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- Putem sã vorbim despre
orice, Popescule, numai de
fotbal sã nu vorbim.
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Moartea unuiMoartea unuiMoartea unuiMoartea unuiMoartea unui
general pe timpgeneral pe timpgeneral pe timpgeneral pe timpgeneral pe timp
de pace!de pace!de pace!de pace!de pace!

Generalul Victor Atanasie
Stãnculescu s-a stins din viaþã
la vârsta de 88 de ani, dupã ce
fusese eliberat condiþionat (20
mai 2014) din închisoare, unde
ispãºise 5 ani, echivalând cu o
treime dintr-o pedeapsã, s-a
insinuat cã dintr-o dispoziþie
politicã, pentru participarea la
reprimarea revoluþiei. La 21
decembrie 2003, soþia sa, în vâr-
stã de 68 de ani, se sinucisese,
aruncându-se de la etajul 2 al
imobilului în care locuia. Co-
mentariile, de tot felul, au fost
încinse la vremea respectivã,
mai ales cã rãmãsese o scrisoa-
re deschisã a defunctei.

Amenzi de pesteAmenzi de pesteAmenzi de pesteAmenzi de pesteAmenzi de peste
170.000 lei dupã170.000 lei dupã170.000 lei dupã170.000 lei dupã170.000 lei dupã
raziile din week-endraziile din week-endraziile din week-endraziile din week-endraziile din week-end

Ateliere gratuiteAteliere gratuiteAteliere gratuiteAteliere gratuiteAteliere gratuite
pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,pentru elevi,
prin proiectulprin proiectulprin proiectulprin proiectulprin proiectul
„Biblioteca„Biblioteca„Biblioteca„Biblioteca„Biblioteca
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Promoþia 2016:
IndemnizaþiaIndemnizaþiaIndemnizaþiaIndemnizaþiaIndemnizaþia
de ºomaj poatede ºomaj poatede ºomaj poatede ºomaj poatede ºomaj poate
fi solicitatãfi solicitatãfi solicitatãfi solicitatãfi solicitatã
în cel mult 12 luniîn cel mult 12 luniîn cel mult 12 luniîn cel mult 12 luniîn cel mult 12 luni
de la data absolviriide la data absolviriide la data absolviriide la data absolviriide la data absolvirii

Absolvenþii instituþiilor de în-
vãþãmânt – promoþia 2016 – pot
beneficia de servicii gratuite de
ocupare (informare ºi consiliere
profesionalã, mediere pentru
identificarea unui loc de muncã,
formare profesionalã), precum ºi
de facilitãþi financiare, dacã se în-
registreazã la Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã Dolj sau la alþi furnizori de ser-
vicii specializate pentru stimula-
rea ocupãrii forþei de muncã,
acreditaþi în condiþiile legii.

Primãria Craio-
va urmeazã sã
recepþioneze, în
cursul acestei
sãptãmâni, strada
„Bariera Vâlcii”,
dupã ce ºi ultime-
le retuºuri vor fi
fãcute astãzi ºi
mâine. Autoritãþi-
le spun cã atât
asfaltul, cât ºi
reþeaua de canali-
zare au trecut cu
bine testul final
pe care l-au pus
în cale ploile, ast-
fel cã nici o porþi-
une a strãzii nu a
fost inundatã din
cauza precipita-
þiilor, acesta fiind
un motiv
în plus
pentru
inaugurare. 33333 AC
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Loteria
Românã trece
din subordinea
premierului
în cea a
Ministerului
Economiei

Loteria Românã va trece din
subordinea premierului Dacian
Cioloº în cea a ministrului Eco-
nomiei, Costin Borc, prevede un
proiect de ordonanþã de urgenþã
elaborat de Guvern. Astfel, potri-
vit proiectului de OUG privind sta-
bilirea unor mãsuri la nivelul ad-
ministraþiei publice centrale ºi
pentru modificarea ºi completa-
rea unor acte normative, aflat în
dezbatere publicã, drepturile ºi
obligaþiile decurgând din calita-
tea de acþionar unic al statului ro-
mân la Compania Naþionalã “Lo-
teria Românã” - S.A. se exercitã
de cãtre Ministerul Economiei,
Comerþului ºi Relaþiilor cu Me-
diul de Afaceri.

Reprezentanþii statului în adu-
narea generalã a acþionarilor
sunt în numãr de trei ºi sunt ºi ei
numiþi prin ordin al viceprim-mi-
nistrului, ministrul Economiei,
comerþului ºi relaþiilor cu mediul
de afaceri.

Loteria Românã este condusã
de Consiliul de Administraþie
compus din 5 membri, persoane
fizice de cetãþenie românã, domi-
ciliate în România, numite în con-
diþiile legii. Preºedintele Consi-
liului de Administraþie va prezen-
ta semestrial sau ori de câte ori se
solicitã de cãtre viceprim-minis-
tru, ministrul economiei, comer-
þului ºi relaþiilor cu mediul de afa-
ceri situaþia economico-financia-
rã a Loteriei Române, stadiul re-
alizãrii obiectivelor ºi criteriilor
de performanþã, precum ºi alte
documentaþii solicitate, vizate ºi
certificate în condiþiile legii.

Guvernul Ponta a aprobat în
octombrie 2015 un proiect de
OUG prin care Compania Naþio-
nalã “Loteria Românã” a fost
transferatã de la Ministerul Fi-
nanþelor la Oficiul Naþional pen-
tru Jocuri de Noroc, aflat în subor-
dinea premierului.

Potrivit unui document emis de
Corpul de Control al premierului
la începutul lunii iunie, la Com-
pania Naþionalã Loteria Românã
este verificat modul de organiza-
rea ºi funcþionarea al instituþiei.
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Preºedintele Klaus Iohannis ºi soþia
sa, Carmen, i-au primit, ieri, pe ºeful sta-
tului german, Joachim Gauck, ºi partene-
ra sa, Daniela Schadt, aflaþi într-o vizitã
de stat în România, oficialul german
având programatã o întâlnire ºi cu pre-
mierul Dacian Cioloº, dar ºi o vizitã la
Sibiu. Din delegaþia românã au fãcut par-
te, printre alþii, ambasadorul României în
Germania, Emil Hurezeanu, ºeful Statu-
lui Major General, Nicolae Ciucã, ºi con-
silieri prezidenþiali.

Joachim Gauck: DNA, unul dintre
pilonii procesului de reformã

Preºedintele Germaniei, Joachim
Gauck, a declarat la Palatul Cotroceni cã
antreprenorii germani din þara noastrã
aºteaptã condiþii-cadru legale viabile din
partea statului român ºi a lãudat activi-
tatea DNA, pe care o considerã unul din-
tre pilonii principali ai procesului de reformã. ‘’Pen-
tru a beneficia de potenþialul existent ºi pentru a
putea oferi cetãþenilor României evoluþiile pe care
ei le aºteaptã, pe lângã spiritul antreprenorial pe
care îl putem oferi, avem nevoie însã ºi de condiþii-
cadru legale viabile. Noi vã urmãrim cu mare aten-
þie evoluþiile, domnule preºedinte. Cu mare plãce-
re constat cã sprijiniþi aceste reforme, cã o face
Guvernul României ºi mai ales în ceea ce priveºte
combaterea corupþiei de cãtre justiþie aveþi reali-
zãri importante. Justiþia este în stare sã ofere solu-
þii la problemele existente’’, a spus preºedintele
Republicii Federale Germania.

Joachim Gauck a lãudat activitatea DNA. ‘’Aº
vrea sã subliniez în mod deosebit activitatea Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie, de la care porneºte un
semnal îndreptat nu numai cãtre economie, mediu
de afaceri, dar ºi cãtre politic. Este unul dintre pilo-
nii principali ai procesului de reformã. Noi calculãm
cã în societate existã conflicte ºi dorim sã consoli-
dãm activitatea de pildã a DNA-ului, ca a treia pute-
re în stat’’, a subliniat preºedintele german.

Preºedintele Klaus Iohannis a afirmat cã justi-
þia poate sã lucreze mai repede decât se pot schim-
ba mentalitãþile ºi cã, deºi au fost aleºi la locale
politicieni care au probleme cu legea, existã un
sprijin larg pentru lupta anticorupþie, iar rezultate-
le se vor vedea ºi în plan electoral. ‘’Lupta antico-
rupþie este o luptã extrem de dificilã ºi complicatã
pentru România. Este o luptã care nu se desfãºoa-
rã doar în planul justiþiei, ci sper sã se desfãºoare
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Ministerul Finanþelor Publice eliminã într-un
document oficial dubiile cu privire la deductibili-
tatea asigurãrilor facultative de sãnãtate, un as-
pect care a fost pus la îndoialã de clinicile private
de sãnãtate la începutul acestui an.

ºi în planul mentalitãþilor, doar cã justiþia poate sã
lucreze relativ mai repede decât se pot schimba
mentalitãþile. Este foarte complicat pentru societa-
tea româneascã de a urmãri de ce anumite faze ale
luptei anticorupþie se petrec într-un fel, dar toate
aceste chestiuni nu sunt motive de ºovãire, vom
continua neabãtuþi lupta anticorupþie, fiindcã
aceastã luptã este vitalã pentru România’’, a afir-
mat ºeful statului. El a apreciat cã doar o clasã
politicã care s-a reformat poate sã fie garantul pen-
tru o dezvoltare democraticã sãnãtoasã ºi pentru
o economie sãnãtoasã în România.

Apel pentru înfiinþarea Muzeului Naþional
al Comunismului

Klaus Iohannis, i-a cerut, ieri, omologului sãu
german, Joahim Gauck, sã ofere þãrii noastre ex-
pertiza sa pentru înfiinþarea cât mai rapidã la Bucu-
reºti a Muzeului Naþional al Comunismului. ‘’Do-
resc sã subliniez faptul cã aceastã vizitã are o sim-
bolicã aparte. Preºedintele Gauck este o persona-
litate de referinþã pentru revoluþia anti-comunistã
din Republica Democratã Germanã ºi reunificarea
Germaniei. În acelaºi timp, este ºi un vechi prieten
al României, fiind binecunoscut interesul sãu au-
tentic pentru procesul de transformare post-co-
munistã din þara noastrã. De aceea, am discutat ºi
importanþa asumãrii trecutului la nivelul societãþii.
În acest context, i-am vorbit despre intenþia mea
de a înfiinþa cât mai curând la Bucureºti un Muzeu
Naþional al Comunismului. Este o iniþiativã care

oglindeºte responsabilitatea noastrã ca
naþiune ºi hotãrârea fermã de a nu uita’’,
a declarat Klaus Iohannis. ªeful statu-
lui român a mai spus cã eforturile statu-
lui german în privinþa pãstrãrii memo-
riei experienþelor totalitare pe care le-a
parcurs în secolul XX constituie un ve-
ritabil model.

Diplomaþia germanã, vãzutã
cu ochi critici în Est uneori

Preºedintele Germaniei, Joachim
Gauck, a mai declarat, cu prilejul vizi-
tei în România, cã diplomaþia germanã
este uneori vãzutã cu ochi critici pen-
tru cã ea încearcã sã deschidã ºi sã
menþinã deschise uºile pentru dialo-
gul cu Rusia, dar cã germanii nu vor
sã fugã de responsabilitate. ‘’Câteo-
datã diplomaþia germanã, atunci când
este vorba de Europa de Est, este vã-

zutã cu ochi critici, pentru cã ea încearcã sã des-
chidã ºi sã menþinã deschise uºile pentru dialo-
gul cu Rusia. Nu este vorba de defetism (…), adi-
cã nu vrem sã fugim de responsabilitatea noas-
trã. Noi toþi ºtim de unde provin provocãrile. Iatã
de ce sunt ferm convins cã, alãturi de partenerii
noºtri ºi de vecinii noºtri din Europa de Est, Cen-
tralã ºi Sud-Est vom gãsi o soluþie comunã la fi-
nalul summitului de la Varºovia’’, a afirmat preºe-
dintele Germaniei, Joachim Gauck, aflat în vizitã
oficialã la Bucureºti.

La rândul sãu, Klaus Iohannis a reacþionat ºi el,
întrebat de un jurnalist, la declaraþiile ministrului
german de Externe. ‘’Nu ne simþim lãsaþi singuri.
Dimpotrivã, ne simþim foarte bine sprijiniþi de alia-
þii din NATO. Nu voi comenta spuse dlui ministru
federal de Externe Steinmeier. Domnia sa va clarifi-
ca aceastã poziþie ºi, cu siguranþã, diplomaþii ger-
mani vor duce mesajul clarificator mai departe. Însã
este evident cã la summitul de la Varºovia NATO
va trebui sã ia niºte decizii care, pe de o parte, sunt
foarte clare, pe de altã parte e nevoie de decizii
care definesc NATO pentru viitor. Cu siguranþã,
este important ºi am subliniat acest lucru de fieca-
re datã – cã noi, din flancul estic, aºteptãm de la
aliaþii noºtri sã fim consideraþi aliaþi egali, sã fie
considerat întregul flanc estic important pentru
NATO ºi sã existe o abordare ºi o consolidare echi-
libratã a flancului estic. Evident cã nu dorim acest
lucru în detrimentul flancului sudic’’, a subliniat
Iohannis.

Premierul Dacian Cioloº a convocat o videoconferinþã pe tema inundaþiilor
Premierul Dacian Cioloº a con-

vocat pentru astãzi, începând cu ora
8.30, o videoconferinþã cu prefecþii
ºi autoritãþile responsabile pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã ca
urmare a inundaþiilor din þarã.

‘’Tema videoconferinþei este
evaluarea pagubelor produse de
inundaþii ºi de fenomenele meteo-
rologice periculoase din ultimele zile,

precum ºi a mãsurile luate de auto-
ritãþile responsabile pentru proteja-
rea cetãþenilor ºi a bunurilor aces-
tora. Premierul Dacian Cioloº este
informat în permanenþã despre mo-
nitorizarea ºi desfãºurarea interven-
þiilor în teren de cãtre ministrul Afa-
cerilor Interne, Petre Tobã, care a
activat Centrul Naþional de Condu-
cere Integratã al MAI’’, a anunþat,

ieri, Guvernul prin intermediul unui
comunicat de presã.

Potrivit aceleiaºi surse, printre
mãsurile de urgenþã luate înaintea
ºi în timpul fenomenelor meteoro-
logice periculoase se regãsesc:
avertizarea/alarmarea populaþiei
din zonele cu risc de inundaþii,
evacuarea populaþiei ºi animalelor
conform planului local de apãrare

împotriva inundaþiilor,  asigurarea
patrulãrii pe cursurile de apã,  ve-
rificarea ºi supravegherea poduri-
lor ºi podeþelor,  verificarea rigo-
lelor ºi a ºanþurilor de scurgere a
apei, deblocarea acestora,  mobili-
zarea cetãþenilor la acþiunile pre-
ventive ºi la intervenþia operati-
vã, instituirea permanenþei la se-
diul primãriilor.

Ministerul Finanþelor Publice clarificã
deductibilitatea asigurãrilor facultative de sãnãtate

Astfel, ministerul a transmis cã “impozitul lu-
nar se calculeazã prin aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul determinatã ca diferenþã
între venitul net din salarii calculat prin deduce-
rea din venitul brut (...) ºi a primelor de asigura-

re voluntarã de sãnãta-
te suportate de angajaþi,
astfel încât la nivelul
anului sã nu depãºeas-
cã echivalentul în lei al
sumei de 400 de euro”.
În plus, Ministerul de
Finanþe menþioneazã cã
reglementãrile Codului
fiscal nu fac referiri ex-
prese ºi nu condiþionea-
zã cu privire la tipurile
de asigurãri voluntare
de sãnãtate prevãzute
de Legea nr. 95/2006 pri-

vind reforma în domeniul sãnãtãþii.
Directorii generali ai MedLife ºi Regina Maria,

cele mai mari lanþuri de clinici private din România,
susþineau la începutul lunii iunie a acestui an cã
asigurãrile voluntare de sãnãtate nu pot fi deduc-
tibile fiscal de-oarece includ ºi servicii care se su-
prapun cu cele acoperite de pachetul de bazã, fapt
care contravine legislaþiei în vigoare din domeniul
sãnãtãþii. Reprezentanþii clinicilor private spuneau
cã promovarea acestora drept deductibile de cãtre
asigurãtori pune în pericol dezvoltarea coerentã a
sistemului privat de sãnãtate.

Mai mult, aceºtia avertizau cã presupusa de-
ductibilitate a asigurãrilor de sãnãtate ar putea
aduce riscuri crescute la adresa companiilor care
au contractat pentru angajaþi poliþe voluntare, ast-
fel cã, în situaþia unor controale ale ANAF, aces-
tea ar putea fi nevoite sã achite retroactiv contri-
buþiile sociale, impozit pe profit ºi penalitãþi afe-
rente sumelor recalculate.
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Craiovenii care locuiesc în
cartierul Romaneºti nu vor avea
apã rece, mâine, între orele 10.00
ºi 16.00. Compania de Apã Olte-
nia a anunþat cã distribuþia apei
potabile este întreruptã în acest
interval pentru cuplarea reþelelor

Mâine se opreºte apa
în cartierul Romaneºti

de apã nou construite la reþeaua
publicã de alimentare cu apã po-
tabilã a municipiului Craiova.
Potrivit conducerii CAO, vor fi
afectaþi abonaþii care locuiesc pe
strãzile „Bucura”, ”Geniºtilor” ºi
Aleea 2 Bechetului. „Compania

de Apã Oltenia S.A, prin labora-
toarele de analizã a apei potabile,
va monitoriza permanent calita-
tea apei dupã repunerea în func-
þiune a sistemului de distribuþie”,
se aratã într-un comunicat de
presã al companiei de apã.

Bariera Vâlcii, bunã pentru recepþie!Bariera Vâlcii, bunã pentru recepþie!Bariera Vâlcii, bunã pentru recepþie!Bariera Vâlcii, bunã pentru recepþie!Bariera Vâlcii, bunã pentru recepþie!
Primãria Craiova urmeazã sã recepþio-

neze, în cursul acestei sãptãmâni, strada
„Bariera Vâlcii”, dupã ce ºi ultimele re-
tuºuri vor fi fãcute astãzi ºi mâine. Auto-
ritãþile spun cã atât asfaltul, cât ºi reþea-

ua de canalizare au trecut cu bine testul
final pe care l-au pus în cale ploile, astfel
cã nici o porþiune a strãzii nu a fost inun-
datã din cauza precipitaþiilor, acesta fiind
un motiv în plus pentru inaugurare.

Primãria Craiova se pregãteºte
sã facã recepþia finalã a strãzii „Ba-
riera Vâlcii”. Potrivit autoritãþilor,
în aceastã sãptãmânã strada va fi
preluatã, printr-un proces-verbal
de recepþie, de la constructorul
Tel Drum cãtre municipalitate. Cu
tot cu valoarea de inventar – în
care va fi inclus asfaltul ºi reþea-
ua de canalizare –, strada „Barie-
ra Vâlcii” va trebui apoi sã fie in-
clusã în lista bunurilor imobile
care fac parte din domeniul pu-
blic al Craiovei. Acest lucru se va
regãsi într-un proiect de hotãrâre
ce urmeazã sã fie supus votului
noului Consiliu Local Municipal.

«Strada „Bariera Vâlcii” este
terminatã acum. Vineri a avut loc
o primã întâlnire a comisiei de re-
cepþie ºi, într-adevãr, au mai fost
date unele indicaþii pentru câteva
remedieri, dar pe care construc-
torul le-a fãcut deja în acest week-
end. În cursul acestei sãptãmâni,
strada va putea fi inauguratã», a
declarat viceprimarul Craiovei,
Dan Daºoveanu.

Marcajele rutiere vor fi
efectuate în aceste zile

Astãzi ºi mâine, constructorul
trebuie sã efectueze marcajele pe
întreaga stradã. Potrivit autoritã-
þilor, este vorba de marcajele ru-
tiere care vor fi aplicate pe asfalt
astfel încât traficul sã se desfã-
ºoare în bune condiþii, aici fiind
incluse ºi trecerile pentru pietoni.

„Constructorul are sarcina sã
traseze aceste marcaje, inclusiv
trecerile de pietoni, dupã care noi
vom fi gata pentru a prelua lu-
crarea”, a precizat Dan Daºovea-
nu. În ceea ce priveºte locurile
de parcare, acestea nu vor fi de-
limitate pe carosabil, ca pe alte
strãzi,  cum se întâmplã, de
exemplu, pe strada „Mihail Ko-
gãlniceanu”. Autoritãþile  spun cã
s-a preferat sã se lãrgeascã mai
bine strada astfel încât sã se mai
câºtige o bandã de mers, dat fi-
ind faptul cã „Bariera Vâlcii” este
una dintre cele mai circulate strãzi
din oraº. În schimb, trotuarele au
fost terminate, iar stâlpii de pro-
tecþie de pe lateralele carosabilu-
lui au fost montaþi.

Canalizarea a trecut
testul ploilor

Reþeaua de canalizare, care a
fost efectuatã de la zero pe aceastã
stradã, este în bune condiþii, spun
autoritãþile. Potrivit acestora, ploi-
le din ultimele zile au fost cel mai
bun test pentru lucrarea care s-a
realizat acolo. În ciuda faptului cã
pasajul de sub pod a fost inundat,
strada nu a fost cuprinsã de ape,
canalizarea cea nouã preluând vo-
lumul de apã care s-a strâns din
precipitaþii, iar acest lucru a re-
prezentat, în opinia autoritãþilor, o
verificare din exterior a condiþii-
lor tehnice.

„Canalizarea a preluat apele din
ploi ºi nu au fost porþiuni de stradã
pe care sã bãlteascã apa. Deci, lu-
crarea a fost bine realizatã din punc-
tul acesta de vedere. Cum am mai
spus, urmeazã sã o recepþionãm în
aceastã sãptãmânã, dacã nu va plo-
ua ºi vom putea sã realizãm mar-
cajele rutiere”, a explicat vicepri-
marul Craiovei.
O lucrare de aproape
40 de milioane de lei

Strada „Bariera Vâlcii” a fost

realizatã cu fonduri europene.
Suma alocatã pentru acest lotul de
trei strãzi („Bariera Vâlcii”, „Cara-
cal” ºi „Râului”) s-a ridicat la 88
de milioane de lei, dintre care con-
tribuþia Uniunii Europene – 53,5
milioane de lei, cea a Guvernului
României – 27,5 milioane de lei, iar
a Primãriei Craiova – de aproxima-
tiv 3 milioane de lei. Din aceastã
sumã, numai pentru reabilitarea
strãzii „Bariera Vâlcii” au fost alo-
caþi 39 de milioane de lei fãrã TVA.

Lucrãrile de reabilitare au în-
ceput în 2014 ºi aveau ca termen
final sfârºitul anului 2015, când ar
fi trebuit sã fie gata ºi strãzile
„Râului” ºi „Caracal”. Firma care
s-a ocupat iniþial de lucrãri a fost
SC Imob Lux. În vara lui 2015,
societatea a intrat în insolvenþã,
iar lucrãrile au bãtut pasul pe loc.
La intervenþia autoritãþilor, ºanti-
erul a fost reluat de liderul con-
sorþiului care a câºtigat licitaþia,
SC Tel Drum. În primãvara aces-
tui an, societatea de construcþii a
reuºit sã termine, în sfârºit, stra-
da, dar numai dupã ce unul dintre
viceprimari, în speþã Dan Daºo-
veanu, a supravegheat personal
lucrãrile de reabilitare.



4 / cuvântul libertãþii marþi, 21 iunie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, la acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice, împreunã cu inspectori din
cadrul Departamentului de Inspec-
þii al M.A.D.R. ºi specialiºti din ca-
drul DSVSA Dolj, pentru asigura-
rea climatului de ordine ºi siguranþã
publicã pe timpul Sãrbãtorii Rusa-
liilor, au organizat o acþiune în mu-
nicipiul Craiova, în scopul preveni-
rii ºi combaterii faptelor de evaziu-
ne fiscalã ºi activitãþilor ilicite de
comerþ din domeniul „comerciali-
zãrii legumelor - fructelor”.

Reamintim cã poliþiºti ai Servi-
ciului de Investigare a Fraudelor din
cadrul IPJ Dolj, sprijiniþi de mas-
caþi ai Serviciului pentru Acþiuni
Speciale Dolj ºi ofiþeri de speciali-
tate din cadrul Serviciului de In-
formaþii ºi Protecþie Internã, sub
coordonarea procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, „sunau deºtepta-
rea”, pe 19 martie 2014, la 10 adre-
se din municipiul Craiova ºi din
comuna doljeanã Lipovu, la locuin-
þele unor persoane suspectate de
comiterea mai multor infracþiuni de
evaziune fiscalã ºi folosirea credi-
tului într-un scop contrar intere-
selor societãþii.

Reprezentanþii IPJ Dolj anunþau
atunci cã Mureº Iorgu (24 de ani),
Silvia Gavrilã (30 de ani), Iulian
Gavrilã (37 de ani), toþi din Craio-
va, ºi Stela Radu (40 de ani), din
oraºul Segarcea, judeþul Dolj, în
perioada 2010 - 2011, respectiv
ianuarie 2013 - ianuarie 2014, în
calitate de asociaþi ori administra-
tori ai unor societãþi comerciale,

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, la acest sfârºit de sãp-
tãmânã, poliþiºtii rutieri doljeni au
organizat pe principalele drumuri
din judeþ o amplã acþiune pentru
prevenirea accidentelor rutiere
generate de nerespectarea de con-
ducãtorii auto a regimului legal
de vitezã, în scopul conºtientizã-
rii conducãtorilor auto cu privire
la importanþa respectãrii norme-
lor rutiere.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii au
constatat 227 de abateri de naturã
contravenþionalã, pentru sancþio-
narea cãrora, au aplicat amenzi în
valoare de peste 53.000 lei. Dintre
acestea, 140 sancþiuni au fost apli-
cate unor conducãtori auto care au

Amenzi de peste 170.000 lei dupãAmenzi de peste 170.000 lei dupãAmenzi de peste 170.000 lei dupãAmenzi de peste 170.000 lei dupãAmenzi de peste 170.000 lei dupã
raziile din week-endraziile din week-endraziile din week-endraziile din week-endraziile din week-end

Poliþiºtii doljeni au organizat mai mul-
te razii, în acest week-end prelungit, atât
în pieþe, pentru combaterea actelor ilici-
te din domeniul comercializãrii legume-
lor ºi fructelor, dar ºi în baruri, pe linia

drepturilor de proprietate intelectualã ºi
respectãrii prevederilor legale în dome-
niul alimentaþiei publice. În total, pentru
neregulile constatate, oamenii legii au
aplicat amenzi de peste 170.000 lei.
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În cadrul acestor activitãþi, oa-
menii legii au verificat aproape 30
de agenþi economici, persoane fi-
zice ºi juridice, precum ºi 11 uni-
tãþi de alimentaþie publicã. În urma
neregulilor constatate, poliþiºtii au
aplicat 23 de sancþiuni contravenþi-
onale în valoare de 124.500 lei. În
plus, oamenii legii au confiscat ºi
aproape 5 tone legume ºi fructe,
în valoare de peste 13 000 lei.

Astfel, în urma controlului efec-
tuat în Piaþa Chiriac din Craiova,
poliþiºtii au constatat cã reprezen-
tanþii unui agent economic deþineau
cantitatea de 600 kg legume fruc-
te, pentru care nu s-au putut pre-

zenta documente de provenienþã.
„Agentul economic a fost sancþi-
onat contravenþional cu suma de
20.000 lei dispunându-se totoda-
tã confiscarea cantitãþii de 600 kg
legume fructe, în valoare de  900
lei, pentru care nu s-au prezentat
documente de provenienþã”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

De asemenea, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, poliþiºtii
din cadrul Serviciului de Investi-
gare a Criminalitãþii Economice au
organizat o acþiune în judeþul Dolj,
pe linia drepturilor de proprietate
intelectualã ºi respectãrii prevede-

rilor legale în domeniul alimenta-
þiei publice.  Oamenii legii au veri-
ficat 16 societãþi ºi 8 unitãþi de ali-
mentaþie publicã, iar în urma con-
troalelor au întocmit douã dosare
penale ºi au aplicat 7 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 52.000
lei. Totodatã, poliþiºtii au confiscat
aproape 2.000 lei ºi au indisponi-
bilizat mãrfuri în valoare de peste
23.000 lei. În cadrul controlului

efectuat în comuna Bucovãþ, po-
liþiºtii au constatat cã reprezentan-
þii unui agent economic nu au pu-
tut justifica cu bonuri fiscale emi-
se de casa de marcat suma de
1.735 lei, rezultatã din încasarea
contravalorii produselor. Agentul
economic a fost sancþionat con-
travenþional cu suma de 3.000 lei,
dispunându-se ºi confiscarea su-
mei de 1735 lei.

ªofer prins pe „Râului”ªofer prins pe „Râului”ªofer prins pe „Râului”ªofer prins pe „Râului”ªofer prins pe „Râului”
cu 104 km/hcu 104 km/hcu 104 km/hcu 104 km/hcu 104 km/h

În cadrul raziilor organizate în trafic de poliþiºtii doljeni de la
Rutierã, oamenii legii au depistat un tânãr de 23 de ani care gonea

cu 104 km/h pe strada „Râului” din municipiu. ªoferul a rãmas
fãrã permis pentru trei luni ºi a fost sancþionat contravenþional, în

total poliþiºtii aplicând 140 de amenzi pentru vitezã excesivã.

circulat cu vitezã neregulamenta-
rã. De asemenea, oamenii legii au
reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce  12 permi-
se de conducere ºi au retras 3 cer-
tificate de înmatriculare.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii l-au
depistat pe Mãdãlin Z., de 23 de
ani, din Craiova, care a condus un
autoturism pe strada „Râului”, din
municipiu, cu viteza de 104 km/h.
„Tânãrul conducãtor auto a fost
sancþionat cu amendã în valoare
de 1125 lei ºi i s-a reþinut permisul
de conducere în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce pentru
o perioadã de 90 zile”, ne-a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Au primit între 2 ºi 5 ani de închisoare!
Doljenii acuzaþi de afaceri cu fier vechi,Doljenii acuzaþi de afaceri cu fier vechi,Doljenii acuzaþi de afaceri cu fier vechi,Doljenii acuzaþi de afaceri cu fier vechi,Doljenii acuzaþi de afaceri cu fier vechi,

condamnaþi pentru evaziune fiscalãcondamnaþi pentru evaziune fiscalãcondamnaþi pentru evaziune fiscalãcondamnaþi pentru evaziune fiscalãcondamnaþi pentru evaziune fiscalã
Cei cinci doljeni „sãltaþi” de oamenii

legii în martie 2014 pentru evaziune fiscalã
cu fier vechi, prejudiciul reþinut în sarcina
lor fiind de peste 7,3 milioane lei, au fost
condamnaþi, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te. Judecãtorii Tribunalului Dolj i-au con-
damnat pe doi dintre ei la câte 5 ani de
închisoare cu executare, ceilalþi trei pri-
mind pedepse cu suspendare, însã nici unul
nu mai are voie sã fie administrator al unei
societãþi comerciale. Sentinþa Tribunalului
Dolj nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova. 

toate cu sediul în Craiova, au înre-
gistrat în evidenþa contabilã a so-
cietãþilor documente fictive privind
achiziþia unor importante cantitãþi
de deºeuri feroase ºi neferoase de
la societãþi fantomã, diminuând
astfel obligaþiile fiscale datorate
bugetului consolidat al statului de
cele trei societãþi, cu suma totalã
de peste 7.300.000 lei.

Totodatã, oamenii legii au sta-
bilit cã Mureº Iorgu, în calitate de
administrator la douã societãþi co-
merciale, a folosit în scop contrar
intereselor celor douã societãþi
suma de 9.000.000 lei, iar pentru
a se sustrage verificãrilor financiar-
contabile, a declarat fictiv sediul
uneia dintre firme la o altã locaþie.-
 Cei patru au fost reþinuþi pentru
24 de ore, iar pe 20 martie a.c. au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
Mureº Iorgu, Iulian Gavrilã ºi Ste-
la Radu fiind arestaþi preventiv pen-
tru 30 de zile, în timp ce Silvia
Gavrilã a fost plasatã în arest la
domiciliu, tot pe o perioadã de 30
de zile.

În iulie 2014 s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Mureº Iorgu, Silvia Gavrilã, Iulian
Gavrilã, Stela Radu ºi Elena Dumi-
trescu au fost trimiºi în judecatã
pentru infracþiuni de evaziune fis-
calã, iar vineri 17 iunie a.c., instan-
þa a pronunþat sentinþa. Astfel,
Mureº Iorgu ºi Iulian Gavrilã au fost
condamnaþi la câte 5 ani de închi-
soare cu executare, în timp ce Ste-
la Radu ºi Silvia Gavrilã au primit
câte 3 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 5 ani, iar Ramona Elena
Dumitrescu a primit 2 ani închisoa-
re cu suspendare pe durata terme-
nului de încercare de 4 ani. Incul-
paþii trebuie sã acopere prejudiciul
creat, iar judecãtorii craioveni au
mai stabilit ca aceºtia sã nu fie fon-
datori, administratori, directori sau
reprezentanþi legali al unei societãþi
comerciale, iar dacã au fost aleºi,
sã fie decãzuþi din drepturi. Hotãrâ-
rea nu este definitivã, atât procuro-
rii, cât ºi inculpaþii putând formula
apel, la Curtea de Apel Craiova.
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Generalul Victor Atanasie Stãnculescu s-
a stins din viaþã la vârsta de 88 de ani, dupã
ce fusese eliberat condiþionat (20 mai 2014)
din închisoare, unde ispãºise 5 ani, echi-
valând cu o treime dintr-o pedeapsã, s-a
insinuat cã dintr-o dispoziþie politicã, pen-
tru participarea la reprimarea revoluþiei. La
21 decembrie 2003, soþia sa, în vârstã de
68 de ani, se sinucisese, aruncându-se de
la etajul 2 al imobilului în care locuia. Co-
mentariile, de tot felul, au fost încinse la
vremea respectivã, mai ales cã rãmãsese o
scrisoare deschisã a defunctei. Generalul
Victor Atanasie Stãnculescu poate fi con-
siderat, neîndoielnic, unul dintre cei mai
importanþi actori ai momentului Decembrie
’89, poate “cheia” evenimentelor, despre
care a spus cam tot ce avea de spus, în
interviuri, deºi mereu i-a fost teamã, sau a
lãsat impresia asta, de a nu-l lua gura pe
dinainte. Un interviu-maraton la 29 octom-
brie 2004, cu Dinu Sãraru, pentru cartea
“Generalul Revoluþiei cu piciorul în
ghips” ºi altul cu istoricul Alex Mihai Sto-
enescu pentru cartea “În sfârºit adevã-
rul”, ambele apãrute la Editura Rao, “lã-
muresc” pânã la detaliu circumstanþele

Moartea unui general pe timp de pace!Moartea unui general pe timp de pace!Moartea unui general pe timp de pace!Moartea unui general pe timp de pace!Moartea unui general pe timp de pace!
MIRCEA CANÞÃR

complotului preparat de serviciile secrete
ruseºti, în colaborare cu serviciile secrete
occidentale, procesul Ceauºeºtilor de la
Târgoviºte, lupta grupurilor din interior,
aspirante la putere º.a.m.d. Jurnalistul Radu
Tudor, într-o postare pe blogul personal,
afirmã cã ar mai exista 9 casete a câte 90
de minute fiecare, în care fostul general
lasã “moºtenire” afirmaþii deosebite, dori-
te a fi fãcute publice, dupã trecerea sa în
nefiinþã. Repetãm, generalul Victor Atana-
sie Stãnculescu a dat interviuri cu nemilui-
ta. Prea puþine sunt întrebãrile la care a
evitat premeditat orice rãspuns. Dacã a
jucat, cum se spune, la mai multe capete,
nu este exclus. A gestionat, aºa cum s-a
priceput, “perioada libertãþii anarhice”,ºi s-
a declarat bun prieten cu ataºaþii militari ºi
ambasadorii SUA ºi Franþei de la Bucureºti.
Între afirmaþiile sale cu potenþial de risc,
s-a aflat ºi aceea cã sarcina GRU ºi KGB,
prin nucleele lor reactivate din þarã, era dis-
trugerea Securitãþii, pentru faptul cã aceasta
anesteziase toate reþelele lor, intrate în con-
servare. Rolul armatei în îndepãrtarea lui
Nicolae Ceauºescu, ordinul de preluare a
controlului asupra comitetelor judeþene de

partid din þarã s-ar circumscrie unei lovi-
turi militare clasice, dar aici Victor Atana-
sie Stãnculescu s-a vãzut mereu contrazis
de Ion Iliescu, cel pe care nu a ezitat în a-
l legitima ca viitor conducãtor. L-a consi-
derat mereu dupã aceea un duplicitar, dar
fãrã sã ofere o argumentaþie solidã. În fine,
dintre lucrurile picante relatate de Victor
Atanasie Stãnculescu se aflã ºi acela cã la
plecarea din Târgoviºte, dupã ce Nicolae
ºi Elena Ceauºescu fuseserã executaþi, ge-
neralul-locotenent Nicolae Militaru a vrut
sã ºteargã urmele ºi a dat ordin sã fie do-
borât elicopterul, deºi cunoºtea parola.
Nicãieri în lagãrul comunist preluarea pu-
terii nu se fãcuse cu vãrsare de sânge ºi
liderii plecaserã din jilþurile puterii fãrã
masacre, execuþii ºi episoade de gherilã
urbanã. Din relatãrile sale se detaºeazã o
relaþie rece cu ex-Regele Mihai, din moti-
ve insuficient clarificate. O întâmplare de
care vârstnicii din Craiova, ºi nu numai ei,
au cunoºtinþã: la un moment dat, coman-
datul Armatei a III-a, generalul Gheorghe
Roºu, a raportat cã un subordonat al sãu,
cu gradul de colonel, l-a informat cã a fost
doborât un elicopter cu o rachetã, deºi s-a

vorbit, la vremea respectivã, de mult mai
multe elicoptere. “În ce trageþi, mã, ca ne-
bunii cu rachete? Pãi ºtiþi, am doborât un
elicopter libian. Dã-i ordin colonelului ãlu-
ia sã aducã de la elicopterul doborât o bu-
catã din profundor cu însemnele Libiei pe
el ºi sã vinã cu el la Bucureºti în noaptea
asta”. Ulterior s-a aflat cã elicopterul nu a
mai fost gãsit. Se spune cã într-o împreju-
rare Victor Atanasie Stãnculescu s-a întâl-
nit cu Ion Iliescu ºi i-a spus tot ce avea pe
suflet, fiindcã tot ce i se întâmpla venea de
la el. “A avut o singurã reacþie: un zâmbet
pe 16 milimetri ºi... nimic”.  Nici cu Petre
Roman lucrurile nu au stat altfel, mai ales
dupã un interviu al acestuia în “Paris
Match”, nu mai puþin de 9 observaþii fiind
fãcute de generalul Victor Atanasie Stãn-
culescu. Dacã duce cu el ºi enigme ale re-
voluþiei din Decembrie ’89, este de-a drep-
tul posibil, dar o minimã curiozitate, fiind-
cã am trãit evenimentele la care ne rapor-
tãm, ne face sã aºteptãm conþinutul case-
telor la care s-a fãcut trimitere. Cam atât,
fiindcã Victor Atanasie Stãnculescu ºi-a
jucat rolul, cu destulã inabilitate. Nu poþi
prosti pe toatã lumea, tot timpul.

Magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au pronunþat, vineri, 17 iu-
nie a.c., sentinþa pe fond într-
un dosar în care, Ioan Sârbu,
fost primar al comunei doljene
Braloºtiþa, a fost trimis în jude-
catã în decembrie 2014 pentru
abuz în serviciu contra intere-
selor publice ºi fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, faptele
fiind comise înainte de a intra în
administraþie.

Potrivit procurorilor Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, Ioan Sârbu, în calitate
de administrator al SC STEVAS
IMPEX SRL Braloºtiþa, firmã
care avea ca obiect de activita-

Fostul primar din Braloºtiþa, condamnat la 5 ani de puºcãrieFostul primar din Braloºtiþa, condamnat la 5 ani de puºcãrieFostul primar din Braloºtiþa, condamnat la 5 ani de puºcãrieFostul primar din Braloºtiþa, condamnat la 5 ani de puºcãrieFostul primar din Braloºtiþa, condamnat la 5 ani de puºcãrie
Magistraþii Judecãtoriei Craiova l-au

condamnat, vineri, pe fostul primar al co-
munei Braloºtiþa, Ioan Sârbu, la o pedeap-
sã totalã de 5 ani de închisoare cu execu-
tare pentru abuz în serviciu contra intere-
selor publice ºi fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã. Ioan Sârbu a fost trimis în
judecatã de procurorii Parchetului de pe

lângã Judecãtoria Craiova care l-au acuzat
cã, în perioada 2007 - 2009, când era ad-
ministratorul unei firme de construcþii, ar
fi obþinut aproape 350.000 de lei din buge-
tul comunei Pleºoi pentru o serie de lu-
crãri pe care nu le-a executat în realitate.
Sentinþa nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

te lucrãri de construcþii, în no-
iembrie 2007, a semnat un con-
tract cu Primãria Pleºoi în va-
loare de 1.217.592 de lei cu tot
cu TVA pentru proiectarea ºi
construirea unei grãdiniþe în co-
muna Pleºoi. „În cursul deru-
lãrii contractului menþionat, în
perioada 2007-2009, inculpatul
Sârbu Ioan a emis situaþii de
platã, respectiv situaþia de lu-
crãri «Infrastructura» – noiem-
brie 2009, situaþia de lucrãri
«Arhitectura» - noiembrie 2009
ºi facturi, în baza cãrora au fost
efectuate plãþi nejustificate în
valoare de 348.500 de lei“, au
precizat anchetatorii.

Astfel, pe 19 decembrie 2007,
la o lunã dupã semnarea con-
tractului, SC STEVAS IMPEX
SRL emitea factura nr. 114, ne-
însoþitã de documente justifica-
tive, în valoare de 198.500 de lei,
facturã care a fost decontatã
prin ordin de platã o zi mai târ-
ziu. Pe 27 decembrie, aceeaºi
firmã, tot printr-o facturã neîn-
soþitã de documente justificati-
ve, a obþinut alþi 150.000 de lei
de la Primãria Pleºoi. Procurorii
au reþinut cã, prin mai multe ast-
fel de operaþiuni, prejudiciul to-
tal adus Primãriei Pleºoi a fost
de 348.500 de lei.
A încasat bani pentru lucrãri
neexecutate

În urma anchetei s-a mai sta-
bilit cã executantul lucrãrii a în-
tocmit facturi de sute de mii de
lei pentru diverse materiale, deºi
lucrarea la grãdiniþã nu a depã-
ºit niciodatã stadiul fundaþiei ºi
subsolului. „Situaþiile de lucrãri
pentru infrastructurã ºi arhitec-
turã, emise de inculpatul Sârbu
Ioan, au fost confirmate de cã-
tre Stãnciugelu Constantin, în
calitate de diriginte de ºantier, ºi
Vasilicã Criºu (primar al comu-
nei Pleºoi între anii 2008 ºi 2012
– n.r.), în calitate de ordonator
principal de credite. Lucrarea nu
a depãºit stadiul subsolului ºi

fundaþiei, aprovizionarea ºi achi-
tarea de materiale (ferestre, uºi),
conform menþiunilor fãcute pe
facturi, nefiind necesarã, iar
aprovizionarea cu materiale ne-
fiind, de altfel, prevãzutã în con-
tract“, au mai reþinut procurorii
craioveni în rechizitoriul prin
care au dispus trimiterea în ju-
decatã a inculpatului.

Acum judecãtorii l-au gãsit
vinovat pe Ioan Savu de ambe-
le infracþiuni reþinute în sarcina
sa ºi l-au condamnat la o pe-
deapsã totalã de 5 ani închisoa-
re cu executare: „Condamnã pe
inculpatul Sârbu Ioan la pe-
deapsa de 5 ani închisoare. 2.
În  temeiul  ar t .  290 C.pen.
1969, cu aplicarea art. 41 alin.
2 C.pen. 1969 Condamnã pe in-
culpatul Sârbu Ioan la pedeap-
sa de 2 ani închisoare. 3. In
baza art. 33 lit. a C.pen 1969,
art. 34 C.pen. 1969 cu aplica-
rea art. 5 C.pen. Contopeºte
pedepsele aplicate in pedeapsa
cea mai grea de 5 ani închisoa-
re, în regim de detenþie”, se ara-

tã în încheierea de ºedinþã de
vineri, 17 iunie a.c., a Judecã-
toriei Craiova. Instanþa a admis
parþial acþiunea civilã a Primã-
riei Pleºoi, dispunând ca incul-
patul cã achite 150.000 lei, aces-
ta fiind obligat ºi la 8.000 lei
cheltuieli judiciare. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi ataca-
tã cu apel, la Curtea de Apel
Craiova, între timp însã fiind
menþinut sechestrul pe bunuri-
le lui Ioan Sârbu.

N-au scãpat însã nici repre-
zentanþii Primãriei Pleºoi. Savu
Bubulicã, Vasilicã Criºu, Con-
stantin Stãnciugelu, dar ºi Mi-
nodora Agapie ºi Emil Stuparu
au fost trimiºi în judecatã într-
un dosar separat, tot de Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, fiind acuzaþi de abuz în
serviciu în formã calificatã.
Acest dosar s-a înregistrat pe
rolul Judecãtoriei Craiova pe 6
septembrie 2013, iar urmãtorul
termen de judecatã a fost stabi-
lit pentru data de 1 iulie a.c..

CARMEN ZUICAN
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De asemenea absolvenþii care,
într-o perioadã de 60 de zile de la
data absolvirii, nu au reuºit sã se
încadreze în muncã potrivit pre-
gãtirii profesionale ºi sunt înregis-
traþi la agenþia judeþeanã pentru
ocuparea forþei de muncã pot be-
neficia de indemnizaþia de ºomaj.
Procedura de înregistrare în evi-
denþele A.J.O.F.M. Dolj ºi solici-
tare a indemnizaþiei de ºomaj în
cazul absolvenþilor presupune par-
curgerea a doua etape. Prima se
referã la înscrierea ca persoanã
aflatã în cãutarea unui loc de mun-
cã. „Pentru acest pas sunt nece-
sare urmãtoarele documente : ac-
tul de identitate (original ºi copie);
actul de absolvire eliberat de insti-
tuþia de învãþãmânt ºi adeverinþã
medicalã cu menþiunea apt mun-
cã/clinic sãnãtos”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj.

Executivul intenþioneazã sã mo-
difice Ordonanþa de urgenþã a Gu-
vernului nr. 195/2002 privind cir-
culaþia pe drumurile publice la ca-
pitolul înmatricularea vehiculelor
prin OUG privind debirocatizarea
aflatã în consultare publicã.

‘’Autoritatea competentã trans-
mite autoritãþilor fiscale compe-
tente situaþia vehiculelor înscrise/
transcrise în evidenþele proprii, în
primele 5 zile ale lunii pentru luna
precedentã. În termen de 60 de
zile de la data înscrierii/ transcrie-
rii transmiterii dreptului de pro-
prietate a unui vehicul, titularul

Guvernul schimbã regulile privind înmatricularea vehiculelorGuvernul schimbã regulile privind înmatricularea vehiculelorGuvernul schimbã regulile privind înmatricularea vehiculelorGuvernul schimbã regulile privind înmatricularea vehiculelorGuvernul schimbã regulile privind înmatricularea vehiculelor
Guvernul vrea sã interconecteze bazele de date ale

Poliþiei ºi ale autoritãþilor fiscale, potrivit unui proiect de
ordonanþã de urgenþã, iar în cazul în care un cumpãrãtor de
autovehicul nu plãteºte taxele cu privire la deþinere ºi
înmatriculare în 60 de zile, înmatricularea este suspendatã.

certificatului de înmatriculare este
obligat sã-ºi îndeplineascã obliga-
þiile de naturã fiscalã/financiarã
prevãzute de lege cu privire la
deþinerea ºi înmatricularea vehi-
culelor’’, se aratã în proiectul de
ordonanþã de urgenþã.

Conform sursei citate, autori-
tãþile fiscale competente vor trans-
mite autoritãþii competente situa-
þia vehiculelor pentru care pro-
prietarii nu ºi-au îndeplinit în ter-
men obligaþiile prevãzute, respec-
tiv dacã titularul certificatului de
înmatriculare nu a plãtit obligaþii-
le fiscale.

‘’Înmatricularea vehiculelor se
suspendã de drept, în cazul pro-
prietarilor care nu ºi-au îndeplinit
în termen obligaþiile (în termen de
60 de zile – n.r.), începând cu pri-
ma zi dupã împlinirea acestui ter-
men. Autoritãþile fiscale compe-
tente comunicã autoritãþii compe-
tente îndeplinirea obligaþiilor
restante, în termen de 48 de ore
de la îndeplinirea acestora. La pri-
mirea comunicãrii, autoritatea
competentã revocã mãsura sus-
pendãrii înmatriculãrii’’, se mai
aratã în textul proiectului.

De asemenea, punerea în cir-
culaþie a unui autovehicul cu în-
matricularea suspendatã constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amenda prevãzutã în clasa a IV-a
de sancþiuni, respectiv de la 9 la
20 puncte-amendã.

Totodatã, potrivit Memorandu-

mului privind Mãsuri de simplifi-
care ºi de coordonare a procedu-
rilor administrative din administra-
þia publicã centralã de specialitate,
aflat ºi el în dezbatere publicã,
Guvernul va demara modificarea
cadrului normativ în vederea eli-

minãrii obligativitãþii contravenien-
tului de a transmite dovada plãþii
cãtre organul din care face parte
agentul constatator, verificarea
efectuãrii plãþii urmând a fi reali-
zatã la nivelul organului de execu-
tare. (Mediafax)

Promoþia 2016:

Indemnizaþia de ºomaj poate fi solicitatãIndemnizaþia de ºomaj poate fi solicitatãIndemnizaþia de ºomaj poate fi solicitatãIndemnizaþia de ºomaj poate fi solicitatãIndemnizaþia de ºomaj poate fi solicitatã
în cel mult 12 luni de la data absolviriiîn cel mult 12 luni de la data absolviriiîn cel mult 12 luni de la data absolviriiîn cel mult 12 luni de la data absolviriiîn cel mult 12 luni de la data absolvirii
Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt –

promoþia 2016 – pot beneficia de servicii gra-
tuite de ocupare (informare ºi consiliere pro-
fesionalã, mediere pentru identificarea unui
loc de muncã, formare profesionalã), precum

ºi de facilitãþi financiare, dacã se înregistrea-
zã la Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj sau la alþi furnizori de
servicii specializate pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã, acreditaþi în condiþiile legii.

Elevii care nu au situaþia ºcolarã
încheiatã se pot înregistra în
termen de 60 zile

Înregistrarea ca persoanã aflatã
în cãutarea unui loc de muncã se
poate face în termen de maximum
60 de zile de la data absolvirii stu-
diilor, fiind o etapã prealabilã ºi
obligatorie în vederea obþinerii ul-
terioare a indemnizaþiei de ºomaj.
Absolvenþii care nu se înregistrea-
zã în termen de 60 zile de la data
absolvirii pierd dreptul de a bene-
ficia de indemnizaþia de ºomaj, însã
se pot înregistra pentru a putea
beneficia de serviciile gratuite de
informare ºi consiliere profesiona-
lã, mediere pentru identificarea unui
loc de muncã, formare profesio-
nalã gratuitã. În cazul absolvenþi-
lor de liceu promoþia 2016 data
absolvirii cursurilor în anul ºcolar
2015 - 2016 este 3 iunie 2016,

pentru elevii care au promovat la
toate disciplinele. Este vorba de
elevii care indiferent dacã promo-
veazã sau nu examenul de baca-
laureat. „Elevii care nu au situaþia
ºcolarã încheiatã se pot înregistra
în evidenþele AJOFM Dolj în ter-
men de 60 zile de la data promo-
vãrii examenului de corigenþã (data
înscrisã în adeverinþa eliberatã de
instituþia de învãþãmânt)”, se mai
spune în comunicatul respectiv.
Cerere completatã ºi semnatã
de absolvent

A doua etapã,  se referã strict
la solicitarea indemnizaþiei de
ºomaj, care în cazul absolvenþi-
lor este posibilã dupã expirarea
termenului de 60 zile de la data
absolvirii prevãzut de lege pen-
tru a se încadra în muncã potri-
vit pregãtirii profesionale. „In-
demnizaþia de ºomaj se acordã pe
baza unei cereri completatã ºi
semnatã de absolvent, care va fi
însoþitã de urmãtoarele documen-
te: planul de mediere emis la în-
registrarea în evidenþele AJOFM;
actul de identitate (original ºi co-
pie); certificat de naºtere (origi-
nal ºi copie); certificat de cãsã-
torie – dacã este cazul (original
ºi copie); adeverinþã medic cu
menþiunea apt muncã/clinic sã-
nãtos sau cu eventualele restric-
þii medicale; adeverinþã eliberatã
de organele fiscale teritoriale din
care sã rezulte cã persoana nu re-
alizeazã venituri sau realizeazã din
activitãþi autorizate venituri mai
mici decât valoarea indicatorului
social de referinþa în vigoare”.

Serviciile pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã

Indemnizaþia de ºomaj poate fi
solicitatã în cel mult 12 luni de la
data absolvirii. Aceasta se acordã
absolvenþilor o singurã datã pen-
tru fiecare formã de învãþãmânt
absolvitã, pe o perioadã de 6 luni,
iar cuantumul este de 250 lei / lunã.
Absolvenþii care beneficiazã de in-
demnizaþie de ºomaj au urmãtoa-
rele obligaþii: sã se prezinte lunar,
pe baza programãrii sau ori de câte
ori sunt solicitaþi, la agenþia pentru
ocuparea forþei de muncã la care
sunt înregistraþi pentru a primi
sprijin în vederea încadrãrii în

muncã; sã comunice în termen de
3 zile agenþiei orice modificare a
condiþiilor care au condus la acor-
darea drepturilor (inclusiv admite-
rea într-o formã de învãþãmânt);
sã participe la serviciile pentru sti-
mularea ocupãrii forþei de muncã
ºi de formare profesionalã oferite
de agenþie; sã caute activ un loc
de muncã ºi nu în ultimul rând, sã
înºtiinþeze în scris agenþia cu pri-
vire la apariþia stãrii de incapacita-
te temporarã de muncã, numele
medicului prescriptor ºi unitatea în
care funcþioneazã acesta în termen
de 24 ore de la data acordãrii con-
cediului medical.

MARGA BULUGEAN
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Asociaþia Tinerilor Olteni Soli-
dari implementeazã, în perioada
ianuarie 2016 – februarie 2017,
proiectul „Sclavia modernã”, fi-
nanþat de Comisia Europeanã, prin
programul ERASMUS+, Acþiunea-
cheie 1: Mobilitatea persoanelor în
scop educaþional. Proiectul îºi pro-
pune abilitarea unui grup de 24 de
tineri români ºi bulgari pentru a
desfãºura activitãþi de reducere a
vulnerabilitãþii tinerilor în faþa
traficanþilor de persoane.

Printre obiectivele proiec-
tului se numãrã: creºterea ni-
velului de informare a gru-
pului sus-menþionat de tineri
români ºi bulgari în domeniul
traficului de persoane, posi-
bilitãþi de prevenire ºi de spri-
jin al victimelor; dezvoltarea
în rândul acestora a abilitãþi-
lor de realizare de activitãþi
educative nonformale, în
scopul reducerii vulnerabili-
tãþii tinerilor în faþa trafican-
þilor de persoane; consolida-
rea competenþelor dobândite
de tinerii români ºi bulgari,
prin realizarea de sesiuni de
educaþie între egali, referitoa-
re la reducerea vulnerabilitã-
þii tinerilor în faþa traficanþi-
lor de persoane, implicând ca
beneficiari 700 de tineri ro-
mâni ºi bulgari, inclusiv tineri cu
oportunitãþi  reduse.
Au învãþat despre realitãþile
triste ale traficului de persoane

„Activitãþile principale ale pro-
iectului sunt douã mobilitãþi de ti-
neri, în Bulgaria ºi România, þãri
participante la program. Prima
mobilitate a avut loc în Bulgaria,
în luna mai 2016. În prezent se

România, principala sursã pentru victimeleRomânia, principala sursã pentru victimeleRomânia, principala sursã pentru victimeleRomânia, principala sursã pentru victimeleRomânia, principala sursã pentru victimele
traficului de persoanetraficului de persoanetraficului de persoanetraficului de persoanetraficului de persoane

O formã de crimã organizatã, bine
structuratã ºi care încalcã dreptul ori-
cãrei fiinþe umane la autodeterminare
ºi libertate personalã, afecteazã toate
þãrile din lume ºi cãreia îi pot deveni
victime orice tip de persoane, copiii,
tinerii ºi femeile fiind considerate a
avea o vulnerabilitate crescutã. Peste
27 de milioane de oameni în lume sunt

desfãºoarã cea de-a doua mobili-
tate, în România. Tinerii români ºi
bulgari vor afla mai multe despre
realitãþile triste ale traficului de per-
soane. În afara întâlnirii cu Iana
Matei, ei vor participa la douã în-
tâlniri cu persoane implicate ºi cu
victime ale traficanþilor, în Peniten-
ciarul Craiova. De asemenea, ei vor
experimenta metodele educaþiei
nonformale ºi vor învãþa tehnici de

realizare a sesiunilor de educaþie
între egali, elaborând apoi metode
ºi materiale de lucru, pentru redu-
cerea vulnerabilitãþii tinerilor în faþa
traficanþilor de persoane”, ne-a
precizat Oana Mateescu, coordo-
nator al proiectului.
Cifrele oficiale ascund amploa-
rea fenomenului

Discuþiile libere desfãºurate,

ieri, în cadrul inedit al
unor întâlniri de argu-
mentaþie pro ºi contra, s-
au purtat între tineri din
localitãþile bulgare Orea-
hovo ºi Vidin, precum ºi adoles-
cenþi din Dolj ºi Gorj. La acestea
au mai participat Roxana Ristea –
Fundaþiei de Educaþie Contracep-
tivã ºi Sexualã, Virginia ªuvoiu –
reprezentantã a Crucii Roºii Dolj,

Vamen Pantev – delegat al condu-
cerii Cãminului de elevi din Vidin.

Pornind de la premisa cã cifre-
le oficiale, de doar 1.000 de per-
soane cãzute victime, anual, în
România, traficului de carne vie,
respectiv de numai circa 50 de
persoane în Dolj aflate în mâinile
„peºtilor”, participanþii la dezba-
teri au arãtat cã statisticile oficia-
le sunt lipsite de orice urmã de

credibilitate. În Europa,
peste jumãtate din victime-
le traficului de persoane
este exploatatã în scopuri
sexuale. Victimele sunt bã-
tute, violate în mod repe-
tat, private de libertate, te-
rorizate. Traficul de per-
soane poate avea ca scop,
pe lângã exploatarea se-
xualã ºi prostituþie ºi mun-
cã forþatã, prelevarea ile-
galã de organe ºi alte acti-
vitãþi similare sclaviei. Nu-
mãrul de victime pe acest
segment infracþional înre-
gistrat în ultimii ani în Ro-
mânia oscileazã, potrivit
datelor furnizate de Agen-
þia Naþionalã Împotriva Tra-
ficului de Persoane. În
2012 – 1.041 de persoa-

ne, în 2013 – 896, în 2014 – 757
ºi în 2015 – 880 de cazuri. Aproa-
pe jumãtate din femeile traficate
este formatã din minore obligate
sã se prostitueze.
Vârsta este tot mai scãzutã...

12 ani!
„Fetele, care ajung sã

cadã victime traficului de
persoane fac asta încã de la
vârste fragede, undeva în-
cepând cu 12 ani. De regu-
lã, de la data când organis-
mul lor este bine conturat
din punct de vedere anato-
mic. Cu mulþi ani înainte,
exploatarea sexualã începea
tot de la vârste fragede. Ca-
uzele sunt multiple. Dar, de
regulã este vorba de faptul
cã sunt insuficient informa-
te. Unele cazuri motiveazã
cã o fac din nevoie. La în-
ceput, constatã cã banii se
fac foarte lejer, dar când
ajung pe mâinile unor trafi-
canþi, lucrurile se schimbã
ºi impactul agresivitãþii îºi
pune amprenta pe întreaga

lor starea de sãnãtate psihicã ºi fi-
zicã”, a punctat Oana Mateescu.

„Asistãm la o scãdere a statu-
tului de pãrinte. Este mai ales un
semn al sãrãciei. Putem spune,
fãrã sã greºim, cã traficul de per-
soane este un semn evident al lip-
sei de sentimente materne. Lu-
crurile sunt foarte complicate.
Ne simþim, la un moment dat, co-
pleºiþi. Nu ne facem o problemã
pentru cã tot mai mulþi tineri nu
reuºesc sã promoveze bacalau-
reatul, dar facem o întreagã dez-

batere naþionalã cã echipa de fot-
bal a României a pierdut asearã
un meci”, a þinut sã precizeze
Virginia ªovoiu, reprezentatã a
Crucii Roºii Dolj ºi, totodatã, ca-
dru didactic.
Propuneri de îmbunãtãþire

Pentru cã este important ca cei
tineri sã fie conºtienþi de capcane-
le care li se întind la tot pasul, o
mai bunã informare ar fi mai mult
decât necesarã. De aceea, organi-
zatorii au format trei grupe de lu-
cru, fiecare responsabil cu un anu-
mit palier instituþional prestabilit:
autoritãþi publice, învãþãmânt ºi
presã. Timp de 30 de minute, ado-
lescenþii au pus, cap la cap, argu-
mente ºi contraargumente ºi au
stabilit cã diseminarea cunoºtinþe-
lor acumulate, ieri, spre grupuri tot
mai numeroase nu poate decât sã
probeze cã întâlnirea de lucru va
avea finalitatea scontatã.

Pentru presã, adolescenþii au
punctat câteva neajunsuri ce pot fi
depãºite: dezinformarea populaþiei
pentru un anumit scop, lipsa de
interes, dezbaterea subiectelor ce
nu au ca fundament elemente edu-
caþionale, lipsa de protecþie a jur-
naliºtilor ce ar putea sã documen-
teze cazuri de trafic de persoane ºi
manipularea exageratã a persoane-
lor intervievate. Ca ºi într-o anali-
zã SWAT, tinerii propun: informa-
rea corectã a publicului ºi educa-
rea persoanelor, acordarea atenþiei
unor subiecte noi ºi modelatoare,
educarea populaþiei cu ºtiri ºi sub-
iecte care sã fie pe înþelesul tutu-
ror ºi garantarea libertãþii de expri-
mare a jurnaliºtilor.

victime ale sclaviei ºi traficului de per-
soane. Þara noastrã este, potrivit UE,
principala sursã pentru victime ale tra-
ficului de persoane, în interiorul Uniu-
nii. Dar oare de ce nu se spune cã cei
care „consumã” sunt chiar cetãþenii
din statele europene cu blazon? ªi mã-
surile de reducere a fenomenului sã
înceapã ºi din inima Europei.
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Povestea a început în 2014, atunci când
s-au pus bazele parteneriatului între In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi Uni-
versitatea din Malaga (Spania). «Vorbim
despre Proiectul „CLAVET”, unul care are
ca scop dezvoltarea unei platforme pentru
cooperare structuratã între autoritãþi lo-
cale din Europa, pentru dezvoltarea unor
iniþiative de educaþie ºi formare de calita-
te, cu obiectivul principal de a sprijini de-
pãºirea barierelor geografice, la care se
adaugã contribuþia la formarea unei zone
europene a educaþiei. Platforma CLAVET
va deveni un punct de referinþã pentru
autoritãþi locale, în implementarea ºi for-
mularea iniþiativelor în educaþie ºi trening»,
a precizat prof. Ani Drãghici,inspector
pentru implementarea fondurilor europe-
ne, în cadrul ISJ Dolj.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj implementeazã, împreunã cu Universi-
tatea din Malaga (Spania), un proiect care are drept scop dezvoltarea unor

iniþiative de educaþie ºi formare, cu depãºirea unor bariere geografice.
Programul este în plinã desfãºurare, cu finalitate la sfârºitul acestui an.

O platformã disponibilã în 9 limbi
de circulaþie internaþionalã

Nu este o simplã poveste, cu atât mai mult
cu cât parteneriatul va fi finalizat în 2016.
„Acest program este dedicat grupului-þintã
identificat, reprezentat de cei care elaboreazã
politici în educaþie ºi training la nivel local,
implicaþi în formularea, implementarea ºi mo-
nitorizarea proiectelor ºi programelor din acest
sector. Sustenabilitatea ºi impactul proiectu-
lui sunt garantate de scopul acestuia de a sta-
bili o reþea permanentã pentru cooperarea in-
terregionalã ºi internaþionalã în Europa. Fiºe-
le CLAVET sunt disponibile în 9 limbi euro-
pene ºi reunesc bune practici, lecþii învãþate
pentru diverse regiuni ale Europei. Putem face
cunoscutã ºi siteul – http//www.clavet.eu/in-
dex.php, de unde pot fi culese datele necesa-
re”, a mai precizat Ani Drãghici.

 De astãzi, începe proba de competenþe
digitale, pentru cei care doresc– ºi ºi-au ºi
depus dosarele – sã susþinã Bacalaureatul,
sesiunea iunie/iulie. Dar, adevãratele exa-
mene încep pe 4 iulie. Pentru aceasta, ISJ
Dolj a transmis, cãtre toate unitãþilor de în-
vãþãmânt din judeþ, Nota nr.406/
16.06.2016, în care se stipuleazã: „În con-
formitate cu Metodologia de organizare ºi
desfãºurare a Examenelor Naþionale de Ba-
calaureat ºi Evaluarea Naþionalã – 2016, ºi
procedura operaþionalã privind activitatea
de supraveghere audio-video, vã rugãm sã
transmiteþi la ISJ Dolj, pânã marþi, 21 iu-
nie, ora 12:00, urmãtoarele documente:
adresa privind exactitatea datelor introduse
în aplicaþia BACALAUREAT 2016, a elevi-
lor ºi a rezultatelor acestora de la proba A
(competenþa lingvisticã în limba românã).

Ministerul Tineretului ºi Sportului, prin
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tine-
ret Dolj, asigurã 229 de locuri în tabere
cu caracter social, prin îndeplinirea mai
multor criterii de cãtre cei care vor sã
fie beneficiari. Prin Adresa nr. 536/
09.06.2016, DJTS Dolj a înºtiinþat In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj cã ele-
vii pot beneficia de aceste servicii, dar numai
dupã parcurgerea unor etape:

«Unitãþile ºcolare din reþeaua învãþãmân-
tului preuniversitar doljean trebuie sã centra-
lizeze, pânã cel târziu la 1 iulie 2016, dosarele
de participare pentru elevii proveniþi din fa-
milii al cãror venit mediu lunar pe membru de
familie este de pânã la 50% din salariul mediu
brut pe economie ºi sã le trimitã, spre aviza-
re, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. Pen-
tru completarea dosarelor, ºcolile pot cere acte
doveditoare la anchetele sociale, de la primã-
riile de care aparþin elevii. În situaþia în care
numãrul elevilor care pot participa la aceste
tabere este mai mare decât numãrul de locuri
repartizat, elevii vor fi selectaþi având la bazã
urmãtoarele criterii: performanþele sportive ºi
cele artistice. Actele necesare: cererea tip;

S-a încheiat prima probã, cea de competenþe lingvistice în comunicare oralã în
limba românã, cu rezultate bune în Dolj, ºi, de astãzi, începe cea de abilitãþi
digitale, care þine pânã pe 24 iunie. Ulterior, între 27 iunie – 1 iulie, va urma

susþinerea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã, iar
din 4 iulie va începe adevãratulexamen de „maturitate”, cel conform cãruia numai
„cine ºtie câºtigã”. Ori, având în vedere ceea ce se apropie, Inspectoratul ªcolar

Judeþean Dolj a luat mãsurile de rigoare, þinând cont ºi de metodologie.

Aceastã adresã va fi transmisã ºi la finalul
probei C (competenþe lingvistice într-o lim-
bã de circulaþie internaþionalã), 27 iunie ora
12:00, ºi la terminarea probei D (compe-
tenþe digitale – 1 iulie); Macheta completatã
cu datele persoanei responsabile cu derula-
rea ºi monitorizarea procesului de suprave-
gherea audio-video din unitatea de învãþã-
mânt; situaþiile excepþionale, dacã existã,
privind înlocuirea unor cadre didactice din
lista iniþialã cu propunerile pentru comisiile
din centrele de examen ºi din centrele de
evaluare pentru bacalaureat ºi evaluare naþi-
onalã, transmisã ºi asumatã de directorul
unitãþii de învãþãmânt. Aceste situaþii vor fi
transmise în atenþia Comisiei Judeþene de Ba-
calaureat, respectiv Comisiei Judeþene de
Evaluare Naþionalã ºi vor fi semnate de cã-
tre directorul unitãþii de învãþãmânt”.

Elevii din Dolj vor participa la
o selecþie în vederea acceptãrii

în tabere cu caracter social,
disponibile în aceastã varã, unde,

pentru judeþul nostru, sunt
alocate 229 de locuri.

documentele care atestã faptul cã elevul este
provenit din familii al cãror venit mediu lunar
pe membru de familie este de pânã la 50%
din salariul minim brut pe economie; adeve-
rinþã care atestã calitatea de elev în învãþã-
mântul de stat ºi media la învãþãturã pe
ultimul an ºcolar. Pentru participarea la ta-
bãra socialã  este obligatorie media 10 la
purtare sau calificativul „foarte bine”;
copie a buletinului sau certificatului de naºte-
re al elevului; copie dupã actul de deces,
dacã unul dintre pãrinþi este decedat; copie
dupã certificatele de naºtere sau a cãrþi-
lor de identitate a tuturor membrilor de
familie; adeverinþã sau certificat de ates-
tare fiscalã cã nu are venituri eliberatã de
Primãrie. În cazul în care sunt mai multe ce-
reri din aceeaºi localitate, unitatea ºcolarã unde

învaþã elevii trebuie sã întoc-
meascã o adresã de înaintare cu
toate datele care sunt cuprinse
în metodologie».

La rândul sãu, ISJ Dolj a îna-
intat  Nota nr. 398/13.06.2016,
prin care se stipuleazã: „Dosa-
rele elevilor care îndeplinesc
criteriile menþionate prin Adre-
sa DJST vor fi depuse pânã la
1 iulie 2016. Vã rugãm ca în
dosar sã se regãseascã ºi do-
vezi ale performanþelor spor-
tive ºi artistice, în eventuali-
tatea aplicãrii criteriilor de de-
partajare”.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” va gãzdui joi, 23 iunie, ora 18.00,
lansarea cãrþii „Am@r”, recent apãrutã la

Tatiana Jilavu: lansare de carte ºi expoziþie
de picturã, la Biblioteca Judeþeanã

Editura „Arves”, ºi vernisajul expoziþiei de
picturã, ambele sub semnãtura Tatianei Doina
Jilavu. Nãscutã la 31 martie 1958, la Bucu-
reºti, autoarea a trãit în Craiova, unde ºi-a
petrecut copilãria ºi adolescenþa. Tot aici a
absolvit Liceul de Arte „Marin Sorescu” ºi a
lucrat ca decorator pânã în anul 1992, reali-
zând totodatã diverse lucrãri de artã. În 1992
s-a stabilit în Belgia ºi, ulterior, în Spania,
unde trãieºte ºi în prezent. ªi-a continuat
activitatea artisticã începutã în România,
multe dintre lucrãrile sale de picturã ºi grafi-
cã aflându-se în diverse colecþii particulare.
„Am@r” este volumul sãu de debut, cu o
prefaþã de Viorel Pîrligras ºi o postfaþã de
Vasile Buz. «Doina Jilavu þine, într-un fel,
un jurnal. Iar suma trãirilor descrise în el nu
se rezumã doar la cuvinte ºi la o simplã de-
scriere a „peripeþiilor” cotidiene. Experien-
þele pe care le parcurge sunt în egalã mãsu-
rã exprimare în stãri povestite, dar ºi picta-
te, aºa cum se poate vedea la finalul acestui
volum. Cu alte cuvinte, sunt trãiri comple-
xe, care o definesc fidel pe Doina Jilavu, ea
însãºi o artistã, chiar dacã nu joacã pe sce-
na mare a artei plastice contemporane», no-
teazã Viorel Pîrligras.

La Biblioteca Municipalã „Petre Anghel”
din Bãileºti a fost organizat, ieri, Cenaclul
literar al seniorilor, cuprinzând un amplu
ºi variat program. Activitatea s-a deschis
cu un istoric al iei prezentat de bibliotecar
Janeta Vlad –  preambul la Ziua Internaþi-
onalã a Iei tradiþionale româneºti (24
iunie) – ºi a continuat cu vernisajul
expoziþiei de picturã pe sticlã „Ia româ-

Sãrbãtoarea artelor,
la Biblioteca Municipalã Bãileºti

neascã”.  Lucrãrile au fost realizate de
talentaþii copii ai ºcolilor bãileºtene în
cadrul Taberei de varã „A sosit vacanþa
mare” – ediþia 2015. De altfel, tabãra va fi
organizatã de Biblioteca Municipalã „Petre
Anghel” ºi în acest an, în lunile iulie ºi
august, ºi va cuprinde cercuri de desen,
picturã pe sticlã, cursuri de limbi strãine ºi
alte activitãþi la dorinþa copiilor, înscrierile

având loc în perioada
21-30 iunie. Invitatã
de onoare la Cenaclul
literar al seniorilor a
fost poeta bãileºteancã
Maria Oprea, autoare a
patru volume de
versuri, care a recitat
din cartea sa ce
urmeazã sã aparã spre
sfârºitul acestui an.
Întâlnirea s-a încheiat
cu audierea unui
concert de muzicã
simfonicã susþinut de
André Rieu, o adevã-
ratã terapie muzicalã
pentru seniori.

Viorel Peniºoarã-Stegaru s-a nãscut la Duda-Epu-
reni, judeþul Vaslui, la 5 iulie 1934, iar între anii 1954-
1960 a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu” din Bucureºti. Imediat dupã absolvi-
re, a fost angajat ca pictor scenograf la Teatrul Naþional
din Craiova, al cãrui societar a devenit în 2002. În tot
acest timp, a lucrat ºi pentru teatre profesioniste din Iaºi,
Bacãu, Galaþi, Bucureºti, Braºov, Tg. Mureº, Reºiþa, Tg.
Jiu, a expus frecvent (scenografie, picturã, desen-pas-
tel) la saloane internaþionale, naþionale, regionale ºi locale
(Mexic, Dzintari-Riga, Dijon, Angers, Voisinne le Breto-
neux, Praga, Novi Sad, º.a.) ºi a realizat lucrãri de artã
muralã (tapiserie ºi mozaic).

În ultimii 35 de ani a primit numeroase distincþii, la fes-
tivaluri de teatru ori din partea unor instituþii ºi reviste de
culturã, între care amintim numai Premiul revistei „Tea-

Cunoscutul pictor sceno-
graf al Teatrul Naþional din
Craiova Viorel Peniºoarã-
Stegaru îºi invitã prietenii la
o nouã expoziþie de picturã,
graficã, colaj, obiect º.a.,
organizatã împreunã cu
colega de generaþie a
domniei sale Silvia Radu-
Gorduz. Vernisajul va avea
loc mâine, 22 iunie, ora
18.00, în Sala „Constantin
Brâncuºi” a Palatului
Parlamentului din capitalã.

Programul „Biblioteca din va-
canþã” este alternativa pe care o
propune Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” în vacanþa
de varã, perioada anului în care ele-
vii dispun de cel mai mult timp li-
ber. Însoþiþi de pãrinþi, bunici sau

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” continuã ºi în acest an, pe perioada va-
canþei de varã, proiectul „Biblioteca din vacan-
þã”, ajuns la cea de-a VIII-a ediþie. Adresat ele-
vilor din clasele I-VIII, acesta se va desfãºura
în perioada 4 iulie – 31 august, în cadrul Sec-
þiei pentru Copii ºi Tineret – Ludoteca. Proiec-
tul este structurat pe mai multe ateliere cu

acces gratuit pentru elevi: englezã, desen, jur-
nalism, handmade, origami, public speaking,
igienã ºi primul ajutor. Înscrierile se fac în in-
tervalul 27-30 iunie, între orele 8.15-16.00, la
sediul instituþiei din strada „Mihail Kogãlnicea-
nu” nr. 9 sau la numerele de telefon
0251.53.22.67 ºi 0351.44.18.09, interior 104.
Numãrul locurilor este limitat!

amici, aceºtia se pot înscrie la cur-
surile gratuite care se vor derula aici
timp de douã luni, având astfel oca-
zia sã înveþe lucruri noi ºi sã se re-
laxeze într-un cadru plãcut. Atelie-
rele se vor desfãºura sãptãmânal,
pe douã categorii de vârstã. Astfel,

pentru clasele I-IV vor avea loc cele
de limba englezã, desen, origami,
handmade, respectiv igienã ºi pri-
mul ajutor. Elevilor mai mari, din
clasele V-VIII, le sunt rezervate
cursurile „Micul Jurnalist”, respec-
tiv „Public Speaking”.

Toate cursurile ºi atelierele vor fi
susþinute de voluntari ai bibliotecii:
„Micul jurnalist” – de Laura Pum-
nea ºi Cãtãlin Petriºor, „Public Spea-
king” (oratorie) – de Mihaela Moca-
nu, iar atelierele handmade (lucru
manual) – de un colectiv format din
Ana Pãvãlan, Maria Stroe, Georgia-
na Dumitru, Bianca Bãnescu, Liana
Rebegilã ºi Ana Potropopu. Apropiat
ca tematicã, atelierul de origami va
fi susþinut de voluntari Interact: Ana
Combei, Andreea Pãlãºtea, Iarina
Badea, Ana Potropopu, Mircea Bã-
doi, Alexandra Bîrcan, Ruxandra
Mogoºanu ºi Ionuþ Gîngu. Adriana
Gãmãlan se va implica în desfãºu-

rarea cursurilor interactive de desen
ºi englezã, iar Roxana Oancea ºi Flo-
rina Pîran vor iniþia cursul de igienã
ºi primul ajutor.

 «Vara este anotimpul pe care cei
mici îl aºteaptã cu cea mai mare
nerãbdare. Toþi elevii ºi studenþii
intrã în vacanþã. Nu ºi noi! Biblio-
teca Judeþeanã continuã organiza-
rea proiectului „Biblioteca din va-
canþã” cu convingerea cã toþi par-
ticipanþii gãsesc utile ºi distractive

cursurile pe care le propunem.
Noþiuni elementare existã, sperãm
doar ca prin activitatea voluntarilor
noºtri sã le oferim tuturor elevilor
ocazia de a ºi le perfecþiona, în fond
de a învãþa într-un mod cât mai di-
namic. Le mulþumim tuturor volun-
tarilor implicaþi, fãrã aportul cãrora
aveam de înfruntat multe dificultãþi»,
a declarat Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”.

tru” (1989), Premiul de performanþã la Festivalul de Tea-
tru Braºov (1997), Diploma de Onoare a municipiului Cra-
iova (2003), Premiul „Omnia” al Fundaþiei „Mozaicul”
(2004) ºi Premiul UNITER pentru întreaga carierã (2006).

Sculptor ºi pictor român, personalitate de prim rang a
artei plastice româneºti, Silvia Radu-Gorduz s-a nãscut
în satul Pãtroaia (Dâmboviþa), la 30 iunie 1935. Este ab-
solventã a Academiei de Arte Frumoase (Institutul de Arte
Plastice ,,Nicolae Grigorescu”), clasa profesorilor Ioan Lu-
cian Murnu ºi Constantin Baraschi (1954-1960). Între 1961
ºi 2003 a expus la majoritatea expoziþiilor de artã româ-
neascã din þarã ºi din strãinãtate organizate de Ministerul
Culturii, U.A.P. ºi Primãria Municipiului Bucureºti. Între
altele, ºi-a prezentat lucrãrile la Bienala de la Veneþia în 1979,
iar în 1989 a avut o amplã retrospectivã la Sala Dalles din
Bucureºti.
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Riscul dezintegrãrii Regatului Unit existã!Riscul dezintegrãrii Regatului Unit existã!Riscul dezintegrãrii Regatului Unit existã!Riscul dezintegrãrii Regatului Unit existã!Riscul dezintegrãrii Regatului Unit existã!
MIRCEA CANÞÃR

David Cameron s-a jucat cu focul, or-
ganizând acest referendum, realmente ten-
sionat, programat la 23 iunie a.c.. Riscul
este enorm, atât pentru el, actualmente pre-
mier, cât ºi pentru Regatul Unit. Cea mai
mare parte dintre scoþieni, de pildã, se opun
categoric ieºirii din UE ºi o crizã latentã,
evidentã, între Londra ºi Edinburg, mai
mult se acutizeazã, încât scoþienii ar putea
solicita un nou referendum pentru dobân-
direa independenþei lor. Pe de altã parte, o
victorie a câmpului lui “Brexit” ar antrena
ºi demisia premierului David Cameron. Sen-
timentul anti-european, de care a fost con-

Marea Britanie a devenit mem-
brã a comunitãþii europene în anul
1973, având o serie de beneficii
economice ºi politice de pe urma
apartenenþei la UE. În plus, Marea
Britanie a avut permanent un sta-
tut privilegiat în Uniunea Europea-
nã, refuzând sã devinã membrã a
zonei euro ºi a Spaþiului de circu-
laþie fãrã frontiere Schengen. De
aproape zece ani, Marea Britanie a
optat sã facã excepþie ºi de la apli-
carea Cartei UE pentru Drepturi
Fundamentale, astfel cã instanþele

taminatã Marea Britanie, în ultimii ani, este
greu de întors în câteva sãptãmâni. Este o
adevãratã problemã de fond, care se con-
jugã cu respingerea elitelor. Dintr-o datã
problema imigraþiei a devenit crucialã în
aceastã campanie. Este adevãrat cã ucide-
rea deputatei laburiste Jo Cox a schimbat
tonul campaniei, fãcându-l mai puþin agre-
siv, dar nu se ºtie dacã a schimbat ºi rezul-
tatul. Dupã o lungã perioadã de ambiguita-
te greu de înþeles, laburiºtii au lansat, ieri,
o nouã campanie de convingere a simpati-
zanþilor, cãrora li se cere a se deplasa la
urne la 23 iunie, ºi a vota pentru menþine-

rea Regatului Unit în UE. Partid de opozi-
þie, oficial partizan al continuãrii prezenþei
þãrii în UE, s-a vãzut acuzat de neimplicare
suficientã în dezbateri. Mai mult, liderul sãu,
Jeremy Corby, a fost taxat de pasivitate.
Ori, participarea alegãtorilor laburiºti la re-
ferendum ar putea fi crucialã pentru soar-
ta votului. Momentan, alegãtorii conserva-
tori sunt împãrþiþi pe aceastã chestiune, li-
derul lor, premierul David Cameron mili-
tând pentru “IN”, în timp ce un alt greu al
partidului, fostul primar al Londrei, Boris
Johnson, conduce tabãra lui “Brexit”. Dacã
trebuie fãcutã o subliniere, atunci aceasta
constã în urmãtoarea noutate: campania
laburiºtilor pe tema menþinerii Regatului
Unit în Uniunea Europeanã este condusã
de Gordon Brown, ex-prenier între 2007
ºi 2010. “Pânã la 23 iunie, ora 22, noi nu
avea repaus ºi nu vom înceta sã explicãm
pentru ce 9 milioane de laburiºti au mai mult
de câºtigat rãmânând în UE”, a spus într-
un discurs la Leicester, în centrul Angliei,
Gordon Brown. <<Votaþi în favoarea “RE-
MAIN”. Este un vot pentru un viitor pozi-
tiv ºi o alternativã la Brexitul conservatori-
lor>>. În urmã cu doi ani Brown s-a impli-

cat în referendumul pentru independenþa
Scoþiei, ºi intervenþia sa a adus victoria men-
þinerii în Regatul Unit cu 55% voturi “pen-
tru”, faþã de  45% “contra”. Un alt tenor al
laburiºtilor Hilary Benn, a declarat cã inte-
resele britanice sunt mai bine apãrate în con-
diþiile racordãrii þãrii la instituþiile ºi alianþe-
le europene. Deocamdatã surprinde tãce-
rea familiei regale privind “Brexitul”. “Dai-
ly Express” afirmã cã familia regalã se si-
tueazã deasupra politicii. Dar nu este ex-
clus ca premierul David Cameron, la în-
tâlnirea sãptãmânalã cu regina, sã îi soli-
cite ajutorul acesteia. În analize se iau
ambele posibile deznodãminte. O victorie
“Leave” pe 24 iunie a.c. - dupã încheierea
numãrãtorii voturilor -, ar arunca Regatul
Unit pe un teren neconunoscut. Articolul
50 din Tratatul de la Lisaboina, intrat în
viagoare în 2009, defineºte procesul de
retragere a unui stat din UE. Potrivit aces-
tui articol, niciodatã aplicat, dupã cererea
oficialã de retragere, negocierile pot dura
pânã la maximum 2 ani. În aceastã pe-
rioadã Regatul Unit ar continua sã respecte
tratatele ºi legile UE, fãrã a mai participa
însã la luarea deciziilor.

Britanicii aleg joi între
solidaritate ºi naþionalism

Cetãþenii britanici sunt chemaþi sã
aleagã între solidaritatea cu popoa-
rele europene ºi interesele naþiona-
le, într-un referendum convocat de

premierul David Cameron din raþi-
uni populiste care însã s-ar putea
întoarce împotriva liderului conser-
vator britanic.

Baroneasa Warsi, fost secre-
tar de stat în cadrul Ministeru-
lui britanic de Externe, a decla-
rat cã a luat aceastã decizie în-

britanice nu au ca referinþã cadrul
juridic european.

De asemenea, Londra are un
statut special ºi în privinþa con-
tribuþiilor la bugetul comunitar.
“Marea Britanie oricum nu este un
membru autentic al Uniunii Euro-
pene. În realitate, Marea Britanie
a fost ºi rãmâne membrã UE
aproape la fel de mult la Elveþia...,
care nu este de fapt membrã UE,
ba poate chiar mai puþin. Marea
Britanie nu a aderat la politicile co-
munitare în materie de frontiere,

nici la Spaþiul Schengen. (...) De
asemenea, nu este parte a zonei
euro; începând din anul 2007,
Marea Britanie este exceptatã de
la aplicarea Cartei UE pentru
Drepturi Fundamentale”, nota re-
cent agenþia americanã de ºtiri
Bloomberg, amintind cã Elveþia,
deºi nu este membrã UE, face
parte din Schengen.

În contextul crizei economice
ºi financiare din zona euro ºi pe
fondul imigraþiei, Marea Britanie
a început, de câþiva ani, sã for-

muleze solicitãri pentru avantaje
suplimentare în relaþia cu Uniu-
nea Europeanã. Premierul David
Cameron a obþinut, în februarie,
un nou “statut special” al þãrii în
Uniunea Europeanã. Acordul va
permite Marii Britanii sã activeze
oricând în urmãtorii ºapte ani o
clauzã care va permite limitarea
indemnizaþiilor sociale de care be-
neficiazã angajaþii veniþi din altã
þarã UE, în cazul în care vor fi

presiuni semnificative asupra ser-
viciilor publice naþionale. Pe fon-
dul scandalului privind alocaþiile
acordate angajaþilor strãini din
Marea Britanie, ziarul Financial
Times nota cã imigranþii europeni
au plãtit, în ultimul deceniu, mai
mult, prin impozite, decât au pri-
mit prin indemnizaþii sociale, di-
ferenþa netã fiind de 20 de miliar-
de de lire (25 de miliarde de euro)
în favoarea statului britanic

Ministrul britanic de Externe, Philip Hammond:
Eventuala ieºire a Marii Britanii din UE va fi “ireversibilã”

Baroneasa Sayeeda Hussain Warsi, fostã membrã a Guvernului David Cameron, a decis sã susþi-
nã rãmânerea Marii Britanii în Uniunea Europeanã, deºi pânã acum militase pentru ieºirea þãrii

din comunitatea europeanã, informeazã ziarul The Times.

trucât “ura ºi xenofobia” miºcã-
rii favorabile ieºirii þãrii din UE
“au mers prea departe”. Baro-
neasa a subliniat cã a decis
schimbarea susþinerii când a vã-
zut un poster antiimigraþie al for-
maþiunii xenofobe Partidul Inde-
pendenþei Marii Britanii (UKIP),
condus de Nigel Farage. O even-
tualã ieºire a Marii Britanii din
Uniunea Europeanã va fi “irever-
sibilã”, avertizeazã ministrul bri-
tanic de Externe, Philip Ham-
mond, citat de site-ul cotidianu-
lui Le Figaro. “Este o decizie

ireversibilã. Dacã majoritatea ale-
gãtorilor decid ieºirea din Uniu-
nea Europeanã, nu va exista
nicio revenire. Marea Britanie nu
va putea deveni niciodatã din nou
membrã a Uniunii Europene, în-
trucât acest lucru s-ar putea face
doar în condiþii inacceptabile”,
a subliniat Hammond, explicând
cã Londra ar putea fi obligatã,
dacã ulterior ar formula solici-
tare de aderare la UE, sã devinã
membrã a zonei euro ºi a Spa-
þiului de circulaþie fãrã frontiere
Schengen.
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Proiectul Almanac

Se difuzeazã la HBO,
ora 09:15

Sã descoperi ºi sã foloseºti o
maºinã a timpului pare a fi cea
mai tare distracþie din lume pen-
tru mai mulþi adolescenþi care
profitã de situaþie pentru a repara
greºeli din trecut sau pur ºi
simplu pentru a le face farse celor
din jur. Dar când devine evident
cã toate acþiunile lor au consecin-
þe catastrofale în viitor, ei trebuie
sã facã tot ce le stã în putinþã
pentru a ºterge efectul rãtãcirilor
lor temporale.

 Cronicile Casterilor:
A 16-a lunã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Uniþi de dorinþa de a evada
din realitate, cei doi îndrãgos-
tiþi descoperã secretele întu-
necate ale propriilor familii ºi
misterele micului lor oraº. În
timp ce Ethan îºi doreºte sã
scape cât mai curând de plicti-
seala orãºelului conservator
în care locuieºte, misterioasa
Lena trebuie sã înfrunte un
blestem antic ºi sã aleagã felul
în care îºi va folosi puterile
supranaturale...

Camelot

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Dupã moartea nea;teptatã a
regelui Uther, haosul amenin-
þã sã cuprindã Anglia. Când
vrãjitorul Merlin are viziuni
din viitor, el decide sã îl punã
pe tron pe tânãrul Arthur, fiul
ºi moºtenitorul lui Uther. Dar
ambiþioasa sorã vitregã a lui
Arthur, Morgan, are de gând
sã se împotriveascã acestei
decizii, apelând la forþele
supranaturale pentru a avea
câºtig de cauzã...

MARÞI - 21 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 Curaj la feminin
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Discover România
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:10 Toate visele lumii
2003, Italia
00:00 Jurnal Euro (R)
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Curaj la feminin
03:40 Pro patria
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Nocturne

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Drumul lui Leºe
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
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 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:10 Gala Premiilor Marii Loji

Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã

20:30 Cartea cea de toate zilele
20:40 Gala Premiilor Marii Loji

Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã

22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Fata din tren
2009, Franta, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Memorialul Durerii

TVR 2

07:55 O întâlnire
09:15 Proiectul Almanac
10:55 Pânã la capãt
13:15 Yasmine
15:00 Cinema, mon amour
16:15 Dragoste ºi baschet
18:20 Fãrã copii
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Interviul
22:50 12 încercãri 2
00:25 Nu mã cheamã Gary
02:05 Chappie
04:05 Interviul
06:00 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri

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 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Croaþia-Spania
00:00 Toatã România vede

România
01:00 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
02:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
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

07:30 La Mãruþã (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Tornada din Texas (R)
13:15 Omul-Paianjen 2 (R)
15:45 La bloc
18:00 Pe chei
20:30 Cronicile Casterilor:

A 16-a lunã
23:00 Trafic
02:00 Cine A.M.
06:00 Pe chei (R)

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 Poftiþi pe la noi!

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

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 Furtuna pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtuna pe Bosfor (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 Magazin (R)

09:30 Teleshopping

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 La limitã (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 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

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 Academia lui Horia (R)

03:00 Jurnalul unui burlac (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

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 2016:

Slovacia - Anglia
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 bataie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night: "Bãtaie ca-n

Las Vegas!"
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 21 iunie - max: 35°C - min: 22°C

$
1 EURO ........................... 4,5341 ............. 45341
1 lirã sterlinã................................5,7510....................57510

1 dolar SUA.......................4,0307........40307
1 g AUR (preþ în lei)........166,4572.....1664572

Cursul pieþei valutare din 21 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CALOTÃ ELENA ªI CALOTÃ

GHEORGHE anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
CONSTRUIRE CLÃDIRE S+D+P+4 –
SPAÞII DE BIROURI ªI IMPREJMUIRE
TEREN propus a fi amplasat în Craio-
va, Calea Severinului, nr.45A, Jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, ºi la adresa   benefi-
ciarului, str. Bld. Oltenia nr.46, bl.27, sc.7,
ap.10, Craiova, Jud. Dolj, în zilele de L-
V, între orele 9-14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

PRIMÃRIA comunei Gîngiova orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea postu-
rilor vacante corespunzãtoare funcþiilor
contractuale de: 1. Asistent medical co-
munitar, grad profesional principal-
Comp. Asistenþã ºi Protecþie Socialã.
2.Mediator sanitar- Comp. Asistenþã ºi
Protecþie Socialã. Concursul constã în
desfãºurarea a 2 probe: Proba scrisã ce
se va susþine în data de 14.07.2016, ora
10.00, proba interviu ce se va susþine în
data de 18.07.2016, ora 10.00. Condiþii de
participare la concurs: Condiþii generale
prevãzute de art.3 din HG nr.286/2011,
actualizatã pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice. Condiþii specifice: stu-
dii medii sau postliceale în domeniul sa-
nitar, vechime minim 5 ani pentru func-
þia contractualã de execuþie de la poziþia
nr.1 ºi studii generale pentru funcþia con-
tractualã de execuþie de la poziþia nr.2.
Probele vor fi susþinute la sediul Primã-
riei Gîngiova. Dosarele de concurs se pot
depune în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial
Partea a III-a la sediul Primariei Gîngiova,
între orele 9.00-14.00 ºi vor conþine în
mod obligatoriu documentele prevãzu-
te de art.6 din HG nr.286/2011, actualiza-
tã. Bibliografia se afiºeazã la sediul Pri-
mãriei comunei Gîngiova. Informaþii su-
plimentare se pot obþine de la sediul in-
stituþiei sau la telefon: 0251.351.505.

În conformitate cu prevederile art. 56 lit. d) ºi art.57 alin. (1) ºi
alin.(6) lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile urmãtoare, vã
înºtiinþãm cã instituþia noastrã organizeazã concurs de recrutare, pe
perioadã nedeterminatã, pentru funcþia publicã vacantã de conduce-
re de ªef Birou Asistenþa Tehnica pentru Proiecte cu Finanþare Inter-
naþionala a Autoritatilor Publice Locale din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

Condiþii generale: candidaþii trebuie sa îndeplineascã condiþiile
prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Condiþiile specifice necesare în vederea participarii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiei publice sunt:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã in domeniul stiinte sociale – ramura de stiinta: stiinte economice;

-studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei
publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercita-
rii functiei publice;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice minim 2 ani;

- cunoºtinþe limba englezã – nivel avansat – vor fi testate în cadrul
probei scrise ºi a probei de interviu;

- cunoºtinþe operare pe calculator: certificat ECDL complet.
Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacantã,

menþionatã mai sus, va consta in 3 etape succesive, dupa cum
urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã (care va conþine ºi o probã pentru verificarea cunoº-

tiinþelor de limbã strãina) în data de 26.07.2016 ora 10,oo;
 - proba interviu (care va conþine ºi o probã pentru verificarea cu-

noºtiinþelor de limbã strãina) va fi comunicatã ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile

de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Par-
tea a III-a la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19,
camera 1, respectiv pânã la data de  11  iulie 2016, ora 16:00.

Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul
de înscriere, se vor afiºa la sediul instituþiei.

 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare
Resurse Umane, camera nr.1sau la telefon: 0251/408 266 sau 0251/
408 269.

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Menajerã pentru curãþe-
nie generalã, o zi pe sãp-
tãmânã, apartament,
vârsta peste 50 ani, din
Craiova. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut  zugrãve l i ,
g le tu ie l i ,  montez
parchet .  Garantez
cal i ta tea.  Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu prevederi-

le art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau trep-
te profesionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi Servi-
cii Dolj  organizeazã concurs la sediul din
str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocu-
parea a sase posturi vacante în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã de
paznic din cadrul Serviciului Pazã. Concur-
sul pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã cum ur-
meazã: - selecþia dosarelor de înscriere; -
proba scrisã  - 15.07.2016 ora 10,oo; - in-
terviul – 19.07.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3
din acelasi Regulament-cadru, in vederea
participãrii la concurs, candidatul trebuie
sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii: Con-
diþii generale: a) are cetãþenia românã, ce-
tãþenie a altor state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau a statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în Româ-
nia;  b) cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d) are capacitate de-
plinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnã-
tate corespunzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f) înde-
plineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz,
de vechime sau alte condiþii specifice po-
trivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra umani-
tãþii, contra statului ori contra autoritãþii,
de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a unei infracþi-
uni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o in-
compatibilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiþii specifice: - studii medii ºi
atestat specialitate agent de securitate; Do-
sarele de înscriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de 06.07.2016, la se-
diul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii
Dolj  din str. Constantin Lecca, nr. 32. In-
formaþii suplimentare ºi bibliografia se pot
obþine de la Direcþia Judeþeanã de Paza ºi
Servicii Dolj, Compartiment Resurse Uma-
ne, la telelefon  0251/415841.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, privind Statu-
tul funcþionarilor publici, republicatã, vã înºtiinþãm cã instituþia noastrã organizeazã
concurs de recrutare, în data de 26.07.2016, ora 10,00 (proba scrisã)  la sediul Consi-
liului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19, în vederea ocupãrii a 2 funcþii publice de
execuþie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj –
Direcþia Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã,
astfel:

-1 funcþie de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Dezvolta-
re Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã.- Compartimentul Implementa-
re, Monitorizare ºi Evaluare Proiecte cu Finanþare Internationalã;

-1 funcþie de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Asistenþã Tehni-
cã pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionalã a Autoritãþilor Publice  Locale;

Consursul va consta în 4 etape, dupã cum urmeazã:
-  selecþia dosarelor de înscriere;
- probã suplimentarã de testare a abilitãþilor ºi competenþelor limbii engleze ºi calcu-

lator în data de 21.07.2016, ora 10:00
-  proba scrisã în data de 26.07.2016, ora 10,oo;
-  proba interviu va fi comunicatã ulterior.
În vederea ocupãrii funcþiilor publice de execuþie vacante mai sus prezentate, candi-

daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-1 funcþie de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Dezvolta-

re Regionala, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã.- Compartimentul Implementa-
re, Monitorizare ºi Evaluare Proiecte cu Finanþare Internationalã:

-   condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionari-
lor  publici  (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ªtiinþe ingi-
nereºti - specializarea construcþii civile, industriale ºi agricole;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
- cunoºtiinþe limba englezã – nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Microsoft Office

2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet - nivel mediu.
-Pentru funcþia de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Asistenþã

Tehnicã pentru Proiecte cu Finanþare Internationalã a Autoritãþilor Publice Locale:
- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionari-

lor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã in domeniul stiinte sociale
– ramura de ºtiinþã: ºtiinþe economice;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
- cunoºtiinþe limba englezã – nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Microsoft Office

2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet- nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publi-

cãrii anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Consiliului
Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19, camera 1, respectiv pânã la data de 11 iulie 2016,
ora 16:00.

Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere, se
vor afiºa la sediul instituþiei.

 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane,
camera nr.1 sau la telefon : 0251/408 266 sau 0251/408 269.

1 Mai (Insulã) vis a vis
Fabrica Confecþii 3 de-
comandate (boxã sub-
sol), vedere bilateralã,
59.000 Euro. Telefon:
0770/401.726; 0770/
970.565.

CASE
Vând casã Coºoveni 64
mp + curte 1400 mp.
Telefon: 0752/171.229.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

VÂND casã+teren, zona
Izvoru Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravilan car-
tier Izvorul Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Tele-
fon: 0740/177.358, 0369/
439.276.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 21 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:

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.

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.

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.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0728/272.925.
Craiova.

STRÃINE
CHEVROLET AVEO,
2006, proprietar, 90.000
km. Telefon: 0730/
608.131.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Rela-
þii la telefon: 0765/
312.168.

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

Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând casetã direcþie
Skoda Fabia – Volkswa-
gen perfectã stare.
0720/538.269.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti
convenabil, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând 100 familii  albine,
faguri – 35 lei / kg. Tele-
fon: 0764/059.095.
Vând þiglã ELPRECO ver-
de – 700 buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice pãs-
trare armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcu-
lator instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Te-
lefon: 0761/676.223.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 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 zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþinut
- 80 lei, cruce marmurã
scrisã 1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color Grun-
ding cu telecomandã -
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 came-
re, supermodern, mobi-
lat ºi utilat, zona Liceului
Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
MATRIMONIALE
Bãrbat 70 ani cu aparta-
ment central doresc cu-
noºtinþã cu o doamnã
pentru cãsãtorie. Telefon:
0752/ 236.328.

DIVERSE
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.

Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Soþul Stoian Theodor
anunþã cu durere în su-
flet, încetarea din viaþã,
dupã o grea suferinþã, a
celei ce a fost ELISABETA
STOIAN (VELEA) în vâr-
stã de 86 ani. Corpul
neînsufleþit se aflã de-
pus în Biserica Cimitiru-
lui Sineasca iar înmor-
mântarea va avea loc
marþi, 21.06.2016 la ora
12 în Cimitirul Sineasca.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie: Franþa – ROMÂNIA 2-1

11 iunie: Albania – Elveþia 0-1

15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia 1-1

15 iunie: Franþa – Albania 2-0

19 iunie: Elveþia – Franþa 0-0

19 iunie: ROMÂNIA – Albania 0-1

Clasament final: 1. Franþa 7p, 2. Elve-
þia 5p, 3. Albania 3p, 4. ROMÂNIA 1p.

GRUPA B

Anglia, Rusia, Þara G., Slovacia

11 iunie: Þara G. – Slovacia 2-1

11 iunie: Anglia – Rusia 1-1

15 iunie: Rusia – Slovacia 1-2

16 iunie: Anglia – Þara G. 2-1

20 iunie: Slovacia – Anglia

20 iunie: Rusia – Þara G.

Clasament: 1. Anglia 4p, 2. Þara G. 3p,
3. Slovacia 3p, 4. Rusia 1p.

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. 0-2

16 iunie: Germania – Polonia 0-0

21 iunie: Irlanda N. – Germania

21 iunie: Ucraina – Polonia

Clasament: 1. Germania 4p, 2. Polonia
4p, 3. Irlanda N. 3p, 4. Ucraina 0p.

GRUPA D

Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie: Turcia – Croaþia 0-1

13 iunie: Spania – Cehia 1-0

17 iunie: Cehia – Croaþia 2-2

17 iunie: Spania – Turcia 3-0

21 iunie: Croaþia – Spania

21 iunie: Cehia – Turcia

Clasement: 1. Spania 6p, 2. Croaþia 4p,
3. Cehia 1p, 4. Turcia 0p.

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie: Irlanda – Suedia 1-1

13 iunie: Belgia – Italia 0-2

17 iunie: Italia – Suedia 1-0

18 iunie: Belgia – Irlanda 3-0

22 iunie: Suedia – Belgia

22 iunie: Italia – Irlanda

Clasament: 1. Italia 6p, 2. Belgia 3p, 3.
Suedia 1p, 4. Irlanda 1p.

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie: Austria – Ungaria 0-2

14 iunie: Portugalia – Islanda 1-1

18 iunie: Islanda – Ungaria 1-1

18 iunie: Portugalia – Austria 0-0

22 iunie: Islanda – Austria

22 iunie: Ungaria – Portugalia

Clasament: 1. Ungaria 4p, 2. Islanda
2p, 3. Portugalia 2p, 4. Austria 1p.

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

patru locuri 3.

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 B: Slovacia – Anglia, Rusia – Þara Galilor.

Cu punctul smuls Elveþiei, Ro-
mânia a îndrãznit sã viseze preþ
de patru zile la optimile de finalã.
Condiþia era o victorie cu Alba-
nia, echipã consideratã de mulþi
ca fiind cea mai slabã de la acest
turneu final. ªi debutul meciului
de duminicã searã, de la Lyon, ne-
a dat speranþe, oamenii italianului
De Biasi ieºind în evidenþã doar
prin câteva faulturi grosolane. Nu-
mai cã benzina alor noºtri s-a epui-
zat repede, undeva cãtre jumãta-
tea reprizei, moment pânã în care
doar Stanciu îi dãduse ceva emo-
þii lui Berisha, cu un ºut de la dis-
tanþã. Albanezii au sesizat imediat
cãderea ºi nu s-au lãsat deloc aº-

Un rateu de-a dreptul lamentabilUn rateu de-a dreptul lamentabilUn rateu de-a dreptul lamentabilUn rateu de-a dreptul lamentabilUn rateu de-a dreptul lamentabil

România 0-1 Albania
Stadion: “Park Olympique Lyonnais” – Lyon, spectatori: 49.752.

A marcat: Sadiku (43).

Tãtãruºanu – Sâpunaru, Chiri-
cheº, D. Grigore, Mãþel – Hoban,
Prepeliþâ (Sânmãrtean 46) – Popa
(Andone 68), Stanciu, Stancu –
Alibec (Torje 57). Selecþioner: An-
ghel Iordãnescu.

Berisha – Hysaj, Ajeti, Ma-
vraj, Agolli – Lila, Memushaj,
Basha (Cana 83), Abrashi, Len-
jani (Roshi 77) – Sadiku (Balaj
59). Selecþioner: Giovanni De
Biasi.

Cartonaºe galbane: Mãþel (53), Sãpunaru (85), Torje (90+3) /
Basha (6), Memushaj (85), Hysaj (90+4).

Arbitru: Pavel Kralovec (Cehia).

teptaþi, iar dacã unul dintre asis-
tenþi n-ar fi ridicat fanionul pen-
tru ofsaid, Lenjani (36) ºi-ar fi
putut depune o candidaturã se-
rioasã la ratarea turneului, reluare
din 2-3 metri peste poarta goalã.
Apoi, de la o distanþã aproximati-
vã, dar din unghi, Memushaj avea
sã-l evidenþieze pe Tãtãruºanu. A
rezultat un corner la care defensi-
va tricolorã a aþipit ºi, acelaºi Len-
jani, venit lansat, a trimis alãturi.

România n-a reuºit sã mai
scape teafãrã ºi la urmãtoarea
vizitã în careu a albanezilor (43).
Memushaj a centrat deloc peri-
culos, Tãtãruºanu a ieºit aiurea,
iar Armando Sadiku, ajutat ºi de

marcajul deficitar al lui Chiri-
cheº, a deblocat tabela cu o lo-
viturã de cap.

A fost momentul psihologic al
unei partide cu mizã imensã. La
reluare, pe teren ºi-a fãcut apar-
þia ºi Sânmãrtean, care a mai de-
curcat ceva jocul, însã tot alba-
nezii au fot mai periculoºi, prin
protagoniºtii fazei golului, Sadiku
(50) ºi Memusaj (63). Între timp,
Alibec singurul ce a pãrut capabil
sã se ia la trântã cu adversaii s-a
accidentat ºi a fost înlocuit cu
Torje. A intrat ºi Andone, schim-
bãri ce au adus un plus de suflu
echipei noastre. Atacantul Cordo-
bei avea sã zgudie transversala
(76), pentru ca mai apoi asisten-
tul lui Kralovec sã-l opreascã ero-
nat pe Torje din drumul spre gol.
Pe mãsura scurgerii timpului, jo-
cul tricolorilor cade definitiv în in-

tensitate ºi nu ne mai rãmâne sã
ne “delectãm” decât cu câteva în-
cercãri transformate ale lui Stan-
ciu. Albanezii, fãrã jucãtorul lor
de referinþã, Lorik Cana, de la
Nantes, introdus în teren abia în
minutul 83 în locul lui Basha, au
tras cu dinþii de o victorie, care la
Tirana a scos lumea în piaþa Mai-
ca Tereza. La conferinþa de pre-
sã, Anghel Iordãnescu a declarat
cã: „dacã nu am câºtigat acest
meci, nu meritãm sã ne calificãm.
A fost meciul unei generaþii ºi ca-
lificarea ar fi fost o recompensã”.
Cu 3 puncte în grupa A, Albania,
aflatã în premierã la un turneu fi-
nal, sperã, cu ºanse mici ce-i
drept, la optimile din finalã, în timp
ce echipa României iese cu capul
plecat din scenã, devenind a doua
echipã care pãrãseºte matematic
competiþia, dupã Ucraina.

S-au anihilat reciproc
În cealaltã partidã a grupei,

Elveþia ºi Franþa au încheiat
fãrã goluri, mergând braþ la
braþ în optimi, cu gazdele de
pe primul loc. Trupa lui
Deschamps a fost mai prezen-
tã în joc ºi a irosit trei mari
ºanse, Pogba (barã), Griez-

Cartonaºe galbene: Rami (25), Koscielny (83).
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Elveþia 0-0 Franþa
Stadion: “Pierre-Mauroy” – Lille, spectatori: 45.616.

Sommer – Lichtsteiner, Schar,
Djourou, Ricardo Rodriguez – Be-
hrami, Dzemaili, Xhaka – Shaqiri
(G. Fernandes 79), Embolo (Se-
ferovic 74), Mehmedi (Lang 86).
Selecþioner: Vladimir Petkovic.

Lloris – Jallet, Rami, Kos-
cielny, Evra – Cabaye, Sisso-
ko, Pogba – Griezmann (Ma-
tuidi 77), Gignac, Coman (Pa-
yet 63). Selecþioner: Didier Des-
champs.

mann ºi Payet (din nou barã).
În prelungiri, Elveþia ar fi
putut rãsturna ierarhia la vârf,
dacã arbitrul sloven Damir
Skomina ar fi acordat, pe
bunã dreptate, penalty, la un
duel între Dzemaili ºi Bakary
Sagna.

Ovidiu Haþegan a fost delegat la
UEFA la meicul dintre Italia ºi Ir-

GRUPA C
Ucraina – Polonia
Stadion: “Velodrome” – Marsilia,

ora 19:00, Dolce Sport 2.
Arbitru: Svein Oddvar Moen

(Norvegia).

Irlanda de Nord – Germania
Stadion: “Parc des Princes” –

Paris, ora 19:00, Dolce Sport 1.
Arbitru: Clement Turpin (Franþa).

Haþegan “fluierã”
la Italia – Irlanda

Este a doua partidã a brigãzii române la Euro

landa, care se va desfãºura mâine
searã, la Lille, în cadrul Grupei E.

Brigada lui Haþegan a mai
arbitrat pânã acum partida
dintre Polonia ºi Irlanda de
Nord, meci din Grupa C,
confruntare încheiatã cu
victoria la limitã a polonezi-
lor (1-0).

Haþegan este primul cen-
tral român prezent la un tur-
neu final dupã o pauzã de
28 de ani. Ioan Igna a fost
ultimul arbitru din þara noas-
trã prezent la o competiþiei
majorã, la Euro 1988.

Meciurile de astãzi
GRUPA D

Cehia – Turcia
Stadion: “Bollaert-Delelis” –

Lens, ora 22:00, Dolce Sport 2.
Arbitru: Willie Collum (Scoþia).

Croaþia – Spania
Stadion: “Nouveau” – Bordeaux,

ora 22:00, Dolce Sport 1, PRO TV.
Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

GRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA AGRUPA A
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Universitatea Craiova este pe
cale sã-ºi schimbe finanþatorul,
Mihai Rotaru urmând sã predea
pachetul de acþiuni unor inves-
titori germani, printre care ºi
Klaus Michael Kuhne. Acesta ar
avea o avere de 12,2 miliarde de
dolari, conform Forbes. Neam-
þul, în vârstã de 79 de ani, are
afaceri în diverse domenii ºi ar
dori sã-ºi deschidã o fabricã ºi
în Craiova. Totodatã, acesta ar
fi tentat sã investeascã ºi în
echipa de fotbal, atras ºi de sta-
dionul ultramodern care se con-
struieºte în Bãnie.

Klaus Michael Kuhne este ori-
ginar din Hamburg ºi s-a impli-
cat în trecut ºi la formaþia din
Bundesliga, SV Hamburg, pe
care a împrumutat-o cu 30 de
milioane de euro, în schimbul
acestei sume el deþinând drep-
turile federative ale câtorva ju-
cãtori, printre care ºi starul olan-
dez Rafael Van der Vaart.

Datele tranzacþiei dintre Mihai
Rotaru ºi afaceriºtii nemþi au fost
negociate încã din iarnã. Germa-
nii au acceptat sã achite suma pe
care Rotaru a pretins-o pentru
acþiunile clubului, solicitând în
schimb ca echipa sã rãmânã în
Liga I ºi sã nu aibã datorii, în
acest sens fiind efectuat ºi un
audit. Negocierile au fost legate
ºi de modul în care ar fi preluat
clubul de cãtre nemþi, respectiv

Germanul Klaus Michael Kuhne
ar fi printre cei interesaþi sã preia

acþiunile clubului de la Mihai Rotaru
cu tot cu jucãtori, caz în care
suma urma sã fie stabilitã dupã o
evaluare comunã a acestora, sau
fãrã jucãtori. În acest caz, Rota-
ru urma sã-ºi vândã jucãtorii cu
cotã, ceea ce a ºi încercat în iar-
nã, când a negociat cu Gigi Be-
cali cedarea a patru fotbaliºti:
Ivan, Mateiu, Bancu ºi Vãtãjelu.

În condiþiile în care investiþiile
la echipa din Bãnie au stagnat în
ultimul an, echipa bazându-se
aproape exclusiv pe banii din-
transferul de acþiuni este agreat
ºi de celelalte entitãþi care sunt
implicate în proiectul CS Univer-
sitatea, respectiv Primãria Cra-
iova ºi Clubul Sportiv Universi-
tatea Craiova.

“Antecedente”
neconcretizate
cu investitori

strãini
În istoria Universitãþii Craiova

au mai existat zvonuri privind pre-
luarea clubului de cãtre investitori
de peste hotare. Astfel, în 2001,
Ilie Balaci, care antrena în Qatar,
i-a propus unui ºeic interesat sã
investeascã la o echipã din Româ-
nia sã preia pachetul majoritar de
acþiuni la Universitatea. Numai cã
Gigi Neþoiu a dublat suma cerutã
iniþial ºi tranzacþia a cãzut. ªeicul
respectiv era din familia celor care

aveau sã preia ulterior pe Paris
Saint Germain.

Cu doi ani mai devreme, în
1999, Joseph Stark, cetãþean ame-
rican, pretindea cã vrea sã cum-
pere clubul din Bãnie, în care sã

investeascã ulterior 100 de mili-
oane de dolari. Pe vremea aceea,
Universitatea era în proprietatea lui
George Ilinca. “Afacerea” nu a in-
trat nici mãcar în faza negocieri-
lor, întrucât s-a dovedit cã ame-

ricanul era un “þepar” de profe-
sie, având la activ ºi condamnãri
pentru înºelãciune ºi fals ºi numai
cã nu avea de investit milioane de
dolari, ba chiar avea telefonul ne-
plãtit ºi datorii la întreþinere.

Turul 1 preliminar Liga Campionilor (meciurile
se disputã pe 28/29 iunie ºi 5/6 iulie): Flora Tallinn
(EST) - Lincoln (GIB), The New Saints FC (WAL)
- Tre Penne (SMR), Valletta (MLT) - B36 Tórshavn
(FRO), Santa Coloma (AND) - Alashkert (ARM).

Turul 2 preliminar Liga Campionilor (meciurile se
disputã pe 12/13 iulie - turul ºi 19/20 iulie - returul):
Qarabað (AZE) - F91 Dudelange (LUX), Hapoel Beer-
Sheva (ISR) - Sheriff (MDA), Olimpija Ljubljana
(SVN) - AS Trenèín (SVK), Salzburg (AUT) - Lie-
pâja (LVA), Vardar (MKD) - Dinamo Zagreb (CRO),
The New Saints FC (WAL)/Tre Penne (SMR) - APO-
EL (CYP), Zrinjski (BIH) - Legia Warszawa (POL),
Ludogorets Razgrad (BUL) - Mladost Podgorica
(MNE), Dinamo Tbilisi (GEO) - Santa Coloma
(AND)/Alashkert (ARM), •algiris Vilnius (LTU) -
Astana (KAZ), Skënderbeu* (ALB) - Ferencváros
(HUN), BATE Borisov (BLR) - SJK Seinäjoki (FIN),
Valletta (MLT)/B36 Tórshavn (FRO) - Steaua Roºie

Delegaþia Universitãþii
Craiova a ajuns ieri în Austria,
la Fugen, pentru cantonamen-
tul de varã. Oltenii au parcurs
distanþa Bucureºti-Munchen
cu avionul, iar din capitala
Bavariei au fost preluaþi de
autocarul echipei. Timp de 19
zile, alb-albaºtrii vor fi canto-
naþi la hotelul Kohlerhof,
urmând a disputa ºi câteva
jocuri amicale, printre adver-
sari fiind Zenit ºi FC Salzburg.
În lotul deplasat de Mulþescu
la Fugen se aflã nu mai puþin
de 11 juniori. Deocamdatã,

Acka, Nuno Rocha ºi Kay nu
s-au alãturat lotului, ivorianul
Acka fiind decis sã pãrãseascã
echipa. Portarul Cãtãlin
Straton a fost lãsat acasã,
dupã ce nu a acceptat rezilie-
rea contractului.

Lotul deplasat în Austria
este alcãtuit din: L. Popescu,
A. Vlad (portari), Dumitraº,
Briceag, Vãtãjelu, Popov,
Madson, Mateiu, Mãzãrache,
Ivan, Bancu, Bãluþã, Zlatinski,
Petre, Ciocotealã, R. Bogdan,
Screciu, Manea, Jurj, Hreniuc,
Vlãdoiu.

Câºtigãtoarea Ligii a IV-a Dolj, Tractorul Cetate, a
pierdut prima manºã a barajului de promovare în Liga
a III-a, scor 4-1, pe terenul celor de la CS ªirineasa,
campioana judeþului Vâlcea. Golul doljenilor a fost
marcat de Dorel Stoica, din penalti (81), iar pentru
vâlceni au punctat Ceapã (15, 29), Marinescu (58) ºi
Ciocotoiu (82). Pentru Tractorul Cetate au jucat: Ne-

delcea – Rãceanu, Vãcaru (46 Manda), Dodoacã, D.
Stoica, Brebenel, Al. Sârbu, Stanciu, Jilcu, Ilie, Bo-
boescu (70 Luca).  Sâmbãtã, de la ora 18, va avea loc
returul barajului, la Cetate, însã ºansele de promovare
ale echipei doljene sunt aproape compromise, atât prin
prisma rezultatului din tur, cât ºi dupã maniera în care
s-a desfãºurat partida, vâlcenii fiind net superiori.

Danubius Bechet a câºtigat Cupa României, faza judeþeanã
Formaþia ªtiinþa Danubius Bechet a câºtigat Cu-

pei României – faza judeþeanã, dupã ce s-a impus la
penaltiuri, scor 7-6, în finala disputatã în week-end-
ul trecut, pe stadionul din Cârcea. În timpul regula-
mentar scorul a fost egal, 2-2, pentru Bechet mar-
când Cl. Sandu (59 – din penalty) ºi Georoceanu
(64), respectiv Nicolin (18) ºi Piþiche (69). La lovi-
turi de departajare, pentru Danubius au transformat
Sandu, Puchiu, Þuculeanu, Neacºa ºi Duca, ratând
Criºan, iar pentru Ostroveni au marcat Bugãlã, Ghe-

ra, ªelaru ºi Piþiche ºi au ratat Stoian ºi antrenorul-
jucãtor Ovidiu Florescu. Echipa care a câºtigat tro-
feul pe judeþ: C. Marica – Preduþ (80 Vãduva), Þu-
culeanu, Cl. Sandu, M. Ivan – Puchiu, A. Bouleanu
(68 Duca) – I. Corcoveanu, Georoceanu (101 D.
Teodorescu), Criºan – Nuþã. Pentru Ostroveni au
jucat: Mãrãcine – Ochea (102 C. Popescu), I. Po-
pescu (65 Vasilca), Nicolin, Bãlan (70 Ghera) – Bu-
gãlã, M. Stoian – Pârvulescu (117 Ov. Florescu), C.
Marin, ªelaru – Piþiche. 

Primele douã tururi preliminare din Champions League:
Belgrad (SRB), Rosenborg (NOR) - IFK Norrköping
(SWE), Dundalk (IRL) - FH Hafnarfjördur (ISL),
Flora Tallinn (EST)/Lincoln (GIB) - Celtic (SCO),
Crusaders (NIR) - FC København (DEN). Skënder-
beu este prezentã provizoriu pe tabloul Champions
League. Albanezii au fost excluºi de UEFA din com-
petiþiile europen sub suspiciunea de meciuri trucate,
însã au atacat sancþiunea la TAS, rãspunsul urmând
sã vinã în jurul datei de 6 iulie.

Craiova ar fi întâlnit Hajduk Split în Europa League
Reprezentanta României în turul 2 al prelimina-

riilor Europa League, CSMS Iaºi, care a suflat Cra-
iovei locul în aceastã competiþie în penultimul mi-
nut al campionatului, va întâlni formaþia croatã
Hajduk Split într-o dublã manºã, primul meci în
Moldova, pe 14 iulie, iar returul, pe malul Adriati-
cii, o sãptãmânã mai târziu.

Mulþescu are un lot ticsit
cu juniori în Austria
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