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- Popescu e un om cinstit, nu e co-
rupt. Stã într-o garsonierã, e sãri-
tor, e om de cuvânt. De ce sã intre
în politicã?

social / 9

culturã / 8

Alegerile locale din 5 iunie
a.c. nu au provocat o surpri-
zã. În mediul rural, faptele au
spus totul. Orice se poate
pune în spinarea truditorilor
din satele doljene, dar nu cã
flerul ºi inteligenþa nativã i-
ar fi pãrãsit vreodatã. În
marile oraºe, aceeaºi istorie.
Cu o excepþie notabilã la
Dãbuleni. Cel mai mare
partid din România a câºti-
gat detaºat ºi în Craiova,
oferind primarului reales un
atu foarte important –
majoritatea în Consiliul
Local. Scorurile clamate de
liderii PSD Dolj nu ar fi putut
deveni realitate fãrã implica-
rea celui care a creat în mai
toate localitãþile judeþului un
brand politic: Ion Prioteasa.
Constant unor convingeri
politice sedimentate în zeci
de ani de activitate publicã,
cel spre care ºi-au fixat
busola foarte mulþi dintre
primarii Doljului a demon-
strat, dacã mai era cazul, cã
onoarea în politicã este pe
cât de rarã, pe atât de
preþioasã. Iar dacã o echipã
social-democratã a crezut cã
numai aºa are ºanse sã nu
cadã în derizoriu, iatã cã
succesul de final este apana-
jul ºi al celor maturi, ºi al
celor în debut de carierã
politico-administrativã.
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Liviu Dragnea –
Victor Ponta:
O neînþelegere
sau un meci
politic de varã?

Victor Ponta s-a autopropus
candidat PSD la preºedinþia Ca-
merei Deputaþilor, convins cã nu
va avea dificultãþi în a-i succeda
lui Valeriu Zgonea, care fusese
revocat cu 167 voturi “pentru”,
32 “împotrivã” ºi o “abþinere”,
luându-se astfel act de vacanta-
rea postului. Liviu Dragnea s-a
opus acestei nominalizãri, în
ºedinþa Comitetului Executiv al
PSD, de ieri, ºi înlocuitorul lui
Valeriu Zgonea, pânã în luna sep-
tembrie, când Parlamentul îºi reia
activitatea, rãmâne Florin Iorda-
che, liderul grupului social-demo-
crat de la camera inferioarã a Par-
lamentului. Simplu... ca bunã ziua?
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actualitate / 3 Asociaþia
„Vasiliada” –
15 ani de
activitate social-
filantropicã

Asociaþia „Vasiliada”, organizaþie
nonguvernamentalã aflatã sub patro-
najul Mitropoliei Olteniei, împlineºte
15 ani de activitate social-filantropi-
cã în Sud-Vestul României. Pentru a
marca aceastã sãrbãtoare, asociaþia
va organiza pânã la sfârºitul anului o
serie de evenimente publice. Primul
dintre ele are loc astãzi, de la ora
12.00, în Piaþa „Fraþii Buzeºti” din
Centrul Vechi al Craiovei, ºi cuprin-
de foto-expoziþia „Vasiliada în ima-
gini”, ateliere de creaþie, o piesã de
teatru de pãpuºi ºi un concert de
muzicã folk susþinut de Mãdãlina
Amon ºi grupul „Generaþia Folk”.

Alaiul CãluºuluiAlaiul CãluºuluiAlaiul CãluºuluiAlaiul CãluºuluiAlaiul Cãluºului
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Absenteism masiv în plenul
Senatului dupã doar o zi
de la întoarcerea din vacanþa
electoralã

ªedinþa de plen a Senatului de ieri
nu a putut fi deschisã, deoarece s-au
prezentat prea puþini senatori în salã,
chiar dacã aceºtia au avut o pauzã în
activitate de aproximativ o lunã
ocazionatã de alegerile locale.
“Constat cã în salã sunt 57 de
senatori. În consecinþã, cvorumul
legal de lucru nu este îndeplinit’’, a
spus de la microfonul Senatului
preºedintele de ºedinþã, Augustin
Constantin Mitu, dupã ce secretarul
de ºedinþã, Alexandru Pereº, a fãcut
apelul nominal. Pe ordinea de zi
figurau mai multe puncte, printre care
proiectul de lege privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe, dar
ºi unele propuneri legislative cu
rapoarte de respingere, urmând ca
ieri dupã-amiazã sã desfãºoare
activitate în comisiile permanente.
Astãzi senatorii au programate
declaraþii politice ºi lucrãri în
comisii, iar luni este zi liberã.

Ancheta Hexi Pharma,
dezvoltatã pentru a clarifica
prejudiciul ºi persoanele
vãtãmate

Augustin Lazãr, procurorul
general al României, a declarat, ieri,
cã ancheta în cazul Hexi Pharma
este dezvoltatã, cã s-au ridicat acte
de la 300 de spitale ºi cã se încearcã
identificarea situaþiilor de persoane
vãtãmate, pentru a vedea prejudiciul
real. “S-au ridicat acte de la 300 de
spitale ºi ancheta este dezvoltatã în
profunzime, pentru a putea identifica
toate situaþiile de persoanele
vãtãmate ºi pentru a se vedea care
este pânã la urmã prejudiciul, pentru
cã este în dezvoltare situaþia”, a spus
Lazãr, întrebat fiind de mersul
anchetei în cazul biocidelor de la
societatea Hexi Pharma. Procurorul
General al României a vorbit ºi
despre dosarul deschis cu privire la
moartea lui Dan Condrea, precizând
cã o soluþie în aceastã anchetã ar
putea veni într-o lunã. “Se va da o
soluþie, cred, într-un termen de circa
o lunã. Se va vedea (n.r. dacã a fost
sinucidere sau accident )Se va vedea
de îndatã ce va fi efectuatã expertiza
criminalisticã în cauzã ºi se va putea
ajunge la o concluzie care sã
confirme una dintre supoziþiile care
au fost formulate”, a declarat
procurorul.
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Deputaþii din Comisia pentru muncã au ad-
optat, ieri, un proiect de lege potrivit cãrora ro-
mânii din strãinãtate vor avea dreptul sã îºi com-
pleteze contribuþia de asigurãri sociale pentru a
putea beneficia de un stagiu complet al vârstei
de pensionare, a declarat deputatul PNL Cristi-

Grevã generalã în administraþiaGrevã generalã în administraþiaGrevã generalã în administraþiaGrevã generalã în administraþiaGrevã generalã în administraþia
publicã localã timp de o zi, pe 12 iuliepublicã localã timp de o zi, pe 12 iuliepublicã localã timp de o zi, pe 12 iuliepublicã localã timp de o zi, pe 12 iuliepublicã localã timp de o zi, pe 12 iulie
Federaþia Naþionalã a Sindicatelor

din Administraþie (FNSA) va declanºa
în luna iulie grevã generalã la nivel na-
þional în administraþia publicã pentru cã
guvernul a refuzat soluþionarea reven-
dicãrilor salariaþilor din primãrii ºi con-
silii judeþene, transmite coresponden-
tul MEDIAFAX.

Preºedintele FNSA, Valer Suciu, a
declarat, ieri, corespondentului ME-
DIAFAX cã personalul care îºi desfã-
ºoarã activitatea în consiliile judeþene
ºi primãriile de pe întreg teritoriul þãrii a
fost vãdit discriminat în raport cu an-
gajaþii din administraþia centralã în urma
adoptãrii OUG nr. 20/2016 privind sala-
rizarea personalului plãtit din fonduri
publice în anul 2016.

“Federaþia Naþionalã a Sindicatelor din Admi-
nistraþie (FNSA), reprezentativã la nivel naþional,
a înaintat Ministerului Muncii notificarea privind
declanºarea conflictului de muncã ca urmare a re-
fuzului Guvernului României de a soluþiona reven-
dicãrile salariaþilor din primãrii ºi consilii judeþene.
Prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea

personalului plãtit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum ºi unele mãsuri
fiscal-bugetare, personalul care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în consiliile judeþene ºi primãriile de pe
întreg teritoriul þãrii a fost vãdit discriminat în ra-
port cu angajaþii din administraþia centralã, care au
beneficiat de creºteri salariale de pânã la 70%. Con-
statând dezinteresul manifestat de cãtre reprezen-

tanþii Guvernului faþã de problemele ma-
jore cu care se confruntã salariaþii din
sectorul nostru de activitate ºi faþã de
situaþia disperatã în care se aflã aceºtia
ca urmare a faptului cã sunt ºi rãmân cea
mai slab plãtitã ºi discriminatã categorie
de salariaþi din sistemul bugetar, FNSA a
declanºat conflictul colectiv de muncã
la nivel naþional în administraþia publi-
cã”, a declarat Valer Suciu.

Potrivit acestuia, FNSA va organiza o
grevã generalã de o orã în data de 5 iulie,
o grevã generalã de o zi în data de 12 iulie
ºi grevã generalã pe termen nelimitat în-
cepând cu data de 19 iulie.

“Printre revendicãrile FNSA se numã-
rã acordarea normei de hranã pentru toþi

salariaþii din administraþia publicã localã, acolo unde
resursele bugetare permit acest lucru, acordarea
voucherelor de vacanþã, majorarea salariilor de bazã
ale funcþionarilor publici ºi ale personalului con-
tractual din administraþia publicã localã cu 25 %”, a
mai spus Valer Suciu. FNSA are la nivel naþional
35.000 de membri, funcþionari din primãrii, consilii
judeþene ºi instituþii subordonate.

Florin Iordache rãmâne preºedinte interimar
al Camerei Deputaþilor pânã dupã alegerile parlamentare

Deputatul PSD Florin Iordache
rãmâne preºedinte interimar al Ca-
merei Deputaþilor pânã dupã alege-
rile parlamentare, au declarat, ieri,
pentru MEDIAFAX surse din PSD.
Decizia a fost luatã dupã o ºedinþã
a Comitetului Executiv care a durat
doar o orã.

Victor Ponta a declarat marþi, îna-
intea Comitetului Executiv al PSD, cã
va candida pentru ºefia Camerei doar
dacã va avea susþinerea preºedinte-
lui PSD, Liviu Dragnea, dupã ce cu o
zi în urmã îºi anunþa public intenþia
fermã de candida, spre nemulþumirea
preºedintelui PSD. Dragnea a decla-
rat ieri, înaintea Comitetului Executiv
al PSD, cã propunerea pentru ºefia
Camerei Deputaþilor o va face el, iar
unii dintre colegi ‘’vor da un test de
rãbdare, de inteligenþã, de maturita-
te’’ în cadrul acestei ºedinþe.

Ponta: „Eu zic cã e bine
cã nu e nicio ceartã în PSD”

Fostul premier Victor Ponta a de-
clarat, la finalul Comitetului Execu-

tiv care a decis ca Florin Iordache
sã fie ºeful interimar al Camerei De-
putaþilor, cã pentru el acest dezno-
dãmânt nu este nici victorie, nici în-
frângere, în condiþiile în care Liviu
Dragnea nu a susþinut pe nimeni.
„Nu va fi nimeni (preºedinte al Ca-
merei Deputaþilor, n.r.). Liviu nu a
susþinut pe nimeni”, a declarat Vic-
tor Ponta la finalul Comitetului Exe-
cutiv al PSD. Întrebat dacã acest
lucru reprezintã pentru el o înfrân-
gere, Ponta a rãspuns: ‘’Doamne
fereºte, la câte victorii ºi înfrângeri
am deja la palmares, vreþi sã o adãu-
gaþi. Cum vreþi... unii o sã zicã cã e o
victorie, cã nu e nimeni, alþii o sã
zicã cã e o înfrângere. Eu zic cã e
bine cã nu e nicio ceartã în PSD”.

“Domnul Dragnea a propus,
pânã la alegerile din noiembrie sau
când va fi, sã nu fie nimeni preºe-
dinte la Camerã ºi în Biroul Perma-
nent, sigur, vor asigura conduce-
rea. (...) Eu nu m-am propus. Vã
dau declaraþia lui Liviu de acum o
lunã când zicea cã vreau sã fiu la

Camerã, acuma probabil cã a gân-
dit altfel si e ok”, a mai adãugat
Ponta.

Întrebat cum i se pare decizia
CEX de a merge pe varianta unui
interimar la ºefia Camerei, Ponta a
spus: “Vã pregãtiserãþi dumnea-
voastrã de lupte, dar am zis foarte
clar – dacã Liviu mã susþine can-
didez, dacã nu mã susþine, nu can-
didez cã nu-mi trebuie vreo func-
þie în mod special”. Ponta a dat ºi
un calificativ relaþiei pe care o are
cu Liviu Dragnea: “Mai mult decât
perfectã”, a spus el.

Dragnea: „Nu consider aceastã
funcþie esenþialã, nu meritã
atâta patimã”

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat ieri, la finalul ºedin-
þei Comitetului Executiv, cã func-
þia de preºedinte al Camerei Depu-
taþilor nu meritã ‘’atâta patimã ºi
atâta dezbatere’’ ºi cã pentru el cel
mai important este ca PSD sã câº-

tige alegerile parlamentare. ‘’Pro-
punerea mea pentru colegii din
CExN a fost sã nu facem nicio no-
minalizare pentru funcþia de pre-
ºedinte al Camerei Deputaþilor, de-
cizia noastrã este sã mergem pânã
la finalul mandatului acestui Par-
lament cu un interimar care va fi
desemnat de cãtre Biroul perma-
nent al Camerei Deputaþilor’’, a afir-
mat Dragnea.

Liderul PSD a explicat motivul
acestei decizii, susþinând cã priori-
tare sunt alegerile parlamentare.
‘’Nu consider cã acum aceastã
funcþie este esenþialã ºi meritã atâ-
ta patimã, atâtea discuþii, atâta dez-
batere. Obiectivul meu ºi al între-
gului partid este sã câºtigãm ale-
gerile parlamentare (…) Am nevoie
de toþi oamenii lângã mine în cam-
pania electoralã ºi nu numai. De
sãptãmâna viitoare, fiecare coleg în
frunte cu mine va primi niºte lucruri
foarte clare de fãcut, acþiuni foarte
clare pe care ar trebui sã le între-
prindã’’, a argumentat Dragnea.

Comisia de muncã: Românii din strãinãtate pot sã îºi completeze contribuþia de asigurãri sociale
na Pocora. ‘’Legea oferã o soluþie pentru cetã-
þenii români care nu au calitatea de pensionari,
dar care astfel vor putea efectua plata contribu-
þiei de asigurãri sociale pentru perioadele de timp
în care nu au avut calitatea de asigurat în siste-
mul public de pensii sau într-un sistem de asi-

gurãri sociale neintegrat acestuia’’, a
declarat deputatul PNL Cristina Poco-
ra, într-un comunicat de presã remis
MEDIAFAX.

Pentru a beneficia de acest drept, per-
soanele în cauzã vor trebui sã încheie
un contract de asigurare socialã cu Casa
Teritorialã de Pensii din raza de domici-
liu sau reºedinþã în termen de 6 luni de
la data intrãrii în vigoare a legii, potrivit
sursei citate. Potrivit proiectului de lege
pentru care Camera Deputaþilor este for
decizional, plata contribuþiei de asigu-
rãri sociale se poate face într-o singurã
tranºã sau eºalonat – atât prin mandat
poºtal, cât ºi în numerar. Plata contribu-
þiei de asigurãri sociale se poate face
pentru intervalul de timp cuprins între
data încheierii contractului de asigura-

re socialã potrivit acestei legi ºi ultimii 5 ani an-
teriori acestei date, potrivit sursei citate.

‘’Contribuþia de asigurãri sociale datoratã se
calculeazã asupra bazei lunare de calcul a cotei
contribuþiei de asigurãri sociale pentru condiþii
normale, reglementatã de legislaþia în vigoare pen-
tru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pen-
tru care se solicitã efectuarea plãþii în vederea
considerãrii stagiului de cotizare în sistemul pu-
blic de pensii, actualizatã cu rata inflaþiei. În dis-
poziþiile acestei legi sunt prevãzute expres valoa-
rea salariului minim brut pe þarã garantat în platã,
utilizat la calculul contribuþiei de asigurãri socia-
le ºi cota de contribuþie de asigurãri sociale din
anii 2011-2016. Baza lunarã nu poate fi mai mare
de cinci câºtiguri salariale medii brute, avute în
vedere la fundamentarea bugetului asigurãrilor
sociale de stat’’, a explicat Cristina Pocora.

Proiectul de lege vine din necesitatea de a
lãrgi sfera de aplicare a Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului 94/2010 care a avut acelaºi scop, dar
la care termenul limitã pânã la care persoanele
interesate puteau sã încheie un contract de asi-
gurare socialã pe ultimii cinci ani era 31 decem-
brie 2010, a susþinut deputatul liberal.
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MIRCEA CANÞÃR

Victor Ponta s-a autopropus candidat
PSD la preºedinþia Camerei Deputaþilor,
convins cã nu va avea dificultãþi în a-i
succeda lui Valeriu Zgonea, care fusese
revocat cu 167 voturi “pentru”, 32 “îm-
potrivã” ºi o “abþinere”, luându-se ast-
fel act de vacantarea postului. Liviu
Dragnea s-a opus acestei nominalizãri,
în ºedinþa Comitetului Executiv al PSD,
de ieri, ºi înlocuitorul lui Valeriu Zgo-
nea, pânã în luna septembrie, când Par-
lamentul îºi reia activitatea, rãmâne Flo-
rin Iordache, liderul grupului social-de-
mocrat de la camera inferioarã a Parla-
mentului. Simplu... ca bunã ziua? De-
loc, fiindcã de fapt zvonurile rostogoli-
te în spaþiul public, parþial confirmate
de declaraþii, au scos la ivealã discuþii
premergãtoare, dar ºi tensiuni, recunos-

cute de Liviu Dragnea, care declara cã
ar fi preferat ca “lucrurile sã fie þinu-
te sub control”, fiindcã s-a ajuns la dis-
cuþii zilnice despre aceastã funcþie “ca
ºi cum este funcþia de ºef al univer-
sului”. Mai mult, aluzia la Victor Pon-
ta, în cursul zilei de luni, a fost una
nervoasã. “Dacã s-a autopropus, nici
nu mai trebuie sã mai votãm”. Ex-
primare cinicã. Întrebat dacã îl va sus-
þine pe Victor Ponta pentru ºefia Came-
rei Deputaþilor, Liviu Dragnea a reiterat
cã “unii dintre noi trebuie sã dea un
test de rãbdare, inteligenþã, maturi-
tate, responsabilitate”. Finalmente,
Victor Ponta a fãcut pasul înapoi. În
meciul sãu, neaºteptat, cu Liviu Drag-
nea, care deja sugereazã o rivalitate, pânã
acum bine temperatã, Victor Ponta sus-

þine cã “a luat þeapã”. Chiar dacã pre-
dispoziþia fostului premier pentru expri-
mãri lejere, chiar în jargon, surprinde
oarecum, apare evident o “punere la
punct” a sa de Liviu Dragnea. Care nu a
uitat, probabil, cã la pãrãsirea ºefiei PSD
de cãtre Victor Ponta, Rovana Plumb era
lãsatã... moºtenitoare. ªi nu Liviu Drag-
nea. Totul pãrea trecut în uitare. O asi-
metrie în abordarea unor probleme ar-
dente, între Liviu Dragnea ºi Victor Pon-
ta, s-a mai fãcut resimþitã, dar se pare
cã de datã recentã este vorba de poziþi-
onãri total diferite. Deocamdatã, cu re-
zultate bune la alegerile locale, Liviu
Dragnea ºi-a consolidat poziþia de lider
ºi vorbeºte deja de pregãtirea asiduã a
alegerilor parlamentare. Pe care nici
PSD, nici PNL nu le poate câºtiga cu

50% plus unu din numãrul voturilor ex-
primate, pentru desemnarea fãrã com-
plicaþii, a premierului de cãtre actualul
preºedinte. Inclusiv faþã de acesta, Li-
viu Dragnea apãsat de o condamnarea cu
suspendare în “dosarul referendumu-
lui”, are o atitudine mult mai flexibilã.
Este tot mai clar, de la o zi la alta, cã
actualul lider al social-democraþilor are
o altã foaie de parcurs, comparativ cu
fostul sãu camarad, apelativ însuºit de
socialiºtii francezi, sau companion, pen-
tru cei care pot strâmba din nas. Ceea
ce nu mai pot ascunde Liviu Dragnea ºi
Victor Ponta este cã amiciþia lor presu-
pusã ºi uneori clamatã s-a cam dus ºi
suntem în faþa unui meci politic de varã,
între ei, destul de dur. Cu Liviu Dragnea
la serviciu. Vali Zgonea a pãrãsit turneul.

Institutul Naþional de Hidrologie ºi Gos-
podãrire a Apelor a anunþat cã fenomene-
le vizate sunt scurgeri importante pe ver-
sanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe
râurile mici cu posibile efecte de inunda-
þii locale ºi creºteri de debite ºi niveluri
pe unele râuri, cu posibile depãºiri ale
cotelor de apãrare.

Codul galben
de inundaþii afecteazã

mai multe zone
din þarã

Având în vedere situaþia hidrometeo-
rologicã actualã, hidrologii au prelungit
codul galben de inundaþii pânã în aceastã

Codul portocaliu de inundaþii pe Jiu,

prelungit pânã în aceastã searã
Dupã ploile torenþiale din ultimele zile, care

au fãcut prãpãd în mai multe localitãþi doljene,
hidrologii au decis sã prelungeascã, pânã astãzi,
la ora 18.00, codul portocaliu de inundaþii. Aver-
tizarea vizeazã râul Jiu, pe sectorul aval conflu-

enþã Motru-Podari, ºi afluenþii de dreapta ai Ol-
tului ce traverseazã judeþele Dolj, Gorj, Vâlcea
ºi Olt. De asemenea, pânã astãzi, la ora 24.00, este
valabil un cod galben de inundaþii pe Desnãþui ºi
pe alte sectoare ale râului Jiu.

noapte, ora 24.00, pe râurile din bazinele
hidrografice: Viºeu, Iza (judeþul Maramu-
reº), Tur (judeþul Satu Mare), Crasna (ju-
deþele Sãlaj ºi Satu Mare), Barcãu (jude-
þele Sãlaj ºi Bihor), afluenþii mici ai So-
meºului aferenþi sectorului aval Dej (ju-
deþele Cluj, Sãlaj, Maramureº ºi Satu
Mare), Someºul Mic – bazin superior ºi
afluenþi, Criºul Repede – bazin superior
ºi afluenþi – judeþele Cluj ºi Bihor, Criºul
Negru, Criºul Alb – judeþele Bihor, Arad
ºi Hunedoara, Mureº superior (judeþele
Harghita ºi Mureº) ºi afluenþii sãi din ju-
deþele Harghita, Mureº, Cluj, Alba, Sibiu,
Hunedoara ºi Arad, Bega Veche, Bega,
Timiº, Bârzava, Moraviþa, Caraº, Nera –
judeþele Caraº Severin ºi Timiº, Cerna (ju-

deþele Gorj ºi Caraº-Severin), Desnãþui
(judeþele Mehedinþi ºi Dolj), Jiu (judeþele
Hunedoara, Gorj, Mehedinþi ºi Dolj), Olt
sector aval confluenþa cu R. Negru ºi
afluenþii sãi din judeþele Harghita, Covas-
na, Braºov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeº,
Dolj ºi Olt, Argeº superior ºi afluenþii sãi
din judeþele Argeº ºi Dâmboviþa,  Ialomi-
þa superioarã ºi afluenþi (judeþele Dâm-
boviþa ºi Prahova), Buzãu – bazin superi-
or ºi afluenþi (judeþele Braºov, Covasna
ºi Buzãu), bazinele superioare ale râuri-
lor Râmnicu Sãrat, Putna, Trotuº (jude-
þele Harghita, Neamþ, Bacãu, Vrancea ºi
Buzãu), Bârlad-bazin inferior ºi afluenþii
mici ai Siretului ºi Prutului din judeþele
Galaþi ºi Vrancea ºi râurile din Dobrogea
(judeþele Constanþa ºi Tulcea).

Codul portocaliu,
valabil ºi pentru

afluenþii de dreapta
ai Oltului

În ceea ce priveºte codul portocaliu,
acesta este valabil pânã la ora 18.00 ºi
vizeazã râurile din bazinele hidrografice:
Crasna-bazin superior ºi afluenþi, Bar-
cãu-bazin superior ºi afluenþi (judeþele
Sãlaj ºi Bihor), Criºul Negru (judeþul Bi-
hor), Criºul Alb (judeþele Hunedoara ºi
Arad), afluenþii Mureºului inferior (ju-
deþele Hunedoara ºi Arad), Bega-bazin
superior ºi afluenþi, Timiº-sector amon-
te Lugoj ºi afluenþi (judeþele Caraº-Se-
verin ºi Timiº), Bârzava, Moraviþa,
Caraº, Nera (judeþele Caraº-Severin ºi
Timiº), Cerna (judeþele Gorj ºi Caraº-
Severin), Motru superior ºi afluenþi (ju-
deþele Mehedinþi ºi Gorj), Jiu-sector aval
confluenþa Motru-Podari (judeþul Dolj),
afluenþii de dreapta ai Oltului din judeþe-
le Vâlcea, Gorj, Dolj ºi Olt.

RADU ILICEANU

Astãzi, începând cu ora 9.00, la
Centrul de Detenþie Craiova se desfã-
ºoarã ediþia a II-a a Pentatlonului
Olimpic – faza judeþeanã. Evenimentul
este organizat de ªcoala Profesionalã
Specialã Craiova în parteneriat cu
Academia Olimpicã Românã – filiala
Dolj. La întrecerile din acest an vor
participa 24 de concurenþi din 11
unitãþi de învãþãmânt din Craiova ºi
judeþul Dolj. Participanþii se vor
întrece în cadrul unor probe de alerga-
re pe 30 metri, sãriturã în lungime fãrã
elan, aruncarea mingii de baschet cãtre
înainte, test grila pe teme olimpice ºi o
probã artisticã la alegere (literaturã,
muzicã, desen, recitare sau dans).

RADU ILICEANU
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât, luni, sã amâne procesul în
care agentul Viorel Constantin, de
la Postul de Poliþie Pieleºti, ºi com-
plicele sãu, Vasile Cãrãmidã, sunt
judecaþi pentru abuz în serviciu ºi
trafic de influenþã, din cauza unor
probleme la documentele din do-
sar: „Faþã de lipsa apãrãtorului
ales al inculpatului Cãrãmidã Va-
sile, precum ºi pentru efectuarea
unei adrese cãtre Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj pentru a
comunica dacã mai existã acte de
urmãrire penalã care au legãturã
cu cauza 1008/P/2013 sau este o
eroare de numerotare, întrucât
dupã fila 209 din dosar urmeazã
fila 400, amânã cauza la data de
27.06.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, pe 15 octombrie

Conform IPJ Dolj, în cadrul unei acþi-
uni organizate de poliþiºtii Compartimen-
tului Investigaþii Criminale Bãileºti, în cur-
sul zilei de luni, a fost depistat M.E., de
17 de ani, din localitate, pe numele cãruia
magistraþii Curþii de Apel Craiova au emis
o mãsurã educativã privativã de libertate
prin internarea într-un centru educativ
pentru o perioadã de 2 ani. La nivelul subu-
nitãþii s-a constituit o escortã formatã din
lucrãtori de la compartimentele investiga-
þii criminale ºi proximitate, care l-au es-
cortat ºi internat pe minor în Centrul de
Educare Buziaº.

Luni searã, în jurul orei 22.30, poliþiºti
din cadrul Serviciului de Investigaþii Cri-

Conform reprezentanþilor Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, vi-
neri, 10 iunie a.c., la ora
12.00, la sediul Secþiei 2
Poliþie Craiova s-a pre-
zentat Mihaela B., din
Craiova, împreunã cu fii-
ca sa, în vârstã de 14 ani,
care au sesizat faptul cã,
pe 9 iunie a.c., Gimi Mus-
tafa, de 18 ani, ºi tatãl sãu
Petre Mustafa, de 39 de
ani, din Craiova, au luat-
o, împotriva voinþei sale,
pe minorã, ºi au dus-o în
locuinþa lor unde, tânãrul
de 18 ani, prin constrân-
gere, a încercat sã între-
þinã raporturi sexuale cu
aceasta cu scopul de a o

Procesul agentului de poliþie de la Pieleºti acuzatProcesul agentului de poliþie de la Pieleºti acuzatProcesul agentului de poliþie de la Pieleºti acuzatProcesul agentului de poliþie de la Pieleºti acuzatProcesul agentului de poliþie de la Pieleºti acuzat
de abuz în serviciu, amânat la Tde abuz în serviciu, amânat la Tde abuz în serviciu, amânat la Tde abuz în serviciu, amânat la Tde abuz în serviciu, amânat la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Judecãtorii Tribunalului Dolj au amânat
soluþionarea procesului agentului Postului de
Poliþie Pieleºti trimis în judecatã, în noiem-
brie 2014, pentru abuz în serviciu, instigare
la mãrturie mincinoasã, fals intelectual ºi uz
de fals. Hotãrârea a fost luatã la termenul
de luni, 13 iunie a.c., în cadrul procesului în
care mai este judecat un alt bãrbat, pentru

trafic de influenþã, complicitate la abuz în ser-
viciu ºi mãrturie mincinoasã. Cei doi, aflaþi
acum sub control judiciar, sunt acuzaþi cã, în
schimbul unor sume de bani, au „aranjat”
dosarul unui bãrbat cercetat pentru furt de
combustibil, poliþistul învãþându-i ce sã fa-
cã ºi ataºând la dosar declaraþii ºi acte fal-
se, în schimbul sumei de 600 de lei…

2014, erau introduºi în arestul IPJ
Dolj pentru 24 de ore agentul de
poliþie Viorel Constantin, de 42 de
ani, de la Postul de Poliþie Pieleºti,
ºi Vasile Cãrãmidã, de 41 de ani,
persoanã fãrã calitate specialã,
acuzaþi de luare de mitã, compli-
citate la luare de mitã, abuz în ser-
viciu, fals intelectual ºi mãrturie
mincinoasã. Anchetarea celor doi
a fost demaratã de ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie Dolj
ºi procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lului Dolj, în urma denunþului unui
bãrbat care beneficiase de ajuto-
rul celor doi, dar care se sãturase
sã i se tot cearã bani.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
Vasile Cãrãmidã, din Pleniþa, a in-

tervenit pe lângã agentul de poli-
þie Viorel Constantin pentru ca
acesta sã-ºi încalce obligaþiile de
serviciu, în sensul de a nu angaja
rãspunderea penalã a lui Tudor
Dan Barbu, cercetat de agentul de
poliþie pentru comiterea infracþi-
unii de furt de combustibil. Barbu
sustrãsese motorinã de la firma
Mitliv, la care era angajat, Con-
stantin Viorel, agent de poliþie în
cadrul Postului de Poliþie Pieleºti,
întocmise pe numele sãu dosar
penal pentru comiterea infracþiu-
nii de furt ºi chiar înregistrase
dosarul la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, dar când l-a
abordat Cãrãmidã, care i-a spus
cã hoþul este dispus sã plãteascã
pentru a scãpa de dosar, n-a stat
prea mult pe gânduri ºi s-a apu-
cat de „fabricat” probe.

I-a trimis pe Vasile Cãrãmidã ºi
pe Tudor Dan Barbu, împreunã cu
un martor, la staþia PECO Euroge-
netic Balº, de unde au procurat un
bon de motorinã echivalent canti-
tãþii sustrase de fãptuitor pentru a
fi depus la dosarul cauzei. Mai
mult, l-a învãþat pe Cãrãmidã sã
declare în mod mincinos cã fãp-
tuitorul a cumpãrat motorina pen-
tru el, primind ºi suma de bani ne-
cesarã. Pe baza acestor demersuri,
prin referatul din 27.03.2013 agen-
tul de poliþie Constantin Viorel a

propus neînceperea urmãririi pe-
nale, soluþia fiind însuºitã de cãtre
procurorul din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova
care a dispus neînceperea urmãri-
rii penale faþã de Barbu Tudor Dan
prin rezoluþia nr. 13622/P/2012 din
07.05.2013. În noiembrie 2014
Vasile Cãrãmidã ºi Viorel Constan-
tin au fost trimiºi în judecatã, în
stare de arest la domiciliu, iar pe
29 iunie 2015 au fost plasaþi sub
control judiciar, mãsurã menþinutã
în continuare de instanþã.

Condamnaþi definitiv,
prinºi ºi încarceraþi

Tatã ºi fiu, reþinuþi pentru lipsire
de libertate ºi tentativã de viol

Trei persoane
au ajuns, luni,
dupã gratii, în
baza mandatelor
de executare a
unor pedepse cu
închisoare, dupã
ce au fost condam-
nate, prin hotãrâri
rãmase definitive.
Doi minori au fost
escortaþi de poli-
þiºtii doljeni la
Centrul de Minori
Buziaº, iar al
treilea condamnat
a ajuns la Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova.

minale Dolj au pus în executare mandatul
de executare a pedepsei închisorii emis de
Tribunalul Mehedinþi pe numele lui Gheor-
ghe Scutaºu, de 57 de ani, din oraº Vânju
Mare, judeþul Mehedinþi, condamnat 5 ani
închisoare pentru comiterea infracþiunii de
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. Poliþiºtii
craioveni l-au încarcerat pe bãrbat în Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

Tot luni, a fost depistatã de poliþiºtii din
Zimnicea Marimar Olteanu, de 18 ani, din
Craiova, pe numele cãreia Judecãtoria Cra-
iova, printr-o sentinþa penalã din februa-
rie 2015, a dispus mãsura educativã pri-
vativã de libertate ºi internarea  într-un
centru educativ pe o perioadã de 2 ani ºi 6
luni. Craioveanca a fost preluatã de lucrã-
tori din cadrul Secþiei 2 Poliþie Craiova
ºi internatã în Centrul de Minori Buziaº,
judeþul Timiº.

Poliþiºtii doljeni au anunþat
cã au introdus în arestul IPJ
Dolj, pe bazã de ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore
emisã de procuror, doi craio-
veni de etnie romã, tatã ºi fiu,
de 39, respectiv 18 ani, sub
acuzaþia de lipsire de libertate
în mod ilegal ºi instigare la
viol, respectiv tentativã de
viol. Cei doi au fost reclamaþi
de membrii unei familii care
n-au vrut sã-ºi mãrite fata cu
tânãrul de 18 ani.

determina sã se logodeascã. Poliþiºtii au
condus-o pe minorã la Institutul de Me-
dicinã Legalã Craiova în vederea efec-
tuãrii expertizei, iar prin extinderea in-
vestigaþiilor ºi cercetãrilor, în cursul zi-
lei de luni, 13 iunie a.c., s-a dispus con-
tinuarea urmãririi penale faþã de suspecþii
Petre Mustafa, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de lipsire de libertate în mod ile-
gal ºi instigare la viol ºi faþã de Gimi
Mustafa, pentru sãvârºirea infracþiunii de
tentativã de viol. „În aceeaºi zi, în baza
probatoriului administrat, pe numele
celor doi craioveni au fost emise ordo-
nanþe de reþinere pentru 24 ore de cãtre
procurorul de caz, fiind introduºi în ares-
tul IPJ Dolj”, a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã la IPJ Dolj.
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Alegerile locale s-au încheiat de
curând. Mari surprize nu au fost,
decât cu unele excepþii. De regulã,
doljenii au mers pe mâna acelor edili
faþã de care au sentimentul cã vor-
bele au curs în tandem cu faptele.
Însãºi rigurozitatea votãrii, prin sca-
narea buletinelor de vot, a dat sem-
nul credibilitãþii de care se bucurã
primari victorioºi, precum cei din
Podari, Cetate, Maglavit, Pleniþa,
Cãlãraºi, Ghidici, Cârna º.a.m.d.

Doljul, o majoritateDoljul, o majoritateDoljul, o majoritateDoljul, o majoritateDoljul, o majoritate
electoralã constantãelectoralã constantãelectoralã constantãelectoralã constantãelectoralã constantã

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Mandate de primar au mai obþinut: Bucovãþ, Tuþã Marius – ALDE;
Secu, Dan Victor – UNPR; Rast, Siliºteanu Iulian – PSRO; Dioºti,
Iliescu Dumitru – PNTCD; Malu Mare, Dodocioiu Ilie – UNPR; Coþo-
fenii din Faþã, Cârciumaru Constantin – UNPR; ªimnicu de Sus,
Dumitru Cosmin – UNPR.

Alegerile locale din 5 iunie a.c. nu au
provocat o surprizã. În mediul rural, fapte-
le au spus totul. Orice se poate pune în spi-
narea truditorilor din satele doljene, dar
nu cã flerul ºi inteligenþa nativã i-ar fi pã-
rãsit vreodatã. În marile oraºe, aceeaºi is-
torie. Cu o excepþie notabilã la Dãbuleni.
Cel mai mare partid din România a câºti-
gat detaºat ºi în Craiova, oferind primaru-
lui reales un atu foarte important – majo-
ritatea în Consiliul Local. Scorurile cla-
mate de liderii PSD Dolj nu ar fi putut de-
veni realitate fãrã implicarea celui care a

creat în mai toate localitãþile judeþului
un brand politic: Ion Prioteasa. Con-
stant unor convingeri politice sedimen-
tate în zeci de ani de activitate publicã,
cel spre care ºi-au fixat busola foarte
mulþi dintre primarii Doljului a demon-
strat, dacã mai era cazul, cã onoarea în
politicã este pe cât de rarã, pe atât de pre-
þioasã. Iar dacã o echipã social-democratã
a crezut cã numai aºa are ºanse sã nu cadã
în derizoriu, iatã cã succesul de final este
apanajul ºi al celor maturi, ºi al celor în
debut de carierã politico-administrativã.

Liberalii au câºtigat
ºi în comunele mai înstãrite
Dacã scorul obþinut la Craiova

poate însemna o victorie certã a
social-democraþilor, în judeþ lucru-
rile nu sunt chiar atât de bune pen-
tru PSD. Dintre cele 111 localitãþi,
cu oraºele ºi municipiile aferente
Doljului, social-democraþii au ob-
þinut 72 de mandate de primar.

Liberalii au primit votul de în-

credere la Desa, Seaca de Câmp,
Coþofenii din Dos, Galicea Mare,
Izvoare, Întorsura, Periºor, Rado-
van, Sãlcuþa, Gogoºu, Mischii,
Predeºti, Gighera, Mãceºu de Sus,
Rojiºte, Sadova, Teasc, Braloºtiþa,
Catane, Apele Vii, Castranova, Ce-
laru, Daneþi, Dãbuleni, Amãrãºtii
de Jos, Bãileºti, Afumaþi, Drãnic,
Siliºtea Crucii, Teslui. La o primã
privire sunt comune puternice, cu
o populaþie activã, numeroasã în
comparaþie cu alte localitãþi dolje-
ne. ªi sã mai punctãm cã Bãileºti
ºi Dãbuleni sunt câºtigate tot de li-
berali, putem spune cã în spatele
uºilor închise social-democraþii pot
fi mândri de recolta cantitativã, dar
nu ºi calitativã, mai ales dacã ana-
lizãm influenþa votului sub aspect
demografic pentru viitoarele alegeri
parlamentare.

Travaliul de acum începe
Tot rodul alegerilor din 5 iunie

a.c. este ºi configuraþia noilor
consilii locale, instituþii publice
fãrã de care primarii aleºi în func-
þie nu pot face mare lucru, dacã
nu au o majoritate care sã-i susþi-
nã în proiectele iniþiate. ªi ºtim
prea bine cã aºa stau lucrurile,
având în vedere strãdaniile edilu-
lui de la Poiana Mare, Marin Vin-

tilã, care ºi-a vãzut blocate inten-
þiile de o majoritate a consilierilor
locali, ce i-a fost ostilã fãþiº.

Ce este, totuºi, ciudat este cã
alegãtorii au dat credit viitorului
Consiliu Judeþean Dolj doar pen-
tru douã formaþiuni politice: social-
democraþi ºi liberali. Nu acelaºi lu-
cru s-a întâmplat în comune. La
Scaieºti avem dintr-un total de 11
consilieri o schemã precum paleta
de culori: 4 de la PSD, 1 PNL, 1

ALDE, 1 UNPR, 1 PND, 2 PML
ªI 1 PNTCD! La Verbiþa, structu-
ra Consiliului Local este ºi mai ato-
mizatã: 3 PSD, 1 PNL, 1 ALDE, 1
PML, 1 M10, 1PSR ºi 1 PER! La
polul opus întâlnim Cetate. Aici,
dintre cei 15 consilierii locali, doar
unul este de la PNL, restul de la
PSD. Situaþia similarã la Cârcea.
Pupãzã Valericã se poate baza pe
cei 10 consilieri PSD dintre cei 11,
unul fiind de la PNL.

Negocieri febrile
Cum va reuºi sã o scoatã PSD la

capãt în Calafat este doar o altã ches-
tiune de tact ºi maturitate în abor-
dare, pe care din fericire, unii care-
ºi poartã crucea printre social-de-
mocraþi nu le-au pierdut încã. Din-
tre cei 17 consilieri locali calafeteni,
PSD are doar 8, PNL 6, iar ALDE
3. Pe listele acestei din urmã for-
maþiuni politice a candidat ex-pri-
marul Petre Trãistaru, ce poate în-
clina, iatã, acum, decisiv balanþa
politico-administrativã a Calafatului.

Comuna Moþãþei, una dintre
cele mai pline de vitalitate locali-
tãþi doljene, are în configuraþia
Consiliului Local 6 aleºi din par-
tea PSD, 6 PNL, 2 PMP ºi 1
PNTCD. Misiunea grea pentru
primarul social-democrat, Con-
stantin Enea. Nici comuna Desa
nu face excepþie. Aici, primarul

PNL, Bãdoiu Gabriel, va avea o
echipã formatã din 5 consilieri
PSD, 5 PNL, 2 ALDE, 1 PPUSL.

PNL are tandemul complet
Cei care au pus ºtampila de vot

pe sigla PNL au dat girul atât noi-
lor primari, cât ºi consilierilor lo-
cali. Este cazul localitãþilor Go-
goºu – 6 PNL ºi 3 PSD, Predeºti
– 8 PNL ºi 3 PSD, Mãceºu de
Sus – 6 PNL ºi 3 PSD, Apele Vii

– 6 PNL, 4 PSD, 1 ALDE, Da-
neþi – 7 PNL, 4 PSD, 4 PMP,
Dãbuleni – 9 PNL, 7 PSD, 1
PER, Drãnic – 9 PNL, 2 PSD.

Drãnic (populaþie: 2.738), Afu-
maþi (2.633), Mãceºu de Sus
(1.348), Mischii (1.760), Sãlcuþa
(2.319), Daneþi (6.257), Rojiºte
(2.421), Braloºtiþa (3.684), Cas-
tranova (3.394), Coþofenii din
Dos (2.337), Dãbuleni (13.888),
Siliºtea Crucii (1.609), Seaca de
Câmp (1.965), Gogoºu (723),
Catane (1.832), Galicea Mare
(4.268), Predeºti (1.905), Rado-
van (1.432), Izvoare (1.643),
Teasc (3.253), Sadova (7.976),
Desa (4.740), Apele Vii (2.112),
Teslui (2.432), Celaru (4.593),
Gighera (3.131), Bãileºti
(22.083), Întorsura (1.508), Pe-
riºor (1.746) ºi Amãrãºtii de Jos
(5.520) sunt cele 30 de localitãþi
unde, primarii aleºi sunt din par-
tea Partidului Naþional Liberal. Aºa-
dar, peste 117.250 de doljeni îºi
au destinele, pentru urmãtorii pa-
tru ani, pe mâini liberale.

Totalul consilierilor aleºi în Dolj
este de 1.341. Structura este ur-
mãtoarea: PSD+UNPR 72, PSD
630, PNL 399, ALDE 62, UNPR
60, PSRO 27, PND 10, PMP 49,
PML 5, PRM 3, PNCTD 7, M10
-2, PRPE 3, PSR 1, PER 4, CI 3,
APRP 3.
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Prima etapã a proiectului a de-
butat ieri, la Piteºti, unde au parti-
cipat gospodari ºi reprezentanþi din
30 de comunitãþi din judeþele
Argeº, Dâmboviþa, Prahova ºi Vâl-
cea. La sfârºitul procesului de se-
lecþie din 2016, patru comune din
judeþele Argeº, Prahova, Buzãu,
Teleorman, Dâmboviþa, Brãila, Ia-

Agenþia  Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj a or-
ganizat luni, la solicitarea angaja-
torului SC Con A SRL Sibiu, o bur-
sã a locurilor de muncã  pentru
meserii din domeniul construcþii-
lor. Acþiunea s-a desfãºurat la se-
diul Agenþiei  Judeþene  pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj din
Craiova, iar angajatorul nu s-a arã-
tat foarte mulþumit la finalul zilei.

Deºi oferta a fost generoasã,

Bursa locurilor de muncã în domeniulBursa locurilor de muncã în domeniulBursa locurilor de muncã în domeniulBursa locurilor de muncã în domeniulBursa locurilor de muncã în domeniul
construcþiilorconstrucþiilorconstrucþiilorconstrucþiilorconstrucþiilor, mai puþin atractivã, mai puþin atractivã, mai puþin atractivã, mai puþin atractivã, mai puþin atractivã

doljenii nu s-au îngrãmãdit sã ocu-
pe un loc de muncã, mulþi spu-
neau cã sunt nu avantajoase câº-
tigurile ºi le comparau cu cele ofe-
rite de alþi angajatori din UE. 72
locuri de muncã au fost prezenta-
te la aceastã, bursã, cu condiþiile
specifice fiecãrei meserii. S-au
cãutat doi ingineri constructori,
zece sudori;  zece dulgheri, zece
zidari,  zece lãcãtuºi, 10 operatori
CNC ºi zece hidroizolatori.

„Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj este
deschisã solicitãrilor venite din
partea agenþilor economici, orga-
nizând, la cererea acestora, burse
ale locurilor de muncã specializa-
te pentru anumite meserii sau do-
menii de activitate, în scopul creº-
terii gradului de ocupare a forþei
de muncã”, se precizeazã în co-
municatul de presã remis de
AJOFM Dolj.

Ieri a debutat proiectul  „Antreprenoreºti – Adoptã un sat!”

10 comune vor beneficia de strategii de dezvoltare10 comune vor beneficia de strategii de dezvoltare10 comune vor beneficia de strategii de dezvoltare10 comune vor beneficia de strategii de dezvoltare10 comune vor beneficia de strategii de dezvoltare
elaborate de Romanian Business Leaderselaborate de Romanian Business Leaderselaborate de Romanian Business Leaderselaborate de Romanian Business Leaderselaborate de Romanian Business Leaders

Romanian Business Leaders, organiza-
þia care reuneºte cei mai importanþi an-
treprenori ºi manageri de top din Româ-
nia, lanseazã programul „Antreprenoreºti
– Adoptã un sat!”, care îºi propune sã
sprijine prin strategii de dezvoltare, pen-
tru perioada 2017 – 2020, zece comune

din România.  În 2016, vor fi selectate
patru comune în urma unui concurs la care
sunt invitate comunitãþile din urmãtoare-
le judeþe: Argeº, Prahova, Buzãu, Teleor-
man, Dâmboviþa, Brãila, Ialomiþa, Cãlã-
raºi, Giurgiu, Tulcea, Olt, Gorj, Constan-
þa, Galaþi, Vrancea, Vâlcea ºi Dolj.

lomiþa, Cãlãraºi, Giurgiu, Tulcea,
Olt, Gorj, Constanþa, Galaþi, Vran-
cea, Vâlcea ºi Dolj vor beneficia
de planuri de dezvoltare pentru
perioada 2017-2020, susþinute de
RBL ºi de partenerii sãi. Planurile
vor include de la direcþii de finan-
þare, consultanþã juridicã, consul-
tanþã de marketing ºi management,

la organizarea de schimburi de ex-
perienþã între sate, facilitarea de
pieþe de desfacere ºi programe de
educaþie pentru conºtientizarea ºi
valorificarea resurselor.

„Procesul nostru are mai multe
etape: preselecþia, cunoaºterea ce-
lor interesaþi, selecþia preliminarã,
turul comunitãþilor ajunse în aceas-
tã etapã ºi selecþia finalã. Criteriile
care vor sta la baza selecþiei sunt:
proximitatea faþã de Bucureºti – ca
liderii din RBL ºi partenerii de pro-
iect sã poatã ajunge uºor, curba de-
mograficã – vom
merge cãtre acele
comune în care nu-
mãrul tinerilor este
în media demografi-
cã a þãrii, potenþialul
economic local ºi nu
în ultimul rând inte-
resul liderilor locali”,
a spus Felix Dani-
liuc, Director Gene-
ral Raiffeisen Lea-
sing, Membru în
Consiliul Director
Romanian Business
Leaders ºi voluntar
în Antreprenoreºti.
80.000 de români
pleacã anual
la lucru în strãinãtate

Celelalte ºase comune vor fi
selectate anul viitor. Statisticile
guvernamentale aratã cã:  80.000
de români pleacã anual la lucru
în strãinãtate, echivalentul a 24
de comune. Conform unei anali-
ze a BNR, dacã cei 2,5 milioane
români emigranþi ar fi lucrat în
þarã, impactul lor în PIB ar fi fost
de 50 miliarde de lei. 73% dintre
fermieri trãiesc în exploataþii de
subzistenþã, iar 97% din totalul
de 3.000.000 de fermieri nu sunt

eligibili în Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã aprobat. Cei
mai mulþi fermieri lucreazã într-
o economie de tip informal ºi nu
au asigurãri medicale. „La Sum-

mit-ul RBL din martie am dezbã-
tut statistici care aratã cã, anual,
80.000 de români pãrãsesc sate-
le în care s-au nãscut pentru un
trai mai bun în afara þãrii, ceea
ce înseamnã cã þara pierde 24 de
comune, în fiecare an. Am creat
un grup de lucru care a dezvoltat
proiectul „Antreprenoreºti – Ad-
optã un sat!” prin care vrem sã
valorificãm satul românesc,” a
spus Mihai Marcu, Preºedintele
Consiliului Director al Romanian
Business Leaders ºi Preºedinte
CA MedLife.

Agricultura româneascã s-a
restructurat lent ºi nesemnificativ

Doar 1% dintre fermierii români
sunt membri ai unei asociaþii (faþã

de peste 50% me-
dia UE ºi peste 90%
în statele cele mai
dezvoltate). Lip-
sesc instrumentele
financiare dedicate
fermelor mici ºi
medii, iar dobânzile
practicate sunt pro-
hibitive (cei mai
mici ºi sãraci pro-
ducãtori din Româ-
nia plãtesc cele mai
mari dobânzi pen-
tru credite operaþi-
onale). Segmentul
de ferme medii, în-
tre 10 ºi 100 de hec-
tare, care reprezin-
tã coloana vertebra-

lã a agriculturii europene, are o
pondere de doar 1,8 % ca numãr
ºi 12,3 % din totalul suprafeþe agri-
cole naþionale. Agricultura româ-
neascã s-a restructurat lent ºi ne-
semnificativ. Media suprafeþei ex-
ploatate agricol a crescut în zece
ani cu doar 0,35 ha (de la 3,1 ha în
2002 la 3,45 ha în 2010 - RGA,
2002 ºi 2010) (Sursa: Problemele
identificate de ”Cadrul naþional
strategic pentru dezvoltarea dura-
bilã a sectorului agroalimentar ºi a
spaþiului rural românesc în perioa-
da 2014-2020- 2030”).
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În ultima lunã de zile, copii
claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a
s-au aflat în „focuri”. Nu era
vorba de cine ºtie ce examene,
ci de o evaluare despre care
foarte puþinã lume poate spune
ceva. Anul trecut, un parlamen-
tar, Mihai Fifor, a atras atenþia
asupra fenomenului, dar, pe lân-
gã cele prezentate de mass-me-
dia, nu s-a miºcat nimic. S-a

S-au încheiat evaluãrile,S-au încheiat evaluãrile,S-au încheiat evaluãrile,S-au încheiat evaluãrile,S-au încheiat evaluãrile,
dar rezultatele se lasã aºteptatedar rezultatele se lasã aºteptatedar rezultatele se lasã aºteptatedar rezultatele se lasã aºteptatedar rezultatele se lasã aºteptate

Deocamdatã, mergem pe un sistem de în-
vãþãmânt care este aproape bolnav, pentru
însãnãtoºire fiind nevoie de tratamente, une-
le care sunt departe de ceea ce trebuie. Co-
piii de la clasa a II-a, trecând printr-a IV-a,
pânã la cea de-a VI-a au fost nevoiþi sã susþi-

nã evaluãri, unele care, în afara verificãri-
lor, nu au prea multã relevanþã, iar urmãri-
le sunt simple hârtii scrise ºi aruncate, cel
puþin pânã acum,la coºuri destinate rezidu-
urilor, deoarece nimeni nu miºcã ceva, în
sensul îmbunãtãþirii procesului educaþional.

mers în continuare pe acelaºi
concept, iar rezultatele…

«Nu putem decât sã punem în
aplicare metodologia. La Dolj, au
fost constituite 155 de Centre de
Examen, subordonate unei Comi-
sii Judeþene, la fiecare an de stu-
diu fiind câte 5.000 de elevi care
au susþinut examinarea. La clasa
a VI-a, a fost o poziþie deosebi-
tã, în sensul în care, dacã la cei-

lalþi ani examinarea a început la
ora 9.00, aici a debutat la 12.00,
hotãrârea fiind luatã de Comisia
Judeþeanã. Rezultatele trebuie
comunicate la ºapte zile dupã ul-
tima probã, acestea fiind înmâ-
nate diriginþilor, învãþãtorilor ºi
pãrinþilor, nu vor fi trecute în
cataloage, dar vor fi caz de stu-
diu pentru remedierea deficienþe-
lor. S-a mers ºi neconvenþional,

astfel cã pe fiecare „item” (nota-
re pe subiect), fiecare profesor a
putut nota cu calificative: „nere-
zolvat”, „parþial rezolvat” ºi „re-
zolvat total”. Sigur, vor urma dis-
cuþii între copii, cadre didactice
ºi pãrinþi, în aºa fel încât sã se ia

mãsuri de remediere, acolo unde
este cazul», a declarat prof. Ja-
ninaVaºcu,inspector general ad-
junct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

120 de cãluºari, reuniþi în zece
cete din judeþele Dolj, Olt ºi Bra-
ºov, se vor întâlni în Duminica Ru-
saliilor la Craiova, pentru a partici-
pa la cea de-a XVIII-a ediþie a Ala-
iului Calusului Oltenesc. Evenimen-
tul se va desfãºura pe 19 iunie, în
organizarea Consiliului Judeþean
Dolj ºi Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul
Primãriei ºi al Consiliului Local
Municipal Craiova. Cetele de cãlu-
ºari vor juca mai întâi hora tradiþio-
nalã, în Piaþa „Mihai Viteazul” (ora
9.30), apoi vor pleca în alai pe strã-
zile Unirii, Lipscani ºi vor poposi în
Centrul Vechi, unde vor prezenta
craiovenilor dansul ritualic (ora
10.30). Potrivit organizatorilor, vor
participa cete de cãluºari din Dolj –
Coþofenii din Dos (sat Potmelþu),
Dãbuleni, Giurgiþa, Goeºti, Podari,
Sopot (sat Pietroaia), ªimnicu de
Sus (sat Leºile), Ciupercenii Noi,
cãrora li se vor alãtura ceata de la
Codlea (judeþul Braºov) ºi cãluºarii
de la Caracal (Olt).

MAGDA BRATU

Alaiul Cãluºului Oltenesc, în Duminica RusaliilorAlaiul Cãluºului Oltenesc, în Duminica RusaliilorAlaiul Cãluºului Oltenesc, în Duminica RusaliilorAlaiul Cãluºului Oltenesc, în Duminica RusaliilorAlaiul Cãluºului Oltenesc, în Duminica Rusaliilor

«An de an, în sãptãmâna Rusaliilor, judeþul Dolj trãieºte din plin
bucuria tradiþionalei întâlniri a cetelor de cãluºari prin satele sale, dar
ºi la oraº, unde, pe strãzi, în pieþe ºi târguri, cãluºarii însoþiþi de clin-

S-a început, conform metodolo-
giei legislative, procesul, care impli-
cã înscrierea elevilor la examenul de
„capacitate”.

„Pe 15 iunie începe procedura de
înscriere a elevilor de clasa a VIII-a,
pentru susþinerea examenului de capa-
citate, dupã care se poate face admite-
rea în învãþãmântul liceal. Fiecare tâ-
nãr trebuie sã depunã cererea de parti-
cipare la examen la secretariatul unitã-
þii de învãþãmânt unde a absolvit. Cei care sunt din pro-
moþii anterioare anului în curs pot participa la examen,
dar cererea trebuie depusã la unitatea unde au terminat
cele opt clase gimnaziale. Este un calendar amplu, bine
pus la punct, unul care se poate observa pe toate site-
urile”, a declarat prof . Maria Ciobanu, secretar al Co-

Costel Lupu – expoziþie
ºi lansare de carte la Craiova

În Sala „Acad. Dinu. C.
Giurescu” a Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” are loc astãzi, ora
14.00, lansarea cãrþii „Ro-
mânisme, Epigrame, Ca-
ricaturi, Ziceri”, de Costel
Lupu. Evenimentul va fi ur-
mat, în Salonul Expoziþio-
nal, de vernisajul unei expo-
ziþii ce cuprinde o colecþie
impresionantã de ex librisuri
a autorului, intitulatã „Emi-
nesciana”. Artist complex,
Costel Lupu (n. 15 iunie
1951, Alexandria, judeþul
Teleorman) este autor al
cãrþii „Armonii în Alb ºi
Negru”, ca ºi al mai multor
expoziþii de picturã, graficã,
sculpturã, decoraþiuni inte-
rioare, atât pe plan naþional,
cât ºi internaþional (Madrid,
Roma). Lucrãrile sale de graficã sunt realizate, în general, pe diverse
tematici (Blaga, Eminesciana, Moromeþiana).

MAGDA BRATU

Începe ºi Evaluarea naþionalãÎncepe ºi Evaluarea naþionalãÎncepe ºi Evaluarea naþionalãÎncepe ºi Evaluarea naþionalãÎncepe ºi Evaluarea naþionalã
Suntem în plinã desfãºura-

re a examenului de Bacalau-
reat, dar s-a trecut cu vederea
peste Evaluarea Naþionalã, cea
destinatã absolvenþilor de
clasa a VIII-a. Acolo, ne aflãm
în prim proces de punere în
discuþie a capacitãþilor elevi-
lor, pentru ceea ce înseamnã
educaþia.

misiei Judeþene destinatã Evaluãrii Naþionale.
Pe 17 iunie este data-limitã a depunerii candidaturi-

lor pentru liceu, iar în ziua de 27 iunie va avea loc
prima probã scrisã, la Românã, a doua zi fiind la Ma-
tematicã, iar rezultatele finale vor fi afiºate pe 5 iulie.

CRISTI PÃTRU

chete de clopoþei ºi strigãtul inconfundabil de „hãlãiºa” împart pelin
ºi voie bunã, dar ºi speranþa cã rãul ne va ocoli în toate». (prof. Nico-
lae Dumitru, referent CJCPCT Dolj)
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„Doneazã ºi doteazã” este
un proiect caritabil care se vrea
un model de bunã practicã în
educaþia româneascã. Proiectul
promoveazã lucrul în echipã,
informarea, comunicarea ºi
conºtientizarea faptului cã
reorientarea sistemului de
învãþãmânt cãtre elevi se poate
realiza doar prin aceste valori.

În cadrul acþiunii de mâine,
elevii fiecãrei clase de la ªcoala
Generalã nr. 22 vor realiza în
echipã, alãturi de un cadru

„Doneazã ºi doteazã” – proiect caritabil pentru educaþie
Asociaþia Junior Chamber International (JCI) Craiova va

organiza mâine, 16 iunie, începând cu ora 18.00, la Hotel
Prestige, evenimentul „Doneazã ºi doteazã”, împreunã cu
ªcoala Generalã nr. 22, cãreia îi vor fi destinate sumele
colectate. Banii vor fi folosiþi de instituþie pentru îmbunã-
tãþirea condiþiilor oferite elevilor.

didactic coordonator, un obiect
de naturã artisticã, ºtiinþificã
etc. care se va vinde prin
licitaþie. Cumpãrãtori pot fi
pãrinþi, cadre didactice, invitaþi
º.a. „Pãrinþii se pot alãtura
conceptului de echipã prin
participarea lor directã la
licitaþie cu servicii profesionale,
pe care le pot oferi. Beneficiara
acestui serviciu va fi o altã
persoanã aflatã la eveniment
care are nevoie de acel serviciu
ºi pentru care oricum ar plãti.

De exemplu, un medic oferã o
consultaþie, un alt pãrinte o
achiziþioneazã pentru cã are
nevoie de ea, dar banii îi donea-
zã scolii”, precizeazã organiza-
torii evenimentului.

Misiunea JCI Craiova este
aceea de a fi o platformã de
oportunitãþi de dezvoltare prin
care tinerii dobândesc puterea -
de a crea schimbãri pozitive în
comunitatea în care trãiesc.
Proiectele JCI Craiova se
desfãºoarã pe bazã de volunta-
riat ºi sunt axate pe cele patru
arii de dezvoltare: antreprenoriat
ºi business, dezvoltare personalã
ºi leadership, responsabilitate
socialã – implicare în comunita-
te, relaþii internaþionale ºi
implementarea obiectivelor
mileniului.

Douã ore le-a luat elevilor dintr-a
VII-a B sã mãrunþeascã bananele
ºi portocalele, merele ºi perele, cai-
sele ºi piersicile, portocalele ºi rodii-
le, cireºele ºi nectarinele. În total, 70
de kilograme de fructe, pe care le-
au amestecat într-o oalã mare cât
toate zilele ºi dichisitã frumos cu sta-
niol. Cu mânuþele vârâte în mãnuºi
de cauciuc ºi înarmaþi cu rãbdare,
cei 30 de copii, bãieþi ºi fete, ºi-au
luat în primire cuþitele ºi tocãtoarele
ºi nu s-au oprit decât atunci când
toate fructele ºi-au pierdut forma ºi
s-au transformat în bucãþele colora-
te ºi însiropate.

„Am fãcut o salatã uriaºã, scopul
nostru fiind acela de a stimula copiii
sã mãnânce mai multe fructe, pen-
tru cã lor nu prea le plac. A ieºit o
bunãtate de salatã, din care nu a mai
rãmas nimic. Au mâncat toþi elevii,
a fost foarte frumos!”, a mãrturisit
Camelia Buzatu, directorul ºcolii.

O salatã de fructeO salatã de fructeO salatã de fructeO salatã de fructeO salatã de fructe
uriaºãuriaºãuriaºãuriaºãuriaºã!!!!!

Sub teii ce-ºi rãsfrâng coroanele bogate ºi împrãºtie acum sute de mii de
fiole de parfum prin toatã curtea ºcolii, elevii de la ªcoala Gimnazialã nr. 21
„Gheorghe Þiþeica” au decojit ºi au mãrunþit fructe. Le-au adãugat siropuri
aromate ºi au pregãtit cea mai gustoasã salatã din lume. Toþi colegii pe care
i-au invitat la degustare aºa au spus: cã nu au mai mâncat niciodatã o minu-
nãþie ca aceasta! ªi unde mai pui cã fructele nu erau printre preferatele lor...

Fiindcã a fost de muncã, ºi manage-
rul ºi-a pus un ºorþuleþ galben ºi a
dat o mânã de ajutor elevilor.

Micii bucãtari
Mândri nevoie mare au fost,

însã, micii bucãtari. Izbutiserã sã
termine totul la timp ºi aºteptau
sã-ºi delecteze colegii cu o mi-
nune de preparat. În plus, sã le
provoace ºi imaginaþia pentru a
face ceva asemãnãtor ºi în bu-
cãtãria de acasã. Acum zâm-
beau mulþumiþi.

„Eu am tocat portocale ºi mere,
nu a fost deloc greu. Fac ºi acasã
salatã de fructe când sunt ocazii
mai speciale, dar nu am folosit
niciodatã o combinaþie aºa mare
de fructe”, ne-a mãrturisit Irina
Popa, o fetiþã cu chip luminos.
„Cred cã îi mai trebuia totuºi niº-
te topping ºi mai puþine mere”, a
adãugat repejor, ca micul expert
care era acum, unul în mãsurã sã
potriveascã toate cantitãþile pen-
tru un gust desãvârºit.

Pentru cã iubeºte caisele ºi, în
mod deosebit, cireºele, Roberta
Ozun ºi-a ales sã pregãteascã

aceste fructe. A mãrunþit cu plã-
cere, iar acum era fericitã cã sa-
lata lor uriaºã fusese apreciatã.
„Fructele mele preferate sunt ci-
reºele ºi caisele. Iar în salata noas-
trã am pus destule ca sã arate fru-
mos ºi sã fie ºi delicioasã. Sper sã
le placã tuturor”, a spus fetiþa, cu
ochii strãlucind de bucurie.

De acum,
toþi copii adorã fructele

ªi verdictul a venit odatã cu de-
gustarea. Toate bucãþelele de
fructe – care au fost cumpãrate
de ºcoalã – au fost amestecate
uºurel cu toppinguri de ciocolatã
ºi diferite alte arome. Când totul
a fost gata, salata arãta chiar fru-
mos, culorile fructelor, combinate
la un loc, fãcând-o de-a dreptul
irezistibilã. Odatã cu pauza, invi-
taþia la degustare a circulat cu re-
peziciune pe holurile ºcoli. Pãtrun-
zând în toate clasele, 270 de elevi,

care aveau atunci ore, au ieºit în
curte sã încerce preparatul. „Este
o salatã foarte bunã. Conþine mai
multe fructe, din toate felurile, ºi
are ºi topping de fructe de pãdu-
re. E aºa cum îmi place mie, mi-
am mâncat toatã porþia pe care
am primit-o”, ne-a spus o domni-
ºoarã care mai pãstra farfurioa-
ra de plastic, pe care nu mai rã-
mãsese nimic.

Pe una dintre bãncuþele pe care
elevii trudiserã, trona oala imensã
în care, cu câteva minute în urmã,
putea fi admiratã salata de fructe.
Acum nu mai era nimic, iar elevii
se pregãteau sã strângã totul pen-
tru a lãsa curtea curatã.

Iniþiativa a aparþinut conduce-
rii ªcolii Gimnaziale nr. 21 „Gheor-
ghe Þiþeica”, directorului Came-
lia Buzatu, care a promis o reve-
nire în forþã ºi cu alte preparate
sãnãtoase pentru copii.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Irina este o tânãra craioveancã, de 27 de ani, care a fost diagnosticatã, acum 7 zile, cu leucemie acutã
mieloblasticã, sub o formã agresivã. Leucemia mieloidã acutã la adulþi este un tip de cancer în care mãduva
osoasã produce mieloblaºti anormali (mieloblaºti – un stadiu în dezvoltarea celulelor albe), celule roºii sau
trombocite anormale. Leucemia mieloidã acutã este un tip de cancer al sângelui ºi al mãduvei osoase. Acest tip
de cancer se agraveazã rapid dacã nu este tratat. Irina se aflã în prima faza a tratamentului ºi are nevoie de
sânge pentru a o stabiliza.

O putem ajutã pe Irina donând sânge, masã trombocitarã ºi masã eritrocitarã! Dacã puteþi, vã rugãm sã o
faceþi INDIFERENT de grupa sanguinã pe care o aveþi! La donare trebuie doar sã precizaþi pentru cine
donaþi: POPA IRINA IOANA, CNP2891023160058, Bucureºti, Spitalul Fundeni, Secþia Hematologie-Leucemii
Acute, etajul 3.

Centrele unde se poate dona sânge pentru POPA IRINA IOANA sunt urmãtoarele: Spital Fundeni Hematolo-
gie III Bucureºti, Craiova, Slatina, Timiºoara, Bucureºti, Prahova, Buzãu ºi Galaþi! Se poate dona în douã
variante, duratele întregului proces de donare fiind de 30 de minute, respectiv de 2 ore! Este mare nevoie de
grupa 0-RH POZITIV, unde procesul de donare dureazã 2 ore.

ÎMPREUNÃ PÎMPREUNÃ PÎMPREUNÃ PÎMPREUNÃ PÎMPREUNÃ PENTRU IRINA!ENTRU IRINA!ENTRU IRINA!ENTRU IRINA!ENTRU IRINA!
Paginã de Facebook: Doneazã SÂNGE pentru IRINAPaginã de Facebook: Doneazã SÂNGE pentru IRINAPaginã de Facebook: Doneazã SÂNGE pentru IRINAPaginã de Facebook: Doneazã SÂNGE pentru IRINAPaginã de Facebook: Doneazã SÂNGE pentru IRINA

APAPAPAPAPEL UMANITEL UMANITEL UMANITEL UMANITEL UMANITARARARARAR:::::
Campanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sângeCampanie de donare de sânge

pentru o tânãrã din Craiovapentru o tânãrã din Craiovapentru o tânãrã din Craiovapentru o tânãrã din Craiovapentru o tânãrã din Craiova

În cei 15 ani de activitate socia-
lã, Asociaþia „Vasiliada” a devenit
una dintre cele mai reprezentative
organizaþii caritabile din Oltenia,
asigurând servicii sociale pentru
numeroase categorii de persoane
aflate în dificultate, precum: copii
aflaþi în situaþii de risc, tineri cu
dizabilitãþi, persoane vârstnice sau
fãrã adãpost, persoane de etnie
romã sau aflate în cãutarea unui
loc de muncã.

De asemenea, Asociaþia „Vasilia-
da” a iniþiat numeroase parteneriate
cu instituþii publice ºi private pen-
tru a dezvolta proiecte ºi campanii,
la care s-au alãturat ºi numeroase

persoane publice: Baroneasa Emma
Nicholson de Winterbourne, Paula
Seling, Tudor Gheorghe, Felicia
Filip, Liana Stanciu, Cristian Mihãi-
lescu, Ducu Bertzi, Ovidiu Cuncea,
Nataºa Raab, Diana Þugui.

Asociaþia „Vasiliada” – 15 ani
de activitate social-filantropicã

Asociaþia „Vasiliada”, organizaþie nonguvernamentalã afla-
tã sub patronajul Mitropoliei Olteniei, împlineºte 15 ani de
activitate social-filantropicã în Sud-Vestul României. Pentru
a marca aceastã sãrbãtoare, asociaþia va organiza pânã la
sfârºitul anului o serie de evenimente publice. Primul dintre

ele are loc astãzi, de la ora 12.00, în Piaþa „Fraþii Buzeºti” din
Centrul Vechi al Craiovei, ºi cuprinde foto-expoziþia „Vasilia-
da în imagini”, ateliere de creaþie, o piesã de teatru de pãpuºi
ºi un concert de muzicã folk susþinut de Mãdãlina Amon ºi
grupul „Generaþia Folk”.

Pentru a marca împlinirea celor 15 ani de activitate socialã, Asociaþia
„Vasiliada” va organiza pânã la sfârºitul anului o serie de evenimente
publice. Primul dintre acestea are loc astãzi, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”
din Centrul Vechi al Craiovei. Evenimentul este organizat cu sprijinul
Primãriei Craiova, Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Grupului
„Generaþia Folk”, Clubului de fotografie „Mihai Dan Cãlinescu” ºi la-
boratoarelor „Foto TEO” ºi „DIGI Print”.

Programul activitãþilor este urmãtorul:
 Orele 12.00-22.00: Expoziþie foto „Vasiliada în imagini”
 Orele 17.00-18.00 ºi 19.00-21.00: Ateliere de creaþie susþinute

de beneficiarii centrelor sociale
 Ora 18.00: Piesa de teatru de pãpuºi în parteneriat cu Teatrul

„Colibri”
 Ora 21.00: Concert susþinut de Mãdãlina Amon ºi grupul „Ge-

neraþia Folk”

Recunoaºtere la nivel naþional
Datoritã implicãrii în viaþa so-

cialã a comunitãþilor ºi a oameni-
lor aflaþi în dificultate din Olte-
nia, cu profesionalism ºi dragos-
te faþã de semeni, Asociaþia „Va-
siliada” a fost desemnatã la înce-
putul anului 2016 drept „Institu-
þia Anului în domeniul Asistenþei
Sociale din Romania”, premiu
oferit în cadrul Galei Naþionale a
Excelenþei în Asistenþa Socialã.
Recunoaºterea publicã la nivel
naþional a asociaþiei a avut loc ºi

în cadrul Galei „Oameni pentru
Oameni”, când a primit premiul
pentru „Cea mai bunã campanie
de strângere de fonduri”, datori-
tã transparenþei ºi eficienþei cu
care a gestionat donaþiile în ca-

drul Campaniei „Gesturile mici
fac oamenii mari”.

«În cei 15 ani de activitate,
Asociaþia „Vasiliada” a devenit nu
doar o instituþie contabilã vie,
pregãtitã mereu sã vinã în spriji-
nul semenilor aflaþi în dificulta-
te, ci ºi un promotor al sentimen-
telor de dragoste ºi responsabili-
tate socialã, exprimate prin nu-
meroase programe filantropice.
În acest moment, privim cu bu-
curie spre proiectele care au
schimbat în bine viaþa multor oa-
meni aflaþi în suferinþã ºi nãdãj-

duim cã, în anii care vor
urma, vom fi ºi mai mulþi pre-
ocupaþi sã facem, împreunã,
Binele bine», a declarat pr.
Adrian Stãnulicã – preºedin-
tele Asociaþiei „Vasiliada”.

Doar în ultimul an,
3.000 de persoane

ajutate în mod direct
Asociaþia „Vasiliada” oferã

servicii sociale ºi educative
copiilor aflaþi în dificultate, în
cadrul centrelor de zi din Cra-
iova, Filiaºi, Lipovu ºi Târgu
Jiu, asigurã suport persoane-
lor cu dizabilitãþi în cadrul Cen-
trului „Sf. Ecaterina” din Cra-
iova ºi sprijin în regim reziden-
þial persoanelor fãrã adãpost,
în cadrul singurului centru spe-

cializat din regiunea Olteniei. Doar
în ultimul an, activitatea Asociaþiei
„Vasiliada” poate fi rezumatã în ci-
fre astfel: 3.000 de persoane aju-
tate în mod direct, 18 aºezãminte
ºi proiecte sociale, 37 de specia-

liºti angajaþi, 87 de voluntari, 48 de
parteneriate comunitare.

La împlinirea celor 15 ani de
activitate, asociaþia le mulþumeº-
te tuturor partenerilor ºi finanþa-
torilor alãturi de care a dezvoltat

proiecte sociale de succes, pre-
cum ºi tuturor donatorilor sau vo-
luntarilor care au vãzut în „Vasi-
liada” locul unde pot sã înfãptu-
iascã binele ca expresie a iubirii
aproapelui.
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România s-a oferit sã gãzduiascã ºi coor-
doneze o brigadã militarã NATO de 5.000 de
militari, în cadrul mãsurilor de disuasiune lua-
te în raport cu Rusia, a anunþat secretarul ge-
neral NATO, Jens Stoltenberg. Miniºtrii Apã-
rãrii ai statelor NATO au aprobat ieri trimite-
rea a circa 4.000 de militari, susþinuþi de o forþã
de reacþie rapidã, în Polonia, Estonia, Lituania
ºi Letonia. Cu ocazia reuniunii miniºtrilor Apã-
rãrii se va analiza ºi o propunere a României
de a gãzdui ºi de a coordona o brigadã NATO,
circa 5.000 de militari, în cadrul mãsurilor
menite sã descurajeze Rusia, declara, ieri, Stol-
tenberg. Conform unor surse, cei 5.000 de
militari ar urma sã fie oferiþi de România, dar
informaþiile nu pot fi confirmate oficial. “Nu
vrem confruntarea cu Rusia, nu vrem un nou
Rãzboi Rece. Dar Alianþa va continua sã pro-
tejeze statele membre de orice ameninþare”, a
spus secretarul general NATO, conform Reu-
ters. Alianþa Nord-Atlanticã va trimite circa
4.000 de militari suplimentari în Polonia ºi în
þãrile baltice, pentru descurajarea Rusiei, a
anunþat secretarul general NATO, Jens Stol-
tenberg. Estonia, Letonia, Lituania ºi Polonia
cer de mult timp consolidarea prezenþei mili-
tare NATO, pentru descurajarea Rusiei. “Alian-
þa Nord-Atlanticã a luat mãsuri solide pentru
protejarea naþiunilor noastre ºi pentru a con-
tribui la stabilitatea regionalã. Dar provocãrile

Autoritãþile americane,

îndemnate de un oficial ONU

sã înãspreascã “regimul

armelor de foc”
Înaltul comisar ONU pentru

Drepturile Omului, Zeid Ra’ad
Al Hussein, a recomandat
autoritãþilor americane sã
adopte “mãsuri prin care sã
înãspreascã regimul armelor de
foc”, pentru a proteja popula-
þia. “Este greu de gãsit o
justificare raþionalã care sã
explice uºurinþa cu care
oamenii pot cumpãra arme,
inclusiv puºti de asalt, în
pofida unui trecut criminal,
consum de droguri, violenþã
domesticã ºi boli psihice ori
legãturi directe cu extremiºtii -
atât locali, cât ºi strãini”, se
afirmã într-un comunicat al
oficialului ONU, publicat dupã
masacrul de la un club gay din
Florida. Citând un raport ONU
cu privire la armele de foc,
Zeid a indicat spre exemple de
þãri unde controlul armelor a
condus la “o reducere dramati-
cã a numãrului de crime
violente”, informeazã Associa-
ted Press. Oficialul a criticat ºi
“iresponsabila propaganda pro-
arme” din Statele Unite, care
pretinde cã armele de foc
creeazã o societate mai sigurã,
“deºi toate dovezile indicã
contrariul”.

Seghei Lavrov: Rusia considerã

Coreea de Sud un partener-

cheie în regiunea Asia-Pacific
Ministrul sud-coreean de

Externe, Yun Byung-se, se
aflã într-o vizitã oficialã la
Moscova, unde s-a întâlnit cu
ministrul rus de Externe,
Seghei Lavrov, pentru a a
discuta pe teme de interes
comun. “Considerãm Seulul
ca fiind un partener-cheie în
regiunea Asia-Pacific”, a
declarat Lavrov la începutul
discuþiilor cu omologul sãu
sud-coreean. “Þinem sã
notãm, cã în ciuda situaþiei
internaþionale complicate, am
reuºit sã pãstrãm dinamica
dialogului politic, potenþialul
pentru cooperare la nivel
practic ºi o interacþiune
constructivã pe probleme de
securitate” a mai spus oficia-
lul rus, citat de Sputnik News
online. Vizita ministrului Yun,
care a început pe 12 iunie, este
programatã sã se încheie pe
data de 14 iunie, aceasta fiind
prima vizitã a unui ministru
de externe sud-coreean în
ultimii cinci ani. La rândul
sãu, oficialul de la Seul a
lãudat cooperarea între cele
douã state, “care s-a dezvoltat
pe urma testelor nucleare ale
Coreei de Nord”, adãugând cã
“apreciem ºi cooperarea în
ceea ce priveºte problemele de
pe agenda globalã, inclusiv
schimbarea climaticã”,
informeazã agenþia Tass.

Un poliþist francez ºi soþia sa
au fost uciºi luni searã în locuinþa
lor din suburbia parizianã Mag-
nanville, unde au fost luaþi osta-
tici alãturi de fiul lor de trei ani,
de un atacator, atacul fiind reven-
dicat de reþeaua teroristã Stat Is-
lamic. Preºedintele francez, Fran-
cois Hollande, a acuzat cã asasi-
narea cuplului de poliþiºti în lo-
cuinþa lor din suburbia parizianã
Magnanville este “un act terorist
incontestabil”, avertizând cã
“Franþa se confruntã cu o ame-
ninþare teroristã foarte mare”.
Cuplul de poliþiºti a fost “asasinat
de un terorist”. “Este un act tero-
rist în mod incontestabil”, a de-
clarat Francois Hollande în des-
chiderea reuniunii internaþionale
contra corupþiei. “Franþa se con-
fruntã cu o ameninþare teroristã
de foarte amre importanþã (pen-
tru combaterea cãreia) am mobi-
lizat foarte multe resurse”, a subli-
niat liderul francez. “Un act tero-
rist abject a fost comis ieri la Mag-
nanville”, a declarat anterior Ber-

Secretarul general NASecretarul general NASecretarul general NASecretarul general NASecretarul general NATTTTTO, Jens Stoltenberg:O, Jens Stoltenberg:O, Jens Stoltenberg:O, Jens Stoltenberg:O, Jens Stoltenberg:
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coordoneze 5.000 de militari NAcoordoneze 5.000 de militari NAcoordoneze 5.000 de militari NAcoordoneze 5.000 de militari NAcoordoneze 5.000 de militari NATTTTTOOOOO
continuã. De aceea, trebuie sã avem mã-
suri pe termen lung. Am stabilit avansarea
prezenþei în partea de est a Alianþei. Acum
discutãm dimensiunile, scopul ºi compo-
nenþa forþei militare. La recomandãrile ex-
perþilor noºtri, se va decide mobilizarea a
patru batalioane în þãrile baltice ºi în Polo-
nia. Aceastã decizie va transmite un sem-
nal clar: cã Alianþa este pregãtitã sã apere
orice aliat”, a declarat Jens Stoltenberg.
Kremlinul a avertizat ieri cã Rusia va lua
mãsuri de apãrare în cazul suplimentãrii
efectivelor NATO în estul Europei. Sãptã-
mâna trecutã, surse diplomatice afirmau cã
Statele Unite ar putea solicita implicarea Ca-
nadei pentru a contribui, alãturi de Marea
Britanie ºi Germania, la suplimentarea efec-
tivelor NATO în Europa de Est, în contex-
tul în care aliaþii europeni sunt reticenþi. În
pofida demonstraþiilor de forþã prin organiza-
rea de exerciþii militare în Europa de Est, Alianþa
Nord-Atlanticã pregãteºte ºi staþionarea a 4.000
de militari suplimentari, prin rotaþie, în Polo-
nia ºi þãrile baltice, pentru descurajarea Ru-
siei. Pânã acum, la noua forþã militarã au anun-
þat participarea Statele Unite, Marea Britanie
ºi Germania, fiecare cu câte 1.000 de militari.
Washingtonul cautã încã un aliat care sã tri-
mitã 1.000 de militari în statele est-europene,
dar þãrile europene sunt reticente sã contribu-

ie. “Aliaþii europeni au
motive sã nu se impli-
ce. Sunt deja implicaþi
în alte operaþiuni, în
Europa, în Africa, în
Afganistan. Pur ºi sim-
plu nu mai au fonduri”,
a declarat un diplomat
NATO. “Existã disen-
siuni în cadrul NATO.
Unii aliaþi cred cã tru-
pele trebuie suplimen-
tate pe flancul sudic”,
dezvãluie Sophia Besch,
analist la Centrul pen-

tru Reformã Europeanã (CER), cu sediul la
Londra. “Summitul NATO de la Varºovia va fi
ultimul din mandatul preºedintelui Barack Oba-
ma, iar Statele Unite vor sã fie un succes. Se
vor asigura cã va fi gãsitã a patra þarã care sã
contribuie, posibil Canada”, declara un diplo-
mat polonez. Statele Unite au anunþat în mar-
tie cã vor trimite militari suplimentari în Euro-
pa de Est, cel mai probabil inclusiv în Româ-
nia, începând din anul 2017, în contextul mã-
surilor de garantare a securitãþii pe fondul ac-
þiunilor Rusiei. Pentagonul a alocat un buget
suplimentar de 3,5 miliarde de dolari pentru o
prezenþã militarã permanentã în România, Po-
lonia, Estonia, Lituania ºi Letonia. Decizia su-
plimentãrii capabilitãþilor militare americane în
Europa de Est are rolul de a oferi garanþii de
securitate aliaþilor NATO în contextul activi-
tãþilor militare ale Rusiei. Alianþa Nord-Atlan-
ticã trebuie sã transforme patrulele aeriene din
zona Mãrii Baltice într-o forþã care sã poatã
apãra þãrile baltice în caz de rãzboi, afirma în
martie generalul american Philip Breedlove, la
acea vreme comandantul în exerciþiu al forþe-
lor NATO din Europa, în ceea ce era un aver-
tisment adresat Rusiei.

Un poliþist francez ºi soþia sa, uciºi într-o suburbie
din Paris, într-un atac revendicat de ISIS

nard Cazeneuve, ministrul fran-
cez de Interne. Poliþistul francez
în vârstã de 42 de ani a primit luni
searã nouã lovituri de cuþit la ni-
velul abdomenului în faþa locuin-
þei sale din Magnanville, situatã la
50 de kilometri de Paris. Atacato-
rul a intrat apoi în casa victimei,
unde s-a închis încercând sã sca-
pe de autoritãþi. În casa
poliþistului, a fost des-
coperit corpul soþiei
acestuia în vârstã de 36
de ani, care era ºi ea
angajatã la Ministerul de
Interne. În casã se afla
ºi un copil de trei ani
care a scãpat nevãtã-
mat, fiind preluat de o
echipã medicalã. Ulte-
rior, reþeaua teroristã
Stat Islamic a revendi-
cat atacul prin agenþia
Amaq afiliatã grupãrii.
Atacatorul a fost iden-
tificat ca Larossi Abbal-
la, condamnat la închi-
soare pentru apartenen-

þã la o filierã teroristã, susþin sur-
se din poliþie. Acesta a fost arestat
în 2011 ºi condamnat în 2013 la
trei ani de închisoare, dintre care
ºase luni cu suspendare pentru
apartenenþã la o filierã de recru-
tare a militanþilor teroriºti prin Pa-
kistan. El era cunoscut de autori-
tãþile franceze ºi pentru alte infrac-

þiuni. Atacul a avut loc în jurul orei
locale 20.30. O orã mai târziu, for-
þele de intervenþie au sosit la faþa
locului pentru a lansa negocieri de
eliberare. Dar atacatorul a fost
împuºcat mortal de membrii unei
unitãþi de elitã a poliþiei franceze
dupã ce negocierile de predare au
eºuat.
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Rãzboiul nasturilor

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:15

1960, în sudul Franþei. O
gaºcã de bãieþi, condusã de
Lebrac, un puºti curajos, e
în rãzboi cu copiii din satul
vecin, duºmanii lor recunos-
cuþi. Un rãzboi fãrã milã,
care dureazã de generaþii. O
luptã pentru onoare ºi loiali-
tate, în care toate mijloacele
ce pot aduce victoria sunt
binevenite.

Oameni mari
si fãrã minte

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 22:30

Oameni mari ºi fãrã minte, cu
Adam Sandler, Kevin James,
Chris Rock, David Spade, ºi
Rob Schneider, este o comedie
completã despre cinci buni
prieteni din copilãrie, care se
întâlnesc dupã treizeci de ani,
împreunã cu familiile, în wee-
kend-ul de ziua Americii. Re-
luând firul vieþii de unde s-au
despãrþit, cei cinci vor desco-
peri cã a îmbãtrâni nu înseam-
nã neapãrat sã te ºi maturizezi.

Al patrulea gen

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Thriller inspirat din fapte reale,
The Fourth Kind încearcã sã
intre în hãþiºurile unui mister
din Alaska. Un orãºel din întin-
derile acoperite de zãpadã
cunoaºte o imensã ratã de
dispariþii pe parcursul a mai
multor decenii. Fiind bazat pe
intamplari reale, thriller-ul "The
4th Kind" o are in centrul
acþiunii pe tanara Abbey...

MIERCURI - 15 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
17:55 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Jurnal Euro
21:10 Repriza a treia
22:10 Argatul
1971, SUA, Western
23:45 Charlot mutã pianul
00:00 Jurnal Euro
00:10 Maºini, teste ºi verdicte
00:40 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:30 Charlot mutã pianul
01:45 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:20 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Poveºti de istorie
14:00 5 minute de ºtiinþã
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Ucigaºii
1946, SUA, Crimã, Film noir
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Joe cel frumos
2000, SUA, Marea Britanie,

Comedie, Dramã
00:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:20 Poveºti citadine

TVR 2

07:30 Corul de bãieþi
09:15 Concursul de ºah
10:40 Fata care promitea
12:20 O întâlnire
13:40 Crãciunul în Conway
15:15 Rãzboiul nasturilor
17:05 Un an bun
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Oraºe de hârtie
21:50 Urzeala tronurilor
22:50 Despre Urzeala tronurilor

- Ep. 8
23:25 Careul de rockeri
01:00 Walesa

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Toatã România vede

România
18:45 Fotbal UEFA Euro 2016 –

România- Elveþia
21:00 Toatã România vede

România
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 Oameni mari ºi fãrã minte
2010, SUA, Comedie
00:45 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
01:45 Oameni mari ºi fãrã minte

(R)
2010, SUA, Comedie
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

08:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Privind în urmã (R)
14:15 Omul Pãianjen (R)
16:45 La bloc
19:00 Aterizare forþatã
20:30 Al patrulea gen
22:30 Trupul lui Jennifer
00:45 Al patrulea gen (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Insula iubirii

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Invazia

2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Horror

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Focus 14

15:00 Cred în mine (R)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Kickboxer 5: Ultima

rãzbunare

1995, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Kickboxer 5: Ultima

rãzbunare (R)

1995, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro:

Portugalia - Islanda
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 MMA ALL STARS:

KOnfruntarea Finalã!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Toatã România vede

România!
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmiercuri, 15 iunie - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,5218 ............. 45218
1 lirã sterlinã................................5,6971....................56971

1 dolar SUA.......................4,0330........40330
1 g AUR (preþ în lei)........166,0114.....1660114

Cursul pieþei valutare din 15 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova, prin SC

Salubritate Craiova SRL, anunþã cã lucrãri-
le de dezinsecþie (luciu de apã ºi spaþii verzi)
programate pe raza municipiului Craiova au
fost amânate din cauza condiþiilor meteo-
rologice nefavorabile iar perioada de efec-
tuare a acestora va fi prelungitã pânã la data
de 21.06.2016. Lucrarea de dezinsecþie pen-
tru combaterea insectelor dãunãtoare se va
face prin pulverizare aerianã. Se va folosi
pentru dezinsecþie substanþa din grupa a
III-a de toxicitate Supertox, avizatã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºelor de se-
curitate a produsului, soluþiile de lucru uti-
lizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi
nu prezintã niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.

Primãria comunei Carpen, judeþul
Dolj, anunþã organizarea concursului pen-
tru ocuparea postului vacant de bibliote-
car studii superioare gradul IA, pe perioa-
dã nedeterminatã, în data de 15.07.2016.
Dosarele se depun la secretariatul Primã-
riei Carpen pânã în data de 05.07.2016, ora
10.00. Condiþii specifice: studii superioa-
re absolvite cu diplomã de licenþã, cunoº-
tiinþe operare calculator program Micro-
soft, Excel, Worksheet. Informaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/ 445.637.

SC MT CONSULTANTA SRL prin Florea
Eugenia Ana” titular al proiectului „Schim-
bare de destinaþie din depozite comerciale
în fabricã de confecþii textile” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agentia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul „Schimbare
de destinaþie din depozite comerciale în fa-
bricã de confecþii textile”, propus a fi ampla-
sat în comuna Iºalniþa, satul Iºalniþa, secto-
rul Staþia Oxigen, str. Mihai Eminescu, nr.
109A, judeþul Dolj: proiectul nu se supune 
evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj din str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în
zilele de luni – joi, între orele 0800- 1600, si
vineri între orele 800- 1400 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia, cu sediul în localitatea Craiova, str.
N.Titulescu, nr. 40, judeþul Dolj, anunþã
amânarea concursului conform HG 286
pentru ocuparea postului de ªef Serviciu
RUONS organizat iniþial: Proba scrisã în
data de 27.06.2016, ora 9.00, Proba inter-
viu în data de 30.06.2016, ora 9.00 astfel:
la o datã care se va comunica ulterior. Prin
acest anunþ venim în completarea celui pu-
blicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a
nr.624/ 20.05.2016, pagina 5, cod 23.754.

COMUNA ªimnicu de Sus anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Modernizare drumuri de in-
teres local” propus a fi amplasat în Comu-
na ªimnicu de Sus, jud.Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1 ºi
la sediul Primãriei Comunei ªimnicu de
Sus, str.Craiovei, nr.10, Sat Dudoviceºti, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareº, nr.1.

Spitalul Clinic Municipal Filantropia
prin Gavrila Olguta Alice titular al proiec-
tului „Mansardare, extindere cu lift exte-
rior, reabilitare ºi recompartimentare cu
modificãri structurale ºi nestructurale corp
C5 - construcþie existentã P+1, cu destina-
þia clinicã de hematologie”anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul„Mansardare, extindere cu lift
exterior, reabilitare ºi recompartimentare
cu modificãri structurale ºi nestructurale
corp C5 - construcþie existentã P+1, cu des-
tinaþia clinicã de hematologie” propus a fi
amplasat în Municipiul Craiova, str. Filan-
tropiei, nr. 1, judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul  Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Mu-
nicipiul Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 0800-
1630 ºi vineri între orele  0800- 1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare  în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 19.06.2016.

Primãria Comunei Pieleºti, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea pe
perioadã de timp nedeterminatã a funcþiei
contractuale de execuþie de ºofer în cadrul
Compartimentului Deservire. Condiþiile spe-
cifice necesare în vederea participãrii la
concurs sunt: - studii medii profesionale,
vechime: minim 2 ani, permis de conduce-
re categoria D, atestat conducãtor auto. Con-
cursul se va organiza conform calendaru-
lui urmãtor: 7 iulie 2016- termen limitã de
depunere a dosarelor, 11 iulie 2016- proba
scrisã, 13 iulie 2016 proba de interviu. De-
talii privind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs se obþin de la sediul Primã-
riei Pieleºti, telefon: 0251/459.545.

CENTRUL de Cercetãri ºi Încercãri în
Zbor, cu sediul în str. Aviatorilor nr.10 din
loc. Gherceºti, jud. Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, consilier juridic
gr. II / studii superioare, cu o vechime în
specialitatea studiilor de 6 luni, astfel:
07.07.2016, ora 12.00- proba scrisã;
13.07.2016, ora 11.00- interviul. Data limitã
de depunere a dosarelor: 30.06.2016, ora
15.30. Depunerea dosarelor ºi organizarea
concursului se vor face la sediul Centrul
de Cercetãri ºi Încercãri în Zbor, cu sediul
în str. Aviatorilor, nr. 10 din loc. Gherceºti,
jud. Dolj, unde vor fi afiºate ºi detaliile or-
ganizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefonul 0251/435.292.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, titu-
lar  al  PLANULUI  URBANISTIC  GENERAL -
ORAª DÃBULENI - JUDEÞUL DOLJ,  aduce
la cunoºtinþa publicului, decizia etapei de
încadrare a A.P.M. Dolj, în procedurã de
reglementare conform  HG nr. 1076 / 2004:
planul nu se supune evaluãrii de mediu ºi
nu se supune procedurii  de evaluare adec-
vatã urmând a fi supus procedurii de ad-
optare fãrã aviz de mediu. Documentaþia
care a stat la baza luãrii deciziei  etapei de
încadrare se poate consulta în zilele de
luni-joi între orele 0800 - 1600 ºi  vineri între
orele 0800 - 1400,  la sediul Agenþiei  pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.
1, Craiova,  judeþul Dolj ºi la sediul titula-
rului: Primãria Oraºului Dãbuleni,  Str. Uni-
rii, nr. 15, Oraº Dãbuleni, Judeþul Dolj. Pro-
punerile de reconsiderare a deciziei se vor
transmite în scris la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj (fax: 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro) în termen
de 10 zile calendaristice de la publicarea
anunþului în mass-media.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Consiliul Local Cetate or-
ganizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacantã – consilier
juridic, gradul debutant, în
data de 11.iulie.2016 – orele
10.00 – proba scrisã si în data
de 13.iulie.2016, orele 10.00
– proba de interviu. Condiþii
minime de participare:

- Studii universitare de li-
cenþã de lungã duratã absol-
vite cu diplomã în domeniul
ºtiinte juridice.

Relaþii suplimentare pot fi
obþinute la sediul instituþiei
telefon: 0251364022.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Menajerã pentru
curãþenie generalã,
o zi pe sãptãmânã,
apartament, vârsta
peste 50 ani, din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
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 decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþiri le.
Telefon: 0745/
995.125.
1 Mai (Insulã) vis a
vis Fabrica Con-
fecþii 3 decoman-
date (boxã subsol),
vedere bilateralã,
59.000 Euro. Tele-
fon: 0770/401.726;
0770/970.565.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Coºo-
veni 64 mp + curte
1400 mp. Telefon:
0752/171.229.

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

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan 4100 mp  la 10
km Craiova cu
pomi, vie, grãdinã
flori. Telefon: 0727/
884.205.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/
563.823.

VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/ 272.925.
Craiova.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 15 iunie 2016

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

Semnãtura:..........................................

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

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.

C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 100 familii
albine, faguri – 35
lei / kg. Telefon:
0764/059.095.

Vând plug nr. 5
pentru boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/
801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/400/
100 - 80 lei, sãpun
de casã 5 lei kg,
televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII
COMPENSARE
CU PUNCTE
ANRP. Telefon:
0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
Ofer spre închirie-
re pe termen lung
proprietate P+1 cu
9 camere ºi terasã
de 60 mp în Brã-
deºti, cu teren 8000
mp deschidere la
stradã 28 ml, utili-
tãþi, apã Izvarna.
Telefon: 0744/
530.451.

Primesc în gazdã.
Telefon: 0762/
850.986.
MATRIMONIALE
Doresc sã cunosc
o fatã 20 - 25 ani
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

CITAÞII
Domnul Cornea
Daniel este citat în
dosarul Nr. 12879/
215/ 2015, complet
CMF 6 aflat pe ro-
lul Judecãtoriei
Craiova, în data de
30.06.2016, în ca-
litate de pârât.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.

PIERDERI
Pierdut carte de in-
tervenþii pentru
casa de marcat
DATECS MP 55B
seria 15058543 Nr.
De ordine 029589.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Consiliul de Admi-
nistraþie al Filialei
Dolj a Casei de Asi-
gurãri a Avocaþilor
din România îºi ex-
primã profundul
regret la trecerea în
nefiinþã a domnu-
lui avocat Tudor
Protopopescu ºi
este alãturi de fa-
milia îndureratã
în aceste momen-
te de grea încer-
care. Dumnezeu
sã îl odihneascã
în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
Dupã închiderea ediþiei, în Grupa F: Austria – Ungaria, Portugalia – Islanda.

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia
10 iunie: Franþa – ROMÂNIA 2-1
11 iunie: Albania – Elveþia 0-1
15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia
15 iunie: Franþa – Albania
19 iunie: Elveþia – Franþa
19 iunie: ROMÂNIA – Albania

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara G., Slovacia
11 iunie: Þara G. – Slovacia 2-1
11 iunie: Anglia – Rusia 1-1
15 iunie: Rusia – Slovacia
16 iunie: Anglia – Þara G.
20 iunie: Slovacia – Anglia
20 iunie: Rusia – Þara G.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda N.
12 iunie: Polonia – Irlanda N. 1-0
12 iunie: Germania – Ucraina 2-0
16 iunie: Ucraina – Irlanda N.
16 iunie: Germania – Polonia
21 iunie: Irlanda N. – Germania
21 iunie: Ucraina – Polonia

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia
12 iunie: Turcia – Croaþia 0-1
13 iunie: Spania – Cehia 1-0
17 iunie: Cehia – Croaþia
17 iunie: Spania – Turcia
21 iunie: Croaþia – Spania
21 iunie: Cehia – Turcia

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia
13 iunie: Irlanda – Suedia 1-1
13 iunie: Belgia – Italia 0-2
17 iunie: Italia – Suedia
18 iunie: Belgia – Irlanda
22 iunie: Suedia – Belgia
22 iunie: Italia – Irlanda

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria
14 iunie: Austria – Ungaria
14 iunie: Portugalia – Islanda
18 iunie: Islanda – Ungaria
18 iunie: Portugalia – Austria
22 iunie: Islanda – Austria
22 iunie: Ungaria – Portugalia

Se calificã primele douã clasate
din fiecare grupã, plus cele mai bune

patru locuri 3.

GRUPA E

La catedrã,La catedrã,La catedrã,La catedrã,La catedrã,
“Squadra Azzurra”“Squadra Azzurra”“Squadra Azzurra”“Squadra Azzurra”“Squadra Azzurra”

Anunþatã ca unele dintre fa-
voritele Euro 2016, Belgia lui
Eden Hazard – învestit cãpitan

Cartonaºe galbene: Vertonghen (90+1) / Chiellini (65), Eder (75),
Bonucci (78), T. Motta (84).

Arbitru: Mark Clattenburg (Italia).

Belgia 0-2 Italia
Stadion: “Parc Olympique Lyonnais” – Lyon,

spectatori: 55.408.
Au marcat: Giaccherini (32), Pelle (90+2).

Courtois – Ciman (Carrasco
75), Alderweireld, Vermaelen, Ver-
tonghen – Witsel, Nainggolan
(Mertens 62), Fellaini – De Bruy-
ne, Lukaku (Origi 73), Hazard.

Selecþioner: Marc Wilmots.

Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiel-
lini – Candreva, Parolo, De Rossi
(Thiago Motta 78), Giaccherini, Dar-
mian (De Sciglio 59) – Eder (Immobi-
le 75), Pelle.

Selecþioner: Antonio Conte.

“V“V“V“V“Verzii”, prolificierzii”, prolificierzii”, prolificierzii”, prolificierzii”, prolifici
la ambele porþila ambele porþila ambele porþila ambele porþila ambele porþi

Reprezentativele Irlandei ºi Suediei
au încheiat la egalitate, scor 1-1, în
meciul de debut al grupei. Rezultat
care le pericliteazã serios ºansele de
calificare, fie ºi de pe locul trei, în
contextul în care fiecare mai au de
jucat cu Italia ºi Belgia. Britanicii au
fost cei care au trecut în avantaj, când

Rusia ºi Slovacia deschid etapa a doua din
faza grupelor, gazdã urmând a fi arena “Pierre-
Mauroy” din Lille. Dacã ruºii au fãcut o partidã
extrem de modestã cu Anglia, obþinând însã în
cele din urmã un punct, în prelungiri (1-1), slo-
vacii se pot lãuda cu o prestaþie mult mai apre-
ciatã contra Þãrii Galilor, numai cã fãrã vreun
beneficiu, pierzând cu 1-2. În
atare condiþii, cum în runda fi-
nalã vor da peste Anglia, jocul
de azi este cam unul de totul s-
au nimic pentru oamenii lui Jan
Kozac.

Ruºii ºi slovacii s-au mai
aflat faþã în faþã de opt ori, bi-
lanþul fiind sensibil de partea
celei dintâi: 3 victorii, 3 remize

de echipã în locul lui Vincent
Kompany (accidentat ºi neselec-
þionat pentru turneul final) – s-a

vãzut scufundatã, luni sea-
rã, la Lyon, de echipa Italiei.
„Diavolii roºii” au suferit în
faþa unui adversar plin de
abnegaþie ºi monstruos de
solid, cu un plus de inteli-
genþã tacticã. Aceastã Italie
criticatã în ultimele luni, care
nu mai are în efectivul sãu
jucãtori de calibrul lui Rober-
to Baggio, Alessandro Del
Piero, Francesco Totti ,

Christian Vieri sau Pippo Inzagi
în atac, Marco Verratti (acciden-
tat) ºi Andrea Pirlo în linia me-
dianã, a dovedit cã stãpâneºte o
lecþie de realism, pe care a ºi pre-
dat-o adversarilor sãi. Transal-
pinii au ºi suferit dincolo de ju-
mãtatea reprizei secunde, când
au încasat patru “galbene” într-
un interval de 20 de minute, dar
au luptat pânã la epuizare. Bel-
gienii, deºi superiori adversari-
lor sãi pe plan tehnic, prin indi-
vidualitãþile intrate în teren, au
dezamãgit. La conferinþa de pre-
sã, selecþionerul italian, Antonio
Conte, a vorbit despre starea de
spirit extraordinarã ºi unitatea

grupului sãu. Cu o apãrare arti-
culatã, în care Gigi Buffon este
strãjuit de trioul Chiellini – Bar-
zagli – Bonucci, grupul de la Ju-
ventus, Italia începe bine turneul.

Emanuele Giaccherini a des-
chis scorul în minutul 32, dupã
un “assist” de manual, de peste
40 de metri, al lui Leonardo Bo-
nucci ºi o eroare de poziþionare
a lui Toby Alderweireld. Graþia-
no Pelle putea face 2-0 pânã la
pauzã, însã reluarea sa de cap,
dintr-o poziþie excelentã, a tre-
cut alãturi. Imediat dupã reluare,
Belgia putea egala, însã Lukaku,
la capãtul unui contraatac su-
perb, l-a iertat pe Buffon, trimi-
þând pe lângã vinclu. L-a imitat
ºi Origi, pentru ca mai apoi Im-
mobile sã-l întrebuinþeze serios
pe Curtois. Bãieþii lui Conte au
fãcut 2-0 în prelungiri, când Can-
dreva a centrat perfect pentru
Pelle, iar vârful englezilor de la
Southampton nu a mai greºit, în-
scrind superb, din voleu. Aºa s-
a scris istoria partidei, una care
ºi-a respectat din plin statul de
cap de afiº al fazei grupelor.

Hoolahan (47), venit lansat în careu,
la întâlnire cu o centrare expediatã din
flancul drept de Coleman, nu i-a dat
nicio ºansã lui Isaksson. Reuºita
suedezilor a fost tot opera unui
irlandez, Clark (71), presat de Guidetti,
înscriind în propria poartã, dupã o
acþiune a lui Ibrahimovic.

Randolph – Coleman, O’Shea, Clark,
Brady – McCarthy (McGeady 85), Whe-
lan, Hendrick - Hoolahan (R. Keane 78) –
Long, Walters (McClean 64).

Selecþioner: Martin O’Neill.

Irlanda 1-1 Suedia
Stadion: “Stade de France” – Paris,

spectatori: 73.419.
Au marcat: Hoolahan (48) / Clark (71 aut.)

Cartonaºe galbene: McCarthy (43), Whelan (77) / Lindelof (61).
Arbitru: Milorad Mazic (Serbia).

Isaksson – Lustig (E. Johansson 45),
Lindelof, Granqvist, Olsson – Larsson,
Lewicki (Ekdal 86), Kallstrom, Forsberg –
Ibrahimovic, Berg (Guidetti 59).

Selecþioner: Erik Hamren.

GRUPA B

Joc cu goluri? Perspective slabeJoc cu goluri? Perspective slabeJoc cu goluri? Perspective slabeJoc cu goluri? Perspective slabeJoc cu goluri? Perspective slabe
Rusia – Slovacia, astãzi, ora 16:00, Dolce Sport 1

ºi 2 înfrângeri. În ultimele patru partide directe
s-au înscris doar trei goluri, cea mai de curând
încheindu-se cu 1-0 în favoarea Rusiei, într-un
amical disputat la St. Petersburg, în 26 martie
2014. Tot 1-0 pentru ruºi a fost ºi în ultima par-
tidã oficialã, din cadrul preliminariilor pentru
Euro 2012, meci ce a avut loc la Zilina.

Rusia – descalificatã cu suspendare
pentru violenþele fanilor, plus o amendã
de 150.000 de euro

Naþionala Rusiei riscã excluderea de la Euro
2016. UEFA a amendat, ieri, Federaþia de la Mos-

cova cu 150.000 de euro pentru inci-
dentele provocate de cãtre suporterii
sãi înaintea ºi în timpul meciului cu
Anglia, de sâmbãtã, de la Marsilia,
forul continental luând totodatã deci-
zia ca Rusia sã fie descalificatã cu sus-
pendare, ceea ce înseamnã cã gazda
viitoarei Cupe Mondiale va fi elimina-
tã de la Campionatul European la ur-
mãtorul incident de acest gen.

Akinfeev – Smolnikov, V.
Berezuþki, Ignaºevici, ªen-

nikov – Neustadter, Golovin – ªatov,
Smolov, Kokorin – Dzyuba.

Selecþioner: Leonid Sluþki.

Echipe probabile

Kozacik – Pekarik,
Skrtel, Durica, Svento –
Mak, Kucka, Duda, Hamsik, Weiss –
Duris.

Selecþioner: Jan Kozac.
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).
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În cantonamentul din Austria, Universitatea
Craiova va avea parte de un amical de lux, con-
tra noii echipe a lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt
Petersburg, programat pe 30 iunie. Craiovenii
au mai jucat douã meciuri amicale cu echipe de
top ºi anul trecut în Austria, întâlnind Dinamo
Kiev ºi Ludogoreþ Razgrad. În afara partidei cu
Zenit, ªtiinþa va mai juca în Austria alte patru
amicale: unul cu campioana Austriei, Austria
Salzburg, programat pe 26 iunie, unul cu o echi-

România – ElveþiaRomânia – ElveþiaRomânia – ElveþiaRomânia – ElveþiaRomânia – Elveþia
Paris, Parc de Princes, astãzi, ora 19 (ProTV, Dolcesport 1)
România: Tãtãruºanu – Sãpunaru, Chiricheº, Grigore, Raþ – Pin-

tilii, Hoban - Ad. Popa, Stanciu, B. Stancu – Fl. Andone. Antrenor:
Anghel Iordãnescu. La dispoziþie: Pantilimon, Lung – Mãþel, Gã-
man, Moþi, S. Filip, Prepeliþã, Torje, Chipciu, Sânmãrtean, Keºeru,
Alibec.

Elveþia: Sommer – Liechtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez –
Dzemailli, Behrami, G. Xhaka - Shaquiri, Mehmedi, Seferovic.
Antrenor: Vladimir Petkovic. La dispoziþie: Buerki, Hitz – Elvedi,
Lang, Moubandje, von Bergen, Gelson Fernandes, F. Frei, Zakaria,
Derdiyok, Embolo, Tarashaj.

Arbitru: Serghei Karasev (Rusia).

Clasamentul grupei A
1. Franþa 1 1 0 0 2-1 3p
2. Elveþia 1 1 0 0 1-0 3p
3. România 1 0 0 1 1-2 0p
4. Albania 1 0 0 1 0-1 0p
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România ºi Elveþia au avut me-
ciuri echilibrate în debutul Cam-
pionatului European, împotriva
unor adversari de nivel diferit,
Franþa, respectiv Albania, dar se-
lecþionata din Þara Cantoanelor a
obþinut 3 puncte din primul duel
la turneul final, în timp ce „trico-
lorii” au plecat cu mâna goalã de
pe Stade de France, din cauza unei
execuþii speciale a lui Payet. Sunt
ºanse mari ca Anghel Iordãnescu
sã utilizeze acelaºi prim „11” din
partida cu Franþa ºi contra selec-
þionatei helvete, în dubiu fiind
postul de vârf de atac, unde Ke-
ºeru l-ar putea înlocui pe Florin
Andone. Elveþienii au arãtat poten-
þial ofensiv contra Albaniei, cu o
linie medianã care face bine am-
bele faze, extrem de agresivã în
defensivã ºi care dezvoltã rapid
acþiunile de atac, în timp ce Sha-
qiri ºi Seferovici sunt capabili sã
elimine adversarul direct datoritã
tehnicii în regim de vitezã. Foºtii
„închizãtori” ai lui Napoli, Dze-
mailli ºi Behrami, fac „munca de
jos”, dar apar ºi la finalizare, în
timp ce ultima achiziþie a lui Ar-
senal, Granit Xhaka, a arãtat cã
are valoare sã se impunã în Pre-
mier League, meritând cele 45 de
milioane de euro cheltuite de „tu-
nari” pentru el. De asemenea, fun-
daºii laterali avanseazã foarte
mult, creând deseori superiorita-
te ºi venind cu centrãri periculoa-
se.  În schimb, cei doi stoperi,
Schar ºi Djourou, au arãtat caren-
þe la mingile jucate de albanezi în
profunzime, în spatele liniei de-
fensive.

I-am învins ultimul în meci
direct, dar ne-au administrat
cea mai drasticã înfrângere
Naþionala de fotbal a României

a învins Elveþia în ultimul meci di-
rect, pe 30 mai 2012, în deplasa-
re, cu scorul de 1-0. Unicul gol al
partidei amicale de la Lucerna a
fost înscris de Gicu Grozav. De la
acel meci în loturile actuale ale
celor douã echipe se mai regãsesc
Sommer, Lichtsteiner, Djourou,
Granit Xhaka, von Bergen, Gelson
Fernandes, Mehmedi ºi Eren Der-
diyok, respectiv Tãtãruºanu, Lung,
Gãman, Chiricheº, Raþ, Torje ºi
Chipciu. Selecþionerul României
era Victor Piþurcã, iar pe banca
Elveþiei se afla Ottmar Hitzfeld.

În cele 12 partide desfãºurate
pânã în prezent între cele douã
echipe, tricolorii au câºtigat de
cinci ori, au pierdut în patru rân-
duri, iar trei întâlniri s-au înche-
iat nedecis, golaverajul fiind fa-
vorabil echipei din Þara Cantoa-
nelor, cu 19-15. Golaverajul ne-
gativ este cauzat de faptul cã îm-
potriva naþionalei helvete, Româ-
nia a suferit cea mai drasticã în-
frângere din istorie, un 1-7 în pre-
liminariile pentru Euro 1968, la
Zurich, unicul gol al României
fiind marcat de Dobrin. O sin-
gurã datã a jucat România cu El-
veþia la un turneu final, la Mon-
dialul din 1994, când „Hop
Swiss” a învins cu 4-1, goluri:
Alain Sutter, Chapuisat ºi Knup
(2), respectiv Hagi.

Stanciu:
„Meciul cu Elveþia este decisiv”

Nicuºor Stanciu spune cã este
decisiv meciul din seara aceasta ºi
cã tricolorii vor aborda un stil ofen-
siv. „Meciul urmãtor, cu Elveþia, va
fi decisiv.Toatã lumea se aºteaptã
sã atacãm ºi jucãm un fotbal fru-
mos. Vom vedea ce tacticã vom
aborda. Trebuie sã vedem ce ne
spune domnul Iordãnescu. Noi
vrem sã câºtigãm meciul pentru cã
este decisiv. Eu cred cã vom juca
ofensiv”, a spus Stanciu 

Yann Sommer, goalkeeperul El-
veþiei, a avut câteva intervenþii ex-
celente în meciul de debut la Euro,
cu Albania. Goal-keeper-ul lui Mon-
chengladbach a vorbit despre în-
fruntarea din seara aceasta: „Româ-
nia e o echipã contra cãreia e foar-
te dificil sã joci. E foarte compactã
din punct de vedere defensiv. Dar
România a pierdut primul meci ºi
va încerca altceva în meciul cu noi,
se vor deschide un pic pentru a în-
cerca sã marcheze. Astfel, noi am
avea mai multe spaþii ºi am putea fi
mai ofensivi. Dar, e clar, va fi difi-
cil pentru noi. Am vãzut cã sunt
foarte periculoºi la cornere ºi la lo-
viturile libere. Au foarte mulþi jucã-
tori foarte buni la duelurile aeriene.
Sunt foarte rapizi pe contraatac.
Trebuie sã fim atenþi, sã nu deschi-
dem prea mult jocul. Sã rãmânem
concentraþi ºi foarte compacþi” a
spus portarul de 27 de ani.

Marcatorul singurul gol din par-
tida cu Albania, Fabian Schar,
anunþã cã elveþienii vor avea par-
te de o disputã mult mai grea con-
tra tricolorilor: „Va fi foarte, foarte

greu. Împotriva Franþei, am vã-
zut cât de puternici sunt româ-
nii. Au jucat foarte bine, au fost
agresivi ºi s-au ridicat la acelaºi
nivel al francezilor. Trebuie sã
ne îmbunãtãþim jocul ºi sper cã
vom ajunge în optimi în urma
acestui joc”.

Franþa întâlneºte Albania la
Marsilia

Naþionala Franþei joacã pe “Ve-
lodrome” din Marsilia contra re-
prezentativei Albaniei, contra cã-

reia a pierdut amicalul disputat anul
trecut, în deplasare, scor 0-1, gol
marcate dee Kace. Selecþionerul
“cocoºilor”, Didier Deschamps, ar
putea trimite pe teren formula: Llo-
ris, Sagna, Koscielny, Evra – Pog-
ba, Matuidi, Kante – Payet, Griez-
mann, Giroud.

De partea cealaltã, antrenorul
Albaniei, Giovanni De Biasi, nu-l
poate folosi pe cãpitanul Lorik
Cana, iar primul “11” ar putea fi:
Berisha – Hysaj, Ajeti, Mavraj,
Agolli – T. Xhaka, Kukeli, Abrashi
– Roshi, Sadiku, Gashi.

În Austria, alb-albaºtrii întâlnescÎn Austria, alb-albaºtrii întâlnescÎn Austria, alb-albaºtrii întâlnescÎn Austria, alb-albaºtrii întâlnescÎn Austria, alb-albaºtrii întâlnesc
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pã din Iran, unul cu o formaþie din Albania, iar
pentru ultimul joc, de pe 6 iulie, se cautã un
adversar. Turneul de pregãtire din Austria înce-
pe pe 20 iunie ºi se încheie pe 8 iulie. Universi-
tatea  va mai juca o partidã de pregãtire în þarã
înainte de debutul noului sezon din Liga I, care
va avea loc pe 24 iulie.

În dimineaþa aceasta, alb-albaºtrii vor efectua
vizita medicalã la Policlinica pentru Sportivi din
Bãnie.
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