-
þiei. Acesta este: Gianluigi Buffon –
Philipp Lahm, Carles Puyol, Franz
Beckenbauer, Paolo Maldini – Andres
Iniesta, Andrea Pirlo, Zinedine Zida-
ne – Cristiano Ronaldo, Thierry Hen-
ry, Marco Van Basten.

Echipa idealã a tinerilor de la Euro.
Trei adversari ai tricolorilor, printre nominalizaþi

aflã ºi trei adversari ai “tricolorilor” - doi francezi ºi
un elveþian.

Pentru alegerea acestui 11 ideal au fost luaþi în cal-
cul doar jucãtori sub 21 de ani. Singura excepþie a
fost postul de portar, unde a fost ales cel mai tânãr
goalkeeper prezent în Franþa, spaniolul Sergio Rico
(22 de ani).

În faþa portarului de la Sevilla se aflã o linie defen-
sivã de trei, formatã din germanul Joshua Kimmich
(21 de ani), elveþianul Nico Elvedi (19 ani) ºi un alt
spaniol, Hector Bellerin (21 de ani).

La mijloc au fost aleºi germanul Leroy Sane (20 de
ani), englezul Dele Alli (20 de ani), portughezul Rena-
to Sanches (18 ani) ºi francezul Kingsley Coman (19
ani), pentru ca trio-ul ofensiv sã fie format din fran-
cezul Anthony Martial (20 de ani), englezul Marcus
Rashford (18 ani) ºi turcul Emre Mor (18 ani).
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Dorel Stoica este antrenor-jucã-
tor la campioana Doljului, Tracto-
rul Cetate, care va disputa barajul
pentru Liga a III-a contra câºtigã-
toarei campionatului din Vâlcea,
CS ªirineasa. Proiectul de la Ceta-
te este unul care a dat rezultate
rapid, echipa de lângã Dunãre fi-
ind formatã chiar în acest sezon,
majoritatea jucãtorilor fiind din ju-
deþul Mehedinþi. Dorel Stoica este
artizanul acestei performanþe, evo-
luþiile sale fiind determinante, în
ciuda vârstei ºi a unor kilograme
în plus acumulate de fostul inter-
naþional.

- Cum ai caracteriza acest
sezon pentru Tractorul Cetate,
dar ºi nivelul Ligii a IV-a Dolj?

A fost un campionat puternic,
þinând cont cã este unul judeþean,
cu echipe bune, în special primele
patru, adicã noi, Viitorul Cârcea,
Dunãrea Calafat ºi Recolta Ostro-
veni. Am vãzut jucãtori buni, care
au evoluat în eºaloane superioare,
unii chiar la Liga I. Am avut parte
de meciuri frumoase, la care au
asistat sute de spectatori. Sunt
mândru cã ne-am impus, dar în
acelaºi timp felicit ºi celelalte echi-
pe, care, repet, mi s-au pãrut de
calitate.

- Care este reþeta succesului
la Cetate?

Suntem 16 jucãtori de la Seve-
rin, iar lotul este completat cu ju-
cãtori din zonã. Ne cumoaºtem, ne
antrenãm mai mult la Severin, dar
ºi la Cetate, când avem ocazia. Din
pãcate, pentru meciul de baraj nu-
l putem folosi pe Eugen Rioºanu
(ex-Gaz Metan CFR, FCU Craio-
va), care nu va avea drept de joc.

- Doljul a avut o serie bunã
în meciurile de baraj, au pro-
movat pe rând; Apã Craiova, CS
Podari, CSO Filiaºi, CSU II
Craiova, voi ce ºanse aveþi sã
continuaþi aceste succese?

Nu cred cã suntem favoriþi, dar
cu siguranþã avem ºansa noastrã.
I-am urmãrit la ultimul joc pe cei
de la ªirineasa, au echipã bunã, cu
jucãtori de cu experienþã ºi de ca-
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Ieri, pe terenul sintetic de
la Aeroport, grupa de elitã
U17 a Universitãþii Craiova a
învins cu 6-0 formaþia simila-
rã a clubului FC Braºov, în
sferturile de finalã ale Cupei
României U17. Atacantul Nar-
cis Cârlig a fost MVP-ul unei
partide dominate de la un ca-
pãt la altul de olteni, reuºind

hattrick-ul. Gârbiþã, Borþa ºi
Buzan au majorat proporþiile
scorului. Mugur Guºatu a fo-
losit echipa:  Bobonete – Bor-
þa, Bãloi, Bogdan, Sima – Bu-
zan, Enache – Bârzan, Cârlig,
Gârbiþã – Gunie. Au mai in-
trat: Marcov, Guºatu, Vintilã,
Pacionel. 

În semifinale, Universitatea

Craiova va întâlni rivala zona-
lã Pandurii Târgu Jiu. Meciul
se va disputa duminicã, ur-
mând ca locul de desfãºurare
sã fie stabilit în urma unei tra-
geri la sorþi ce va avea loc as-
tãzi la sediul FRF. În cealaltã
semifinalã, se întâlnesc FC
Ardealul ºi Performer Con-
stanþa.

litate ºi cred cã ei au prima ºansã.
Dar nici noi nu depunem armele,
am ajuns aici ºi ne vom juca ºansa,
nu ne este fricã de ei. Mai trebuie
sã ne punem la punct cu pregãti-
rea fizicã, altfel suntem ca joc la
un nivel bun.

- Ai jucat la FCU Craiova,
Steaua, Dinamo, dar nu te-ai
„lipit” de un titlu, ai câºtigat
campionate doar în ligile infe-
rioare...

Aºa este, acum am câºtigat cu
Cetate, am mai terminat pe primul
loc în Liga a II-a ºi am promovat
cu FCU Craiova, în 2006. Impor-
tant este însã cã ne bucurãm de
fotbal, iar eu, cât simt cã mai pot
juca, o voi face, nu voi renunþa,
fiindcã este cea mai mare plãcere
sã joci fotbal.

- Te mai bântuie ratarea pe-
nalty-ului de la Timiºoara, în
2009, dupã ce câºtigaseþi cu Di-
namo ºi Craiova putea sã se
batã chiar la titlu?

Mã gândesc chiar destul de des
ºi am regrete, dar trebuie sã merg
înainte ºi iatã cã reuºesc în conti-
nuare în alte proiecte. Am avut o

ºansã mare atunci, în 2009, pu-
team sã luptãm pentru titlu. Nu pot
sã uit acel penalty, m-a durut
atunci ºi faptul cã am pierdut, dar
ºi cã m-au acuzat mulþi atunci de
anumite chestii, dar nu mai vreau

sã intru în detalii. În anul acela
Urziceniul a luat campionatul, dar
nu am pierdut cu ei, am fãcut egal
la Craiova ºi am câºtigat în depla-
sare, pãcat cã nu am avut constan-
þã, fiindcã puteam prinde mãcar
cupele europene.

- Acasã, la Severin, este un
stadion de Liga I ºi ai jucat foar-
te puþin acolo, iar acum e folo-
sit de Pandurii, la Craiova se va
construi o arenã nouã, dar cam
târziu pentru tine...

- La Severin sunt probleme, din
pãcate, eu am susþinut un candi-
dat la alegeri care a promis sã se
implice ºi în sport, dar nu a fost
ales. Sper, totuºi, cã autoritãþile îºi
vor îndrepta atenþia ºi cãtre fot-

bal, cãtre sport în general, fiindcã
lumea aºteaptã asta. Mi-ar fi plã-
cut sã joc pe noua arenã din Cra-
iova, dar, ºtii cum e, vârsta nu iar-
tã pe nimeni. Mã mulþumesc sã joc
la un nivel mai mic, pânã la urmã
fotbalul e fotbal ºi îþi oferã bucurii
indiferent de nivel.

- Ai 37 de ani, mai continui ºi
la anul sau vrei sã rãmâi doar
antrenor?

Aº vrea, de ce nu, sã mai joc.
Am slãbit aproape 12 kilograme ºi
mai vreau sã dau jos alte 10 kilo-
grame, pentru a face faþã. Existã
disponibilitate din partea celor de
la Cetate sã continuãm ºi la anul,
indiferent dacã vom promova sau
nu. Am întâlnit niºte oameni deo-
sebiþi acolo, cãrora le place fotba-
lul. Mã voi axa ºi pe cariera de
antrenor, mã voi înscrie la ºcoala
de specialitate, dar în acelaºi timp
voi ºi juca fotbal, cum am spus,
cât voi simþi cã pot.

- În 2006, Craiova promova
cu tine pe teren, dar ºi cu Ovi-
diu Stângã antrenor-jucãtor, ai
împrumutat modelul sãu de
atunci?

Într-adevãr, Ovidiu Stângã a
fost un model pentru mine, am în-
vãþat foarte multe de la el ºi a rã-
mas în inima mea, sper sã mai am
ocazia de a lucra cu el.

- Ai fost aproape sã-þi începi ca-
riera de antrenor la FCU Craiova,
dar ai avut ghinion cu dezafilierea...

Aºa este, dupã ce am retrogra-
dat în Liga a II-a, în 2011, am fost
numit antrenor principal, dar nu
am apucat decât un cantonament
de o sãptãmânã ºi când sã jucãm
primul meci amical a venit acea
decizie, cu dezafilierea. Aºa a fost
sã fie...

- Ai prins câteva meciuri ºi
la echipa naþionalã, ai ºi mar-
cat în tricolor, într-un meci cu
Serbia, ce ºanse crezi cã are
România la Euro?

Sincer, eu am încredere în echi-
pa naþionalã, avem fotbaliºti buni,
nu cred cã trebuie sã avem com-
plexe în faþa nimãnui. Le urez multã
baftã tricolorilor, mai ales cã am
câþiva foºti coechipieri la lot, pre-
cum Silvicã Lung, Valericã Gãman
sau „Prepe”, alãturi de care am
petrecut momente frumoase. Cred
cã putem trece de grupe fãrã pro-
bleme.

Cariera lui Dorel Stoica
Extensiv Craiova (2003-2004),

FC Caracal (2004-2005), FC Uni-
versitatea Craiova (2005-2010, 2011
ºi 2013), Al Etifaq (2010), Steaua
Bucureºti (2010), Dinamo Bucu-
reºti (2011), Al Shorta (2012), CS
Turnu Severin (2012-2013).

Are 4 selecþii în echipa naþionalã
a României, pentru care a marcat un
gol, într-un meci cu Serbia, la Con-
stanþa, pierdut de tricolori cu 2-3.


