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- De ce spui, Popescule, cã
politicienii mint de-ngheaþã ape-
le, n-ai vãzut ce bãlþi avem pe
strãzi?
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O valizã suspectã, abando-

natã în parcarea din faþa Sãlii
Polivalente din Craiova,
pune pe jar forþele de inter-
venþie. În sunete de sirene,
îºi fac apariþia în zonã zeci de
maºini de intervenþie ale
Jandarmeriei, Poliþiei,
Pompierilor, dar ºi de la SRI
– Direcþia Judeþeanã Dolj.
Perimetrul este izolat,
specialiºtii pirotehniºti
detoneazã valiza, însã, între
timp, este anunþatã o maºi-
nã-capcanã în apropiere. De
aceastã situaþie se ocupã
SRI, cu roboþelul specializat
în extragerea ºi distrugerea
coletelor suspecte, ºi totul
se încheie fãrã victime.
Acestea au fost scenariile
primei zile din cadrul exerci-
þiului de antrenament PE-
LENDAVA 16, pentru verifi-
carea modului de reacþie ºi
intervenþie a forþelor anti-
teroriste, dar ºi cooperarea
inter-instituþionalã, întreg
exerciþiul desfãºurându-se în
prezenþa reprezentanþilor
administraþiei publice locale
ºi judeþene, dar ºi a prefec-
tului de Dolj, care este
preºedintele Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã.
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Campanie a DSPCampanie a DSPCampanie a DSPCampanie a DSPCampanie a DSP
Dolj împotrivaDolj împotrivaDolj împotrivaDolj împotrivaDolj împotriva
consumuluiconsumuluiconsumuluiconsumuluiconsumului
excesiv de alcoolexcesiv de alcoolexcesiv de alcoolexcesiv de alcoolexcesiv de alcool

Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj va desfãºura în
luna iulie o amplã campanie
împotriva abuzului de alco-
ol, anul acesta obiectivul fi-
ind de a responsabiliza co-
piii ºi adolescenþii asupra
riscurilor pe care le are
acest viciu. Scopul campa-
niei este prevenirea debu-
tului timpuriu al consumului
de alcool în rândul copiilor
ºi adolescenþilor ºi promo-
varea unui comportament
responsabil.

La Dãbuleni,La Dãbuleni,La Dãbuleni,La Dãbuleni,La Dãbuleni,
noul primar Aurelnoul primar Aurelnoul primar Aurelnoul primar Aurelnoul primar Aurel
Bãjenaru a intratBãjenaru a intratBãjenaru a intratBãjenaru a intratBãjenaru a intrat
în mandat!în mandat!în mandat!în mandat!în mandat!

A fost o bãtãlie teribilã, corect an-
ticipatã, încã din campania electora-
lã, pentru funcþia de primar la Dãbu-
leni, finalmente adjudecatã de Aurel
Bãjenaru, fost procuror, lãsat la
vatrã, care a candidat sub sigla libe-
ralã. A câºtigat la o diferenþã confor-
tabilã, peste 1.100 de voturi, în faþa
lui Nicolae Drãgoi, ex-primarul lo-
calitãþii timp de trei mandate. Despre
campania electoralã, încrâncenatã de-
a dreptul, se va vorbi multã vreme la
Dãbuleni, localitate cu o rezonanþã
aparte, deja, la nivelul þãrii, de nume-
le cãreia s-au lipit ºi mandatele de se-
nator ale lui Mircea Geoanã.

ÎncepeÎncepeÎncepeÎncepeÎncepe
distribuireadistribuireadistribuireadistribuireadistribuirea
alimenteloralimenteloralimenteloralimenteloralimentelor
de la UEde la UEde la UEde la UEde la UE

ZiuaZiuaZiuaZiuaZiua
SilvicultoruluiSilvicultoruluiSilvicultoruluiSilvicultoruluiSilvicultorului,,,,,
„un moment„un moment„un moment„un moment„un moment
de sãrbãtoare,de sãrbãtoare,de sãrbãtoare,de sãrbãtoare,de sãrbãtoare,
dar ºi dedar ºi dedar ºi dedar ºi dedar ºi de
reflecþie!”reflecþie!”reflecþie!”reflecþie!”reflecþie!”
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Senat: Valoarea unui tichet
de masã creºte de la 9,41 la 13 lei
Senatorii au votat, luni, un proiect

de lege, iniþiat de 59 de parlamen-
tari PSD, PNL ºi UDMR, care preve-
de majorarea valorii unui tichet de
masã de la 9,41 la 13 lei. „Valoarea
actualã a unui tichet de masã de 9,41
de lei (înainte de impozitare) nu este
suficientã pentru a cumpãra o masã
de prânz, în condiþiile în care valoa-
rea medie a unei mese de prânz este
de 13 lei, iar în zone cu economie pre-
carã, cea mai ieftinã masã de prânz
costã 10 lei (în sistem de catering, nu
la restaurant). Un numãr mare de an-
gajaþi se aflã în imposibilitatea de a
avea o masã adecvatã în timpul unei
zile de lucru, fie ca urmare a progra-
mului de lucru încãrcat, fie cã nu au
acces la achiziþionarea unei mese.
Astfel, aceastã problemã rãmâne o
responsabilitate a statului ºi a anga-
jatorului pentru a le oferi o masã de-
centã pe parcursul unei zile de lu-
cru”, au arãtat iniþiatorii în expune-
rea de motive a proiectului. Propu-
nerea a primit 77 de voturi favorabi-
le, unul împotrivã ºi o abþinere. Se-
natul a fost primã camerã sesizatã,
Camera Deputaþilor urmând a lua de-
cizia finalã. Proiectul a fost avizat
negativ de Guvern.

Cercetãtorii ºi serviciile
de cercetare nu vor mai plãti
impozit pe venit, de la 1 august
Cercetãtorii ºi serviciile de cerceta-

re-dezvoltare nu vor mai plãti impozit
pe venit, a afirmat premierul Dacian
Cioloº, care a justificat decizia luatã
de Guvern prin nevoia de stimulare a
activitãþii inovative ºi a interesului
tinerilor de a se forma ºi lucra în cer-
cetare-dezvoltare. Premierul a anun-
þat, ieri, înaintea ºedinþei în care s-a
discutat actul normativ, cã acordarea
unor facilitãþi fiscale cercetãtorilor nu
afecteazã în mod “semnificativ” bu-
getul de stat, dar poate stimula activi-
tatea inovativã. “În cifre absolute, în
România se cheltuieºte pentru cerce-
tare-dezvoltare, pe cap de locuitor,
aproape de douãzeci de ori mai puþin
decât media europeanã. Pe de altã
parte, vedem din ce în ce mai mult în
diferite sectoare economice cã mâna
de lucru relativ ieftinã pe care Româ-
nia a putut sã o ofere în timp, obser-
vãm cã din ce în ce mai mult sunt soli-
citaþi ingineri, specialiºti, cercetãtori
care vin sã aducã valoare adãugatã
investiþiilor”, a explicat premierul.
Potrivit actului normativ, scutirea de
la plata impozitului pe profit se va
aplica de la 1 august.
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Camera Deputaþilor a adoptat ta-
cit, în ºedinþa de ieri, un proiect de
lege care prevede dreptul consilieru-
lui local sau judeþean de a lua parte la
votul consiliului local sau judeþean
prin care este ales sau schimbat din
funcþia de viceprimar, respectiv pre-
ºedinte sau vicepreºedinte al CJ.
‘’Consilierul local care candideazã la
funcþia de viceprimar, precum ºi vice-

Marea Britanie va rãmâne un parte-
ner foarte important pentru UE ºi pen-
tru România, iar procesul care va urma
dupã decizia britanicilor trebuie pregã-
tit în aºa fel încât sã fie corect pentru
toate pãrþile, fiind nevoie de calm ºi de
luciditate, a spus preºedintele Klaus
Iohannis, ieri, la Bruxelles. “(...) Marea
Britanie rãmâne un partener foarte im-
portant pentru Uniunea Europeanã ºi,
sigur, ºi pentru România. Cred cã este
foarte fair sã pregãtim aceastã miºcare
foarte bine ºi sã facem în aºa fel încât
sã rezulte cât se poate o situaþie în avan-
tajul tuturor pãrþilor”, a declarat preºe-
dintele, înainte de Consiliul European
care a început ieri ºi dezbate ieºirea
Marii Britanii din Uniune.

Iohannis a subliniat cã, deºi este de-
vreme pentru a fi conturate cereri ºi ofer-
te, România are suficiente lucruri de negociat, pe
primul loc fiind românii din Marea Britanie, apoi
mai multe chestiuni de politicã externã, de politicã
de securitate, unde Marea Britanie ºi România au
puncte de vedere foarte apropiate. “Acum este
puþin devreme sã spunem ce am cere ºi ce am oferi,
dar cred cã este important sã se reþinã o chestiune.
Dacã românii doresc sã lucreze acolo, este bine sã
gãseascã condiþii echitabile pentru cei care s-au
stabilit acolo. Trebuie sã purtãm negocierea în sen-
sul în care sã nu aibã ei pierderi de suportat dato-
ritã acestei miºcãri”, a spus preºedintele.
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Întrebat ce face statul român pentru a-i ajuta pe
românii care sunt în Marea Britanie, având în ve-
dere cã a fost un vot împotriva migranþilor, preºe-
dintele a spus cã deocamdatã românii nu vor fi
afectaþi. “Nu se va întâmpla absolut nimic proba-
bil un an, doi ani, timp în care, evident dupã ce se
solicitã ieºirea de cãtre Marea Britanie se negocia-
zã toate aceste lucruri. Nu este cazul sã intre cine-
va în panicã. România este conºtientã cã trebuie
sã se implice pentru românii din Marea Britanie ºi
o va face”, a mai spus ºeful statului.

Klaus Iohannis a mai spus cã nu se poate ne-

gocia nimic pânã ce nu va exista o solici-
tare scrisã din partea premierului David
Cameron privind ieºirea din UE, în baza
art. 50 din Tratatul de la Lisabona. “Nu se
poate negocia nimic pânã ce nu existã o
solicitare scrisã. Cameron a spus cã nu va
face acest lucru, deci pânã în toamnã nu o
sã avem un document pe care sã putem
negocia”, a declarat preºedintele la Bru-
xelles, înaintea Consiliului European.

Preºedintele a mai spus cã prima sesiu-
ne de ieri a Consiliului a fost dedicatã dis-
cuþiilor cu premierul britanic David Came-
ron, care a expus punctul de vedere al þãrii
sale, iar liderii europeni au expus propriile
puncte de vedere. Astãzi va fi o întâlnire
fãrã Marea Britanie – în format 27 pentru a
aborda aceastã chestiune ºi pentru a fi
luate primele decizii.

Întrebat cine crede cã este responsabil
de votul din Marea Britanie, Klaus Iohannis a spus
cã a observat o tendinþã de a fi gãsit vinovat pre-
mierul David Cameron, dar cã rãspunsurile sunt
probabil dureroase. “Asta cred cã este o întrebare
care trebuie sã ne-o punem cu toþii. Am observat,
unii încearcã sã împingã responsabilitatea doar spre
cei care au convocat referendumul. Cred cã sunt
întrebãri la care trebuie sã gãsim rãspunsul toþi
împreunã. Sunt rãspunsuri, probabil unele dure-
roase ºi n-o sã le gãsim repede, dar eu sper sã
avem puterea sã acceptãm aceste întrebãri ºi sã
cãutãm rãspunsuri corecte”, a spus Iohannis.

Cât a cheltuit Zgonea din fondul preºedintelui
Camerei Deputaþilor în ultimele 18 luni

Biroul Permanent al Camerei De-
putaþilor a luat act, ieri, de raportul
privind cheltuirea fondului preºe-
dintelui Camerei Deputaþilor în ul-
timele 18 luni, potrivit cãruia Vale-
riu Zgonea a cheltuit sume mai mici
decât cele aprobate ºi a oferit ca-
douri de Crãciun de peste 70.000
lei. Raportul aratã cã Zgonea a chel-
tuit 181.368 de lei din cei 220.000
de lei, sumã aprobatã pentru pe-
rioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2015, iar în ultimele luni de mandat,
jumãtate de an, a utilizat 46.239 de
lei din cei 250.000 de lei alocaþi pen-
tru anul 2016.

În anul 2015, din fondul preºe-
dintelui Camerei Deputaþilor, Vale-
riu Zgonea a acordat ajutoare mate-
riale în valoare de 47.500 lei, dintre
care 33 pentru de cazuri de deces
(16.500 lei) ºi pentru 22 de cazuri de
boalã (31.000 lei). În anul 2016, Vale-
riu Zgonea acordat ajutoare materi-
ale de 20.500 lei pentru un numãr de
12 cazuri de deces (6000 de lei) ºi
pentru 10 cazuri de boalã (14.500 lei).

Fostul preºedinte a cheltuit 40.500
de lei pentru sãrbãtorirea zilei de 8
Martie, bani din care s-au cumpãrat
peste 800 aranjamente florale pentru
salariatele din serviciile Camerei De-

putaþilor ºi jurnalistele acreditate. În
anul 2016, Valeriu Zgonea a cheltuit
24.389 de lei pentru florile de 8 Mar-
tie, cu puþin peste jumãtate din suma
alocatã cu un an în urmã.

Paºtele l-a fãcut pe Valeriu Zgo-
nea sã cheltuiascã în 2015 3.900 de
lei pentru a oferi cadouri jurnaliste-
lor acreditate. În anul urmãtor Zgo-
nea a fost mai chibzuit – nu a mai
acordat nici un cadou din fondul pre-
ºedintelui cu prilejul sãrbãtorilor pas-
cale. În anul 2015, fostul preºedinte
a depus o coroanã de flori de 700 de
lei. Sãrbãtorirea zilei de 1 iunie, prilej
cu care Zgonea a oferit ‘’trataþii’’ par-

ticipanþilor la ‘’Parlamentul Copiilor’’,
a scos din fondul alocat fostului pre-
ºedinte 3.778 de lei.

Sfârºitul anului 2015 s-a dovedit
a fi cel mai costisitor pentru Valeriu
Zgonea. Fostul preºedinte a oferit
de Crãciun cadouri unui numãr de
469 de copii ai salariaþilor din servi-
ciile Camerei Deputaþilor, valoarea
totalã a acestora fiind de 70.350 de
lei. ‘’Trataþiile’’ pentru colindãtori au
costat 14.640 de lei. În anul 2016,
Valeriu Zgonea a acordat din fondul
preºedintelui Camerei ºi o bursa de
stagiu, acordatã lui Nazaruk Chris-
topher, în valoare de 1.350 de lei.

Acordarea alocaþiei pentru sus-
þinerea familiei, de care beneficia-
zã familiile cu venituri reduse care
au copii în întreþinere, nu va mai fi
condiþionatã de plata impozitelor
ºi taxelor locale pentru bunurile pe
care le deþin în proprietate, a decis
Guvernul prin OUG. “Potrivit legis-
laþiei în vigoare, familiile care be-
neficiazã de alocaþia de susþinere
au obligaþia achitãrii taxelor ºi im-
pozitelor locale pânã la 31 martie a
fiecãrui an, în caz contrar fiind sus-
pendatã plata acesteia. Începând
cu aprilie 2016, pentru circa 3.100
de familii beneficiare a fost sus-
pendatã plata alocaþiei pentru
susþinerea familiei din cauza fap-
tului cã nu ºi-au îndeplinit obli-
gaþia plãþii impozitelor ºi taxelor
locale. Aceste familii sunt expuse
riscului de excluziune socialã,
considerent pentru care Guvernul
a decis sã nu mai condiþioneze
plata acestei alocaþii pentru sus-
þinerea familiei de achitarea impo-
zitelor ºi taxelor locale”, informea-
zã Executivul.

Modificãri la Statutul aleºilor locali,
adoptate tacit de Camera Deputaþilor

primarul în funcþie a cãrui schimbare
se propune, poate lua parte la votul
consiliului local prin care este ales res-
pectiv schimbat din funcþie’’, potrivit
propunerii privind modificarea ºi com-
pletarea Statutului aleºilor locali.

De asemenea, consilierul judeþean
care candideazã la funcþia de preºe-
dinte sau vicepreºedinte a CJ, precum
ºi preºedintele sau vicepreºedintele

în funcþie a cãrui
schimbare se propune
poate lua parte la votul
Consiliului Judeþean
prin care este ales, res-
pectiv schimbat din
funcþie, potrivit sursei
citate. Întrucât terme-
nul constituþional pen-
tru dezbatere ºi vot fi-
nal a fost 13 iunie, pro-
punerea legislativã a
fost adoptatã tacit în
conformitate cu preve-
derile art. 75 alin.(2) din
Constituþie ºi ale art.
113 din Regulamentul
Camerei Deputaþilor.

Alocaþia pentru familiile cu venituri reduse nu
va mai fi condiþionatã de plata taxelor locale

OUG adoptatã în ºedinþa de ieri
mai stabileºte cã plãþile vor fi re-
luate din oficiu pentru familiile cã-
rora le-a fost sistat acest drept, in-
clusiv pentru perioada în care alo-
caþia pentru susþinerea familiei a
fost suspendatã.

Alocaþia pentru susþinerea fa-
miliei este o formã de sprijin pen-
tru familiile cu venituri reduse care
au în creºtere ºi îngrijire copii în
vârstã de pânã la 18 ani ºi se acor-
dã în baza Legii 277/2010. Aceste
alocaþii se acordã familiilor ale cã-
ror venituri lunare pentru fiecare
membru sunt mai mici de 530 de lei
ºi se calculeazã în funcþie de nu-
mãrul de copii ºi de venitul pentru
fiecare membru al familiei. OUG
vine ºi ca urmare a faptului cã, prin
modificãri legislative adoptate de
Parlament în 2015 ºi 2016, s-a sta-
bilit eliminarea condiþiei plãþii aju-
toarelor sociale acordate în baza
Legii privind venitul minim garan-
tat ºi a indemnizaþiei pentru creº-
terea copilului de achitarea impo-
zitelor ºi taxelor locale.
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La Dãbuleni, noul primar AurelLa Dãbuleni, noul primar AurelLa Dãbuleni, noul primar AurelLa Dãbuleni, noul primar AurelLa Dãbuleni, noul primar Aurel
Bãjenaru a intrat în mandat!Bãjenaru a intrat în mandat!Bãjenaru a intrat în mandat!Bãjenaru a intrat în mandat!Bãjenaru a intrat în mandat!

MIRCEA CANÞÃR
A fost o bãtãlie teribilã, corect

anticipatã, încã din campania
electoralã, pentru funcþia de pri-
mar la Dãbuleni, finalmente ad-
judecatã de Aurel Bãjenaru, fost
procuror, lãsat la vatrã, care a
candidat sub sigla liberalã. A câº-
tigat la o diferenþã confortabilã,
peste 1.100 de voturi, în faþa lui
Nicolae Drãgoi, ex-primarul lo-
calitãþii timp de trei mandate.
Despre campania electoralã, în-
crâncenatã de-a dreptul, se va
vorbi multã vreme la Dãbuleni,
localitate cu o rezonanþã aparte,
deja, la nivelul þãrii, de numele
cãreia s-au lipit ºi mandatele de
senator ale lui Mircea Geoanã. Ce
pãcat cã... a uitat. De fapt, la Dã-
buleni ºi nu numai, bãtãlia elec-
toralã, s-o definim aºa, s-a dus
preponderent nu între stânga ºi
dreapta, ci între Nicolae Drãgoi,
un social-democrat, poate de
bunã credinþã, destul de uzat, fãrã
împliniri notabile, ºi Aurel Bãje-
naru, fiu al localitãþii, cu un alt

tip de discurs, evident mai îngri-
jit, scutit de inerþii, improprietãþi,
inadvertenþe, mai aproape de fi-
resc. Se poate discuta mult, re-
constituind un film dens cu un
scenariu inspirat, asigurat de fap-
tele ambelor câmpuri politice.
Dar sporovãiala nu aduce... bani.
Aceºtia vin din valorificarea pe-
penilor verzi ºi galbeni. Opþiunea
fostului procuror-ºef adjunct al
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Craiova, pentru un statut de
ales local, în localitatea din care
a plecat în viaþã, rãmâne intere-
santã. Dupã cum ºi investiþia de
încredere a localnicilor, atestatã
ºi de numãrul mare de consilieri
locali (9) „dãruiþi”, care au per-
mis ºi adjudecarea funcþiei de vi-
ceprimar, încredinþatã tânãrului
ªtefan Zãria, meritã luatã în sea-
mã. Una peste alta, de ieri, Pri-
mãria Dãbuleni, are „echipã
nouã”, în ceea ce numim admi-
nistraþia publicã localã. Aºteptã-
rile sunt mari, de bunã seamã, ºi

ele încep cu o solicitudine îndrep-
tãþitã: mai mult respect pentru
dãbulenarul de rând, greu de re-
câºtigat dupã ce i-ai pierdut în-
crederea. „Dar dãbulenii ce zic?”
spune anecdota cã se întreba re-
toric Carol I de fiecare datã când
avea de luat o decizie importantã
ºi ne reaminteºte acest lucru in-
clusiv istoricul Adrian Cioroianu,
în cartea sa „Cea mai frumoa-
sã poveste. Câteva adevãruri
simple despre istoria români-
lor” (Ed. „Curtea Veche”). Sun-
tem în toiul verii la Dãbuleni, o
localitate doljeanã cu o denumire
ce rezoneazã plãcut, frizând ine-
fabilul: noi suntem olteni ºi peste
acest destin nu putem trece. ªi
cum spunea Petre Pandea, avem
cobiliþa pe umãr ºi pasãrea mãias-
trã a lui Brâncuºi ascunsã în col-
þul albastru al sufletului. ªi dacã
expresia „a munci pe rupte” pare
multora o exagerare, la Dãbuleni,
consacrat bazin legumicol al Dol-
jului, ºi nu numai, chiar se mun-

ceºte neostoit, la ora pârguitului
pepenilor verzi ºi galbeni. A fi la
înãlþimea promisiunilor ºi a nu fi
îngropat chiar sub cuvintele pe
care într-un moment de entuziasm
le-a resuscitat, asta ºtie bine Auri-
cã Bãjenaru, noul primar al locali-
tãþii, în care hãrnicia depãºeºte de-

a dreptul semantica propriu-zisã a ter-
menului. ªi o certitudine: nu va culti-
va aþipirea strategicã la cheltuirea ba-
nului public. Fiindcã e posibil ºi aºa
ceva. Dupã cum e posibil cã Dãbule-
niul sã câºtige în prestigiu, valorifi-
când o tradiþie consacratã, dar ºi un
prezent fertil.

Fiecare persoanã primeºte
douã kilograme de fãinã, patru
kilograme de mãlai, douã pungi
de paste fãinoase, patru litri de
ulei, douã kilograme de zahãr,
douã cutii de conserve din carne
de vitã, douã cutii pateu de ficat
de porc, douã kilograme de orez,
douã cutii de pastã de tomate ºi
douã pungi de fasole boabe. Au-
toritãþile au anunþat cã, de aceas-
tã datã, livrarea acestora se va
face în douã cutii de carton cu
conþinut identic, iar fiecare cu-
tie va cuprinde jumãtate din can-
titatea care este alocatã pentru
o persoanã.

ªomerii ºi pensionarii cu pensii
mici, printre beneficiari

Sunt mai multe categorii de
persoane care beneficiazã de
aceste produse. Lista este des-
chisã de beneficiarii de ajutor
minim garantat; familii care pri-
mesc alocaþie pentru susþinerea
familiei acordatã în baza Legii nr.
277/2010; ºomerii care primesc
pânã la 450 lei, inclusiv, ºomeri
înregistraþi la AJOFM Dolj care
nu beneficiazã de indemnizaþie;

Începe distribuireaÎncepe distribuireaÎncepe distribuireaÎncepe distribuireaÎncepe distribuirea
alimentelor de la UEalimentelor de la UEalimentelor de la UEalimentelor de la UEalimentelor de la UE
Primãria Craiova a anunþat cã, de sãptãmâna viitoare, va începe distribui-

rea unui alt set de alimente. De aceastã datã, este vorba de produsele care
sunt oferite de Uniunea Europeanã printr-un program special de ajutorare a
persoanelor defavorizate. Fiecare beneficiar va primi douã cutii în care se
vor afla 10 produse alimentare.

pensionarii sistemului public de
pensii ale cãror drepturi, obþinu-
te din pensie sau, dupã caz, din
pensii cumulate, sunt de pânã la
450 lei/lunã inclusiv ºi cei care
beneficiazã de indemnizaþie so-
cialã pentru pensionari, al cãror
venit este de pânã la 450 lei pe
lunã, inclusiv.

Persoanele fãrã venituri
primesc sprijin în alimente
Alimente din partea UE mai pri-

mesc, de asemenea, invalizii, ve-
teranii ºi vãduvelor de rãzboi, per-
soanele care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcþiei Gene-
rale a Serviciului Muncii în perioa-
da 1950-1961; persoanele perse-
cutate din motive politice de dic-
tatura instauratã cu începere de la
6 martie 1945, precum ºi cele de-
portate în strãinãtate ori consti-
tuite în prizonieri. Pe listã se re-
gãsesc ºi revoluþionarii din De-
cembrie 1989.

Tot în categoria beneficiarilor
intrã ºi persoanele cu handicap
grav ºi accentuat, adulþi ºi copii,
care nu beneficiazã de îngrijire în
servicii sociale în regim reziden-

þial, publice sau pri-
vate, ºi persoanele
fãrã venituri sau ale
cãror venituri nete lu-
nare realizate sunt de
pânã la 450 lei/lunã/
persoanã, inclusiv.

Ajutoarele se ridicã
de la ªcoala
„Alexandru

Macedonski”
Persoanele benefi-

ciazã de ajutoare ali-
mentare o singurã
datã în cadrul progra-
mului anual ºi pentru
o singurã categorie de
persoane defavoriza-
te cãreia îi aparþin la
data distribuirii aju-
toarelor.

Distribuirea  produselor alimen-
tare se va face în sala de sport a
ªcolii Gimnaziale nr. 32 „Alexan-
dru Macedonski”, care se aflã pe
Aleea I Castanilor nr.4. Programul
de ridicare a alimentelor a fost sta-
bilit de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30, ºi vineri între 8.00-

14. 00. Persoanele sunt progra-
mate pe zile, în ordine alfabeticã,
iar consultarea tabelelor cu bene-
ficiarii se poate face la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova din
cartierul Craioviþa Nouã sau la de-
pozitul de distribuire.

Pentru ridicarea alimentelor, be-

neficiarii trebuie sã se prezinte cu
actele de identitate în original, ul-
timul cupon de pensie, carnetul de
ºomer vizat la zi ºi certificat de
încadrare în grad de handicap –
în original – pentru persoanele cu
handicap.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Structurile din Dolj, componen-
te ale Sistemului Naþional de Pre-
venire ºi Combatere a Terorismu-
lui din România, au acþionat, ieri,
împreunã, în parcarea Sãlii Poliva-
lente din Craiova, în cadrul celui
mai amplu exerciþiu de antrenament
organizat în Oltenia pe aceastã li-
nie, sub numele „PELENDAVA 16”.

Astfel, în jurul orei 10.00, a fost
primit un apel pe SUAU 112 prin
care un cetãþean sesizeazã prezen-
þa unui colet suspect în parcarea
Sãlii Polivalente din Craiova. În
urma apelului, la faþa locului a
ajuns un echipaj de la Secþia 1 Po-
liþie Craiova, a evaluat situaþia ºi a
„dat alarma”. Au ajuns rapid în zonã
echipaje de jandarmi care au izolat
perimetrul pentru interzicerea pã-
trunderii persoanelor neautorizate,
au sosit pompieri ºi echipaje de
prim-ajutor de la ISU Dolj, dar ºi
„mascaþii”, împreunã cu echipa pi-
rotehnicã de la Serviciul de Acþi-
uni Speciale al IPJ Dolj. Echipat
cu un costum special de protecþie,
care cântãreºte 60-75 kg, specia-
listul Poliþiei verificã valiza suspectã
ºi, pentru a nu apãrea surprize,
aceasta este detonatã controlat. În
acest timp, un alt apel sosit pe 112
anunþã o maºinã-capcanã, în ace-
eaºi zonã. Este izolatã ºi maºina
suspectã, în parcarea Sãlii Poliva-
lente fãcându-ºi apariþia echipele de
intervenþie ale Direcþiei Judeþene
Dolj a SRI. Dotaþi cu un roboþel
coordonat de la distanþã, care poate
ridica ºi transporta obiectele con-
siderate periculoase, astfel încât sã
se evite pierderea de vieþi omeneºti,
reprezentanþii SRI Dolj au distrus
ºi cel de-al doilea colet suspect. Au
trecut apoi criminaliºtii la treabã,
pentru a identifica materialele afla-
te în cele douã colete.

Totul s-a derulat conform pro-
gramului, acesta fiind primul exer-
ciþiu combinat, de asemenea am-
ploare, desfãºurat pe linia preve-
nirii ºi combaterii actelor de tero-
rism. Organizatorii, cele douã uni-
tãþi de jandarmi din Craiova, au
precizat cã scenariile încearcã sã
fie cât mai aproape de realitate,

„PELENDAVA 16”, Ziua 1:

O valizã suspectã, abandonatã
în parcarea din faþa Sãlii Poliva-
lente din Craiova, pune pe jar
forþele de intervenþie. În sunete
de sirene, îºi fac apariþia în zonã
zeci de maºini de intervenþie ale
Jandarmeriei, Poliþiei, Pompieri-
lor, dar ºi de la SRI – Direcþia
Judeþeanã Dolj. Perimetrul este
izolat, specialiºtii pirotehniºti
detoneazã valiza, însã, între
timp, este anunþatã o maºinã-
capcanã în apropiere. De aceastã
situaþie se ocupã SRI, cu roboþe-
lul specializat în extragerea ºi
distrugerea coletelor suspecte, ºi
totul se încheie fãrã victime.
Acestea au fost scenariile primei
zile din cadrul exerciþiului de
antrenament PELENDAVA 16,
pentru verificarea modului de
reacþie ºi intervenþie a forþelor anti-teroriste, dar ºi cooperarea
inter-instituþionalã, întreg exerciþiul desfãºurându-se în prezen-
þa reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi judeþene, dar
ºi a prefectului de Dolj, care este preºedintele Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã.

pentru verificarea capacitãþii de
reacþie într-o situaþie realã. „Toa-
te structurile au acþionat foarte

bine, misiunile fiind îndeplinite
cu succes”, a concluzionat co-
mandantul IJJ Dolj, general de
brigadã Constantin Florea.

Astãzi, activitãþile continuã la
sediul Tribunalului Dolj, de la ora
14.00, iar cetãþenii aflaþi în zonã
sunt rugaþi sã respecte indicaþiile
forþelor de ordine.

În exerciþiul „PELENDAVA 16” sunt angrenate structuri din cadrul
M.A.I. – Direcþia Generalã Management Operaþional a M.A.I., Inspectora-
tul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliþiei
Române, Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, Inspectora-
tul de Jandarmi Judeþean Dolj, Inspectoratului de Poliþie al Judeþului
Dolj, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþa al Judeþului Dolj, Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã Craiova, Serviciul de Informaþii ºi Protecþie In-
ternã Dolj, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale Dolj, specialiºti din
cadrul Serviciului Român de Informaþii, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Craiova, precum ºi procurori din cadrul Parchetului Militar de pe lângã
Tribunalul Militar Timiºoara – Circumscripþia Teritorialã Craiova.

Colete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii PolivalenteColete suspecte, detonate în parcarea Sãlii Polivalente



miercuri, 29 iunie 2016 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Campania DSP Dolj se desfãºoa-
rã în parteneriat în parteneriat cu
Centrul Regional de Prevenire, Eva-
luare ºi Luptã Antidrog Craiova ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Mesajul-cheie pe care campania

doreºte sã îl transmitã populaþiei este
acela cã «în rândul adolescenþilor
consumul de alcool are consecinþe
grave asupra dezvoltãrii creierului
ºi este corelat cu o ratã crescutã a
sinuciderilor, violenþei, accidentelor
ºi bolilor fatale. Nu existã o cantita-
te „sigurã” de alcool care poate fi
consumatã de adolescenþi».

Alcoolismul este o boalã croni-
cã indusã de consumul repetat de

Campanie a DSP Dolj împotrivaCampanie a DSP Dolj împotrivaCampanie a DSP Dolj împotrivaCampanie a DSP Dolj împotrivaCampanie a DSP Dolj împotriva
consumului excesiv de alcoolconsumului excesiv de alcoolconsumului excesiv de alcoolconsumului excesiv de alcoolconsumului excesiv de alcool

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj va
desfãºura în luna iulie o amplã campanie
împotriva abuzului de alcool, anul aces-
ta obiectivul fiind de a responsabiliza
copiii ºi adolescenþii asupra riscurilor

pe care le are acest viciu. Scopul campa-
niei este prevenirea debutului timpuriu
al consumului de alcool în rândul copii-
lor ºi adolescenþilor ºi promovarea unui
comportament responsabil.

alcool, care genereazã leziuni ire-
versibile ale sistemului nervos cen-
tral, ficatului sau pancreasului.
Consumul abuziv de alcool afec-
teazã nu doar persoana în cauzã,
ci ºi pe cele din anturajul acesteia,

implicaþiile consumului fiind în plan
personal, familial ºi social, sub in-
fluenþa alcoolului crescând riscul
de accidente sau acte de violenþã.

Douã milioane de români
consumã alcool în exces

Potrivit celor mai recente sta-
tistici, în România, aproximativ
douã milioane de persoane consu-
mã alcool în exces. ªi mai îngrijo-

rãtor este cã, potrivit unui studiu
al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtã-
þii, pe lângã o persoanã care con-
sumã alcool în exces, cel puþin alte
ºapte persoane au de suferit de la
membrii familiei, rude, prieteni,
colegi de muncã sau de ºcoalã,
oameni de pe stradã ºi uneori chiar
ºi cei care sunt implicaþi în acor-
darea de tratament sau sprijin so-
cial acestora.

Studiile aratã cã impactul con-
sumului nociv de alcool este mai
mare în rândul generaþiilor mai ti-
nere de ambele sexe. De aseme-
nea, nivelul efectelor nocive ale al-
coolului, mai ales în rândul persoa-
nelor vulnerabile, pe ºosele ºi la
locul de muncã, rãmâne ridicat în
statele membre. Potrivit estimãri-
lor, 15% din populaþia adultã a UE
consumã alcool la un nivel nociv
ºi în mod periodic, între cinci ºi
nouã milioane de copii din familii-
le din UE sunt afectate negativ de
alcool, iar consumul nociv ºi pe-
riculos de alcool este factorul
care cauzeazã aproximativ 16%
din cazurile de neglijãri ale copii-
lor ºi de abuzuri împotriva aces-
tora ºi aproximativ 60.000 de naº-
teri de copii subponderali în fie-
care an sunt cauzate de consumul
nociv de alcool.

17.000 de persoane mor, anual,
din cauza consumului de alcool

În ultimii 40 de ani s-a înregis-
trat o uniformizare a nivelului con-
sumului de alcool, cu creºteri în
centrul ºi nordul Europei, precum

ºi o scãdere considerabilã a consu-
mului în sudul Europei. Specialiºtii
au stabilit cã modul de comerciali-
zare a alcoolului, alãturi de influen-
þa altor factori relevanþi, precum
rolul familiei ºi mediul social este
un factor care creºte probabilitatea
ca adolescenþii ºi copiii sã înceapã
sã consume alcool sau sã consume
cantitãþi mai mari odatã ce au ajuns
consumatori. Statisticile aratã cã
disponibilitatea alcoolului a crescut
în UE în perioada 1996-2004. Poli-
ticile naþionale adecvate de stabilire
a preþului la alcool, mai ales atunci
când sunt asociate altor mãsuri pre-
ventive, pot influenþa nivelul con-
sumului nociv de alcool ºi efectele
nocive asociate, în special în rân-
dul tinerilor.

Conform estimãrilor prezentate
de autoritãþile sanitare, în România

mor anual peste 17.000 de oameni
din cauza consumului de alcool, iar
peste jumãtate dintre aceºtia mor în
perioada activã a vieþii lor (între 20
ºi 64 de ani). Mortalitatea la vârsta
adultã (20-64 de ani), atribuibilã
consumului de alcool, este de trei
ori mai mare la bãrbaþi ºi respectiv
de 1,5 ori mai mare la femei, în
România, comparativ cu UE 15 (sta-
tele membre pânã în 2004).

Între cauzele de mortalitate atri-
buibile consumului de alcool se
numãrã accidentele (mortalitate de
trei ori peste media UE), bolile car-
diovasculare (mortalitate de douã
ori media UE – statele membre noi
– ºi de opt ori media UE) ºi ciroza
hepaticã (mortalitate peste dublul
þãrilor UE).

RADU ILICEANU

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, luni, ca nefonda-
te, apelurile declarate de Virgil Do-
bre, craioveanul de 36 de ani care
în toamna anului trecut a batjoco-
rit, într-un vagon dezafectat din
zona Triajului staþiei CF Craiova,
o tânãrã de 22 de ani, ºi de victima
sa, împotriva sentinþei din 15 apri-
lie a.c. a Judecãtoriei Craiova prin
care inculpatul a primit 12 ani de
detenþie pentru faptele sale: „Con-
damnã pe inculpatul Dobre Virgil
la pedeapsa de 9 ani închisoare
pentru comiterea infracþiunii de
viol. (...) Condamnã pe inculpa-
tul Dobre Virgil la pedeapsa de 9
ani închisoare pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie califica-
tã. (...) Aplicã inculpatului Dobre

Craioveanul care a violat o tânãrã la TCraioveanul care a violat o tânãrã la TCraioveanul care a violat o tânãrã la TCraioveanul care a violat o tânãrã la TCraioveanul care a violat o tânãrã la Triaj,riaj,riaj,riaj,riaj,
condamnat definitiv la 12 ani de detenþiecondamnat definitiv la 12 ani de detenþiecondamnat definitiv la 12 ani de detenþiecondamnat definitiv la 12 ani de detenþiecondamnat definitiv la 12 ani de detenþie

Craioveanul de 36 de ani, recidivist, prins de poliþiºtii de la Trans-
porturi Feroviare ºi arestat pentru viol ºi tâlhãrie calificatã, în oc-
tombrie 2015, dupã ce a ameninþat cu cuþitul o tânãrã de 22 de ani,
a dus-o într-un vagon de tren din triajul staþiei CF Craiova, a vio-
lat-o, apoi i-a luat geanta ºi telefonul mobil, a fost condamnat defi-
nitiv. Curtea de Apel Craiova i-a respins luni, 27 iunie a.c., apelul
declarat împotriva sentinþei prin care magistraþii Judecãtoriei Craiova
i-au aplicat o pedeapsã de 12 ani închisoare pentru faptele sale.

Virgil pedeapsa cea mai grea, ace-
ea de 9 an închisoare, la care
adaugã sporul de 3 ani închisoare
prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c.
pen., astfel cã inculpatul ca exe-
cuta pedeapsa rezultantã de 12 ani
închisoare”, se aratã în sentinþa
Judecãtoriei Craiova.

În plus, judecãtorii au hotãrât ca
inculpatul sã-i achite victimei sale,
care s-a constituit parte civilã în
procesul penal, suma de 75.000 lei
reprezentând daune morale ºi ma-
teriale, obligându-l ºi la 6.200 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat ºi
2.000 lei cheltuielile de judecatã ale
victimei. Hotãrârea a fost atacatã
cu apel la Curtea de Apel Craiova
atât de inculpat, cât ºi de victimã,
iar instanþa a respins apelurile ca

nefondate: „Respinge, ca nefonda-
te, apelurile. Obligã inculpatul ºi
partea civilã la câte 50 lei cheltu-
ieli judiciare statului. Deduce de-
tenþia de la 15.04.2016 la zi. Ono-
rariul avocatului din oficiu rãmâ-
ne în sarcina statului. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”.

A acostat-o pe tânãra
care se întorcea de la serviciu

Reamintim cã poliþiºtii Biroului
de Investigaþii Criminale din cadrul
Secþiei Regionale de Poliþie Trans-
porturi Craiova anunþau cã au prins
ºi prezentat procurorilor Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, pe 23 octombrie 2015, un
craiovean de 36 de ani, suspectat
comiterea infracþiunilor de viol ºi
tâlhãrie, acesta fiind reþinut pentru
24 de ore. Din cercetãrile efectua-
te de oamenii legii s-a stabilit cã,
pe 27 septembrie 2015, Virgil Do-
bre, de 36 de ani, din Craiova, care
mai are la activ condamnãri pen-
tru fapte de naturã penalã, a þinut
calea unei tinere de 22 de ani, care

trecea prin zona triajului staþiei C.F.
Craiova, întrucât se întorcea de la
serviciu ºi se îndrepta spre domi-
ciliu, a ameninþat-o cu un cuþit, a
târât-o într-un vagon unde ºi-a
bãtut joc de ea, apoi i-a luat geanta
ºi telefonul mobil ºi a fugit. Fata s-
a oprit în Garã, la poliþiºtii de la
Transporturi Feroviare, cãrora le-
a povestit totul.

Oamenii legii au demarat inves-
tigaþiile, împreunã cu un procuror
al Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, victima a fost îndru-
matã cãtre Institutul de Medicinã
Legalã Craiova, care a confirmat
cã a fost forþatã sã întreþinã rapor-
turi sexuale împotriva voinþei ei, ºi
au reuºit sã-l identifice pe autor.

În urma probatoriului administrat,
anchetatorii au dispus punerea în
miºcare a acþiunii penale împotri-
va lui Virgil Dobre, pentru sãvârºi-
rea infracþiunilor de viol ºi tâlhãrie
calificatã, iar pe 23 octombrie a.c.,
bãrbatul a fost prezentat judecãto-
rului de Drepturi ºi Libertãþi de la
Judecãtoria Craiova, care emis
mandat de arestare preventivã pe
30 zile pe numele acestuia, iar bãr-
batul n-a mai ieºit din spatele gra-
tiilor de atunci. Procurorii au fina-
lizat cercetãrile în dosar ºi l-au tri-
mis în judecatã pe Virgil Dobre, în
stare de arest preventiv, dosarul
înregistrându-se pe 11 februarie
a.c. la Judecãtoria Craiova.

CARMEN ZUICAN
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O altã categorie majorã de pro-
iecte a vizat intervenþii dedicate pen-
tru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii: le-
gãturi rutiere între comunitãþi izo-
late, reparaþii ale ºcolilor ºi spitale-
lor, construcþia de locuinþe sociale,
centre de asistenþã socialã ºi îngri-
jirea persoanelor cu dizabilitãþi, in-

Pentru cã evenimentele
ultimelor 24 de ore provoacã
îngrijorãri atât la nivel profesio-
nal, cât ºi personal, Re>patriot
doreºte sã îi asigure pe românii
plecaþi în Marea Britanie de
faptul cã România are nevoie
de fiecare român al sãu care a
învãþat ce e munca adevãratã ºi
care ºtie sã adauge valoare prin
ceea ce face.

Business-urile din România au
nevoie de românii cu experienþã din
strãinãtate pentru a se dezvolta.  „Tot-
odatã, încurajãm românii din diaspora
sã evalueze foarte serios opþiunea de
a investi în România. Cu bani puþini
sau mulþi, încã pot fi lansate busi-
nessuri în þarã care sã permitã unei
familii un trai decent ºi economisire
pentru viitor. În acelaºi timp însã,
Re>patriot face eforturile necesare
pentru ca gãsirea unui loc de muncã
adecvat în România sã nu mai re-
prezinte un motiv pentru a rãmâne
în strãinãtate”, a subliniat Marius Bos-
tan, membru RBL, actualmente Mi-
nistrul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale.

În octombrie se va lansa platfor-
ma de jobs dedicatã românilor din

Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj prin
serviciul de ocupare EURES Ro-
mânia oferã 800 locuri de muncã
vacante în Spania pentru munca
sezonierã în agriculturã. „Sunt so-
licitate persoane apte pentru mun-
ca la câmp, cu vârsta cuprinsã în-
tre 18 – 40 ani, pentru recoltarea
cãpºunilor, campania 2017”, se
precizeazã în comunicatul remis
zilele trecute de AJOFM Dolj.

Durata contractului de muncã
este de aproximativ 3 luni, data
estimatã de angajare este 15 fe-
bruarie 2017. Timpul de lucru este
de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe sãptã-
mânã împãrþite în 6 zile, ziua 7
este zi de odihnã care poate sã nu

Invitaþie la culesInvitaþie la culesInvitaþie la culesInvitaþie la culesInvitaþie la cules
de cãpºuni în Spaniade cãpºuni în Spaniade cãpºuni în Spaniade cãpºuni în Spaniade cãpºuni în Spania

coincidã cu duminica.
Programul de lucru începe la

primele ore ale dimineþii. Salariul
oferit este de 40,15 euro brut/zi,
conform Convenþiei colective apli-
cabile plãtibil la douã sãptãmâni prin
transfer bancar. Contribuþiile dato-
rate sunt de 2% impozit pe venit ºi
113 euro asigurare socialã.

Cazarea este oferitã de angaja-
tor contra unei sume de 1,6 euro
pe zi. „Nu existã posibilitatea ca-
zãrii solicitanþilor bãrbaþi în cadrul
firmei. Persoanele care doresc sã
aplice pentru unul din aceste locuri
de muncã trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din cadrul
AJOFM Dolj”, se mai precizeazã
în comunicatul respectiv.

Re>patriot este alãturi de românii care
trãiesc ºi profeseazã în Marea Britanie

Re>patriot este un proiect de repatriere prin antreprenoriat iniþiat în urmã cu
un an de peste 30 de lideri din business-ul românesc, antreprenori ºi executivi
de top. Participarea acestora se face pe bazã de voluntariat cu scopul de a oferi
inspiraþie ºi consiliere românilor plecaþi care vor sã revinã în România.

diaspora; în paralel a început dez-
voltarea un mecanism de matching
între investitorii care au locuri de
muncã vacante ºi românii din dia-
spora interesaþi sã se relocheze ºi sã

se recalifice. „Totodatã, încurajãm
autoritãþile locale sã investeascã ºi sã
acceseze forþa de muncã ºi capitalul
de cunoºtinþe existent în diaspora.
România se schimbã ºi credem cã
schimbarea va fi mult mai profundã
dacã românii aflaþi în afara graniþe-
lor se vor întoarce acasã cu dorinþa
de a contribui la binele lor ºi al ro-
mânilor în general”, a mai spus re-
prezentantul RBL.

Cea mai mare parte a finanþãrilor au fost atrase pentruCea mai mare parte a finanþãrilor au fost atrase pentruCea mai mare parte a finanþãrilor au fost atrase pentruCea mai mare parte a finanþãrilor au fost atrase pentruCea mai mare parte a finanþãrilor au fost atrase pentru
reabilitarea infrastructurii rutierereabilitarea infrastructurii rutierereabilitarea infrastructurii rutierereabilitarea infrastructurii rutierereabilitarea infrastructurii rutiere

Banca Comercialã Românã a depãºit ci-
fra de 5 miliarde de lei finanþãri acordate
proiectelor de infrastructurã dezvoltate de
autoritãþile publice locale în perioada
2005 - 2015. Cea mai mare parte a finan-
þãrilor au fost atrase pentru reabilitarea

infrastructurii rutiere (drumurile judeþe-
ne ºi comunale, precum ºi strãzile urbane
ori rurale care sunt în responsabilitatea
autoritãþilor locale), iar BCR a susþinut
reabilitarea acestora din urmã cu aproxi-
mativ 2.6 miliarde lei.

În ceea ce priveºte prioritãþile Bãncii Comerciale Române pe ter-
men scurt ºi mediu, oficialii BCR au punctat urmãtoarele:

· Susþinerea proiectelor co-finanþate cu fonduri europene atât
cele în curs de finalizare derulate în cadrul POR 2007 – 2013 cât ºi
cele care urmeazã sã fie implementate prin programul 2014 – 2020.

· Finanþarea dezvoltãrii infrastructurii sociale, educaþionale ºi
de transport în zonele mai slab dezvoltate ale României, în linie cu
misiunea bãncii de a fi aproape de comunitãþile unde este prezentã.

· Finanþarea dezvoltãrii infrastructurii de mediu.
· Cooperarea între mediul privat ºi public pentru dezvoltarea

proiectelor esenþiale, inclusiv în format PPP.

frastructurã de apã, canalizare ºi
managementul deºeurilor.

Aproximativ 1 miliard de lei re-
prezintã co-finanþãri ale proiectelor
realizate cu fonduri europene aferen-
te programelor operaþionale de care
a beneficiat România în perioada
2007-2013, în special prin Progra-

mul Operaþional Regional ºi Progra-
mul Naþional de Dezvoltare Ruralã.
La acestea se adaugã Programul
Operaþional Sectorial Mediu (siste-
me integrate de management al de-
ºeurilor) precum ºi o serie de Progra-
me de Cooperare Transfrontalierã.
„Fãrã o extindere a infrastructurii,
interesul companiilor private se
mutã pe pieþele externe”

Ioana Gheorghiade, director exe-
cutiv Sector Public ºi Finanþarea
Infrastructurii în cadrul BCR, subli-
niazã faptul cã se impune din ce în
ce mai mult dezvoltarea strategicã
a infrastructurii pentru transportul
de mãrfuri ºi a celei educaþionale
pentru atragerea / pãstrarea inves-
titorilor în România: „Dacã nu se
schimbã nimic în aceastã privinþã,
investiþiile se vor concentra în con-
tinuare în capitalã ºi în oraºele mari
cu forþa de muncã calificatã ori în
zona de Vest cu lanþul logistic care
s-a dezvoltat în acea zonã cu acces
rapid la autostrãzile din Ungaria.
Fãrã o extindere a infrastructurii
interesul companiilor private se
mutã pe pieþele externe, iar investi-
torii strãini vor prefera Polonia sau

Ungaria. Potenþialul de dezvoltare al
României este pus în pericol....”,
a subliniat Ioana Gheorghiade.

Cooperarea între mediul privat
ºi public pentru dezvoltarea
proiectelor esenþiale

În ceea ce priveºte infastructu-
ra socialã, BCR a acordat finanþãri
de aproximativ 1,7 miliarde RON,
în principal pentru reabilitãri de
ºcoli, spitale, proiecte de eficienþã
energeticã pentru domeniul locativ,
reabilitarea siturilor istorice. „Dez-
voltarea infrastructurii este criticã
pentru creºterea calitãþii vieþii în re-
giunile mai puþin dezvoltate. La ni-
vel naþional, în regiunile mai puþin
dezvoltate, finanþãrile acordate de
cãtre bancã au urmãrit cu prepon-
derenþã dezvoltarea reþelelor de apã
/ canalizare, dezvoltarea infrastruc-
turii de management a deºeurilor,

infrastructura rutierã, iluminat ºi
transport public ori reabilitarea si-
turilor istorice.”, susþine ªtefan
Buciuc, director Departament Au-
toritãþi Publice în cadrul BCR.
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Prezentaþi-ne, în câteva date
statistice, poziþionarea judeþului
Dolj la capitolul pãduri.

Suprafaþa totalã a pãdurilor din
judeþul Dolj este de aproximativ
87.000 de hectare. Dacã o rapor-
tãm la suprafaþa totalã a judeþului,
care este de circa 741.000 ha, re-
zultã o cifrã de împãdurire de
11,8%. Media la nivelul þãrii este
de 27%. În proprietatea ºi admi-
nistrarea Direcþiei Silvice Dolj se
aflã suprafaþa de 60.015 ha, restul
de 26.985 ha fiind pãduri proprie-
tate particularã, retrocedate în
baza legilor fondului funciar.
Structura formaþiilor forestiere
administrate de Direcþia Silvicã
Dolj este: zãvoaie de plopi ºi sãlcii
– 11%, salcâmete – 14%, ºleauri
de luncã – 9, cereto-gârniþete –
54%, amestecuri de cvercinee –
8% ºi ºleauri de deal – 4%.

În prezent, care este structura

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Suprafaþa totalã a pãdurilor din Dolj
este de 87.000 de hectare. Raportat la su-
prafaþa totalã a judeþului avem o ratã de
împãdurire de 11,8%. Cu nouã ocoale sil-
vice în structurã, Direcþia Silvicã Dolj
reuºeºte printr-un management de calita-
te sã administreze eficient suprafeþele de
fond funciar. Despre planul anual de îm-
pãduriri, tãierile ilegale de arbori, stadiul

activitãþilor în sectorul pepinier am dis-
cutat cu directorul Direcþiei Silvice Dolj,
dr. ing. Nuþã Ilie Silvestru. Mai trebuie
amintit cã mâine, 30 iunie a.c., Ziua Silvi-
cultorului va fi sãrbãtoritã, la sediul insti-
tuþiei, printr-o dezbatere ce are ca temã
principalã conceptul de administrare a
pãdurilor – echilibru dintre funcþiile eco-
nomice ºi de mediu ale pãdurii.

Direcþiei Silvice Dolj ºi care
sunt suprafeþele de fond fo-
restier administrate?

Sunt 9 subunitãþi în structu-
ra Direcþiei Silvice Dolj, respec-
tiv 9 ocoale silvice. Acestea ad-
ministreazã urmãtoarele supra-
feþe de fond forestier: Ocolul
Silvic Amaradia – 10.002 ha,
din care 7.257 ha sunt în pro-
prietate de stat; Ocolul Silvic
Calafat – 5.733 ha, din care
4.521 în proprietate publicã de
stat, Ocolul Silvic Craiova –
10.460 ha, din care 9.910 ha
sunt în proprietate publicã de
stat, Ocolul Silvic Dãbuleni –
4.621 ha, din care 4.382 ha în
proprietate publicã de stat, Oco-
lul Silvic Filiaºi – 7.800 ha,
aici avem 7.175 ha în proprie-
tate publicã de stat, Ocolul Sil-
vic Periºor – 7.362 ha, aici,
7.256 ha sunt în proprietatea

publicã a statului, Ocolul Silvic Po-
iana Mare – 6.622 ha, din care
5.664 ha sunt tot în proprietate pu-
blicã de stat, Ocolul Silvic Sado-
va – 5.654 ha, iar toatã suprafaþa
de aici este proprietate publicã de
stat, ºi Ocolul Silvic Segarcea –
8.231 ha, cu 8.202 ha în proprieta-
tea publicã de stat.

Ar trebui precizat cã, în funcþie
de gradul de rãspândire a pãduri-
lor pe care le administreazã, su-
prafaþa ocoalelor noastre silvice
variazã între 4.600 ºi 10.500 ha.

Conºtientizeazã populaþia impor-
tanþa pãdurii, un veritabil aur ver-
de, de care trebuie sã ne îngrijim în
fiecare moment, în condiþiile actua-
lelor manifestãri climatice?

Având în vedere zona geografi-
cã în care ne desfãºurãm activita-
tea, circa 63% din suprafaþa pãdu-
rilor pe care le administrãm au, în
principal, funcþii de protecþie, iar în

secundar funcþii de producþie de
masã lemnoasã. Concret, în apli-
carea oricãrei lucrãri silviculturale
în aceste suprafeþe trebuie urmãrit,
permanent, sã nu se reducã efectul
protector al pãdurii pentru zona ºi
funcþia respectivã. Populaþia, în
mare majoritate, este conºtientã de
faptul cã pãdurea este nu doar un
furnizor de resursã – ºi aici mã re-
fer la lemn –, ci ºi de rolul sãu în
reglarea circuitului carbonului ºi
implicit în privinþa rolului pãdurilor
de protecþie împotriva schimbãri-
lor climatice. Noi, specialiºtii, con-
siderãm pãdurea o resursã regene-
rabilã, foarte valoroasã ºi un furni-
zor de servicii de mediu prin func-
þiile pe care le îndeplineºte. Echili-
brul dintre funcþia economicã ºi cea
de mediu în administrarea pãduri-
lor aratã în ce mãsurã dezvoltarea
societãþii este „durabilã” – un ob-
iectiv greu de atins.

Tãierile ilegale de arbori par sã
fie des întâlnite, graþie mediatizã-
rii cazurilor depistate. Cum aratã
statistica, în acest sens, pentru pri-
mele 6 luni ale anului în curs?

În prima jumãtate a anului am
efectuat 1.167 de acþiuni pe linia
diminuãrii fenomenului de tãieri ile-
gale de material lemnos, dintre care
395 au fost acþiuni comune cu Po-
liþia. Avem, deja, 239 de contravenþii
la regimul silvic ºi un cuantum to-
tal al amenzilor aplicate de 474.300
de lei. S-au constatat ºi 8 infracþi-
uni, 5 dosare sunt în lucru la IPJ
Dolj ºi alte 3 la procurori. Trebuie
sã precizez cã sustragerile de ma-
terial lemnos sunt cu mult diminuate
odatã cu implementarea aplicaþiei
S.U.M.A.L. (Wood Tracking), aºa-
numitul „radarul pãdurilor”.

În ce stadiu se aflã planul de
împãduriri aferent acestui an? ªi
cum reuºiþi sã gãsiþi echilibrul
între recoltarea de masã lemnoa-
sã ºi activitatea din pepiniere?

Cota de masã lemnoasã de re-
coltat anual, alocatã prin program
Direcþiei Silvice Dolj, este de apro-
ximativ 164.000 cmc ºi se reali-
zeazã prin aplicarea de tãieri de re-
generare, tãieri de îngrijire – cu-
rãþiri ºi rãrituri – ºi prin tãieri de
igienizare a pãdurii. Masa lemnoa-
sã ce se recolteazã anual este re-
prezentatã de plopi euroamericani
– 50%, plop alb, plop negru ºi sal-
cie – 13%, cereto-gârniþete –
22%, salcâm – 13% ºi alte specii
– 2%. Toate lucrãrile silvice, fie
cele de recoltare a masei lemnoa-
se, fie orice alte lucrãri, se fac
numai în baza prevederilor ame-

najamentelor silvice ºi cu respec-
tarea normelor ºi instrucþiunilor
care reglementeazã regimul silvic.
Trebuie sã precizãm cã recoltarea
masei lemnoase prin tãieri de re-
generare este urmatã, în maxi-
mum doi ani, de lucrãri de împã-
durire, cu excepþia acelor supra-
feþe în care amenajamentele silvi-
ce prevãd ca regenerarea sã fie asi-
guratã pe cale naturalã, din sãmân-
þã sau din lãstari ºi drajoni.

Planul de împãduriri pentru anul
2016 este de 406 ha. Din aceastã
suprafaþã am efectuat împãduriri
integrale în primãvarã pe 75 ha,
completãri curente pe 174 ha efec-
tuate deja, refaceri din calamitãþi pe
alte 37 ha, iar la regenerãri naturale
avem 57 ha. Cantitatea de puieþi
necesarã este asiguratã, în princi-
pal, din producþia pepinierelor pro-
prii – Pepiniera Silvicã Zãval, Bãi-
leºti ºi Negoieºti, dar ºi din alte pe-
piniere silvice, din þarã, ale Regiei
Naþionale a Pãdurilor – Romsilva.

În vederea asigurãrii necesaru-

lui de puieþi din 2016, la nivelul Di-
recþiei Silvice Dolj, sunt înfiinþate
culturi în pepiniere pe aproximativ
450 de ari. Aici, 400 ari sunt cu
plop auroamerican ºi 50 ari cu sal-
cie selecþionatã. La capitolul semã-
nãturi avem 45 ari cu plop alb ºi
plop negru; 156 ari cu salcâm; 125
ari cu glãdiþã, 25 ari cu cenuºer ºi
10 ari cu dud.  Pentru programul
de împãduriri aferentul anului în
curs, necesarul de puieþi forestieri
este de aproximativ 1,2 milioane
de bucãþi, distribuit pe specii, ast-
fel: cvercinee (stejar, cer, gârniþã,
stejar roºu) – 240.000 bucãþi, plopi
euroamericani – 129.000, plop alb
ºi negru – 11.000, salcie 42.000,
salcâm – 195.000, glãdiþã –
250.000, frasin – 90.000 ºi alte
specii – 155.000 de bucãþi.

În acest lunã aniversãm a 26
ediþie a Zilei Silvicultorului, pri-
lej de sãrbãtoare pentru cei care
slujesc cu credinþã ºi devotament
pãdurea. Ce reprezintã acest eve-
niment pentru instituþia pe care
o conduceþi?

Este un moment de sãrbãtoa-
re, dar ºi de reflecþie, de conºtien-
tizare a importanþei pe care o are
pãdurea. Nu trebuie sã uitãm cã
funcþiile de mediu ale acesteia
sunt fundamentale pentru viaþa
noastrã, a tuturor. ªi vorbim de
protecþia solului, a apelor – pãdu-
rile sunt castelul apelor, protecþia
climaticã – factor de reglare a cli-
mei, funcþia socialã – pãdurile din
jurul marilor oraºe, conservarea
biodiversitãþii, habitatelor ºi peisa-
jelor naturale.

Direcþia Silvicã Dolj va marca,
în data de 30 iunie a.c., Ziua Sil-
vicultorului printr-o sesiune de
dezbateri de profil la sediul insti-
tuþiei, de pe strada „Iancu Jianu”
nr. 19. Conducerea Direcþiei Sil-
vice Dolj apreciazã rezultatele
obþinute de salariaþi, conduita eti-
cã ºi profesionalã de care dau
dovadã, ºi le ureazã sãnãtate ºi
succes în realizarea sarcinilor cu
profesionalism ºi demnitate. Mul-
þumim instituþiilor publice, parte-
nerilor de afaceri ºi diverºilor co-
laboratori pentru sprijinul acordat,
pentru relaþiile economice bazate
pe respect ºi tratament echitabil.
La mulþi ani, silvicultori!

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”

Ziua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua SilvicultoruluiZiua Silvicultorului, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment, „un moment
de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”de sãrbãtoare, dar ºi de reflecþie!”



miercuri, 29 iunie 20168 / cuvântul libertãþii educaþie / culteeducaþie / culteeducaþie / culteeducaþie / culteeducaþie / culte

Sfânta noastrã Bisericã prãznuieºte astãzi
pomenirea Sfinþilor ºi întru tot lãudaþilor Apos-
toli Petru ºi Pavel, cei dintâi pe scaun ºezãtori ºi
propovãduitori ai Evangheliei lui Hristos. Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel  sunt sãrbãtoriþi pe 29
iunie, dupã o perioada de post, care variazã ca
duratã  în funcþie de data Sfintelor Paºti.

Sfântul Apostol Petru s-a nãscut la Betsai-
da, dar a locuit ulterior în cetatea Capernaum,
om simplu ºi fãrã carte, nepreocupat de sina-
gogã sau de viaþa religioasã a evreilor. Viaþa
lui se reduce la meseria de pescar pentru asi-
gurarea traiului. În acest context, când Petru
trãgea corabia la þãrm, Andrei, fratele sãu, vine
exaltat la fratele sãu ºi exclamã: “Am gãsit pe

Sfinþii Apostoli Petru ºi PavelSfinþii Apostoli Petru ºi PavelSfinþii Apostoli Petru ºi PavelSfinþii Apostoli Petru ºi PavelSfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
„În tot pãmântul a ieºit vestirea lor

ºi la marginile lumii cuvintele lor” (Psalm 18, 4).

Mesia!” Da, Îl gãsise, pentru cã fusese
de faþã la Botezul Domnului Iisus din
Iordan ºi ascultase îndemnul Învãþãto-
rului sãu,  Ioan, de a-L urma pe Hristos.
Petru nu pare prea încântat de desco-
perirea fratelui sãu, dar,  acceptã sã
meargã împreunã cu fiii lui Zevedeu –
Iacob ºi Ioan, ºi ei pescari ºi foºti uce-
nici ai Botezãtorului – sã-L asculte pe
Mesia. Aºa se face cã, dupã o noapte
de pescuit, Petru se întoarce la þãrm la
fel cum plecase, fãrã peºte. Apare însã
Iisus, care-l sfãtuieºte sã arunce mreaja
în locul arãtat de El. Petru ascultã în-
demnul, neîncrezãtor ºi lipsit de elan,
ironic la gândul cã un tâmplar din Na-
zaret nu-l poate învãþa “meserie” pe el,

vechi pescar. Mare este surpriza însã, când
vede capturã mare de peºte, aceasta datoritã
puterii lui Iisus. “Cine este Acesta ºi ce vrea
de la mine? Cu siguranþã cã nu este un om
obiºnuit. Nu, nu poate sã fie. Sã fie mai mare
decât Botezãtorul, cum spune Andrei?” Spe-
riat ºi simþindu-ºi pãcãtoºenia, Petru spune:
“Du-te de la mine, Doamne, cã sunt om pã-
cãtos!” Iisus nu pleacã, ci îl cheamã la apos-
tolat: De azi vei fi pescar de oameni. Petru
lasã toate  ºi merge dupã Iisus. Minunile la
care este martor îl transfigureazã. Este mar-
cat profund de vindecarea paraliticilor, a or-
bilor, a demonizaþilor. Vede cum oasele sucite
ºi cangrenate se repun în forma lor fireascã,

cum moartea este alungatã din trupurile re-
venite la viaþã. Este fericit cã Învãþãtorul l-a
ales pe el ºi vrea sã se ridice la demnitatea
chemãrii. O vede înviatã pe fiica lui Iair. Vede
slava lui Dumnezeu la Schimbarea la Faþã pe
muntele Tabor. Este martor al vindecãrii soa-
crei sale muribunde. Mãrturiseºte în numele
apostolilor dumnezeirea lui Hristos, dar se ºi
leapãdã de  El când este prins spre a fi rãstig-
nit. Dupã Înãlþarea Domnului, Petru ia cuvân-
tul în adunarea ucenicilor care aleg cã apostol
pe Matia în locul lui Iuda. Prin puterea lui Ii-
sus, vindecã un olog la templu ºi este de ajuns
cã umbra lui sã treacã peste bolnavi ºi aceºtia
sã fie vindecaþi.  În ziua Cincizecimii, dupã
predica Sfântului Apostol Petru, se boteazã trei
mii de persoane.  Sfântul Apostol Petru a pro-
povãduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia
Micã pânã în Babilon ºi în ultima parte a vieþii,
la Roma. El a murit rãstignit pe cruce, cu ca-
pul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel, nãscut în Tars, pri-
meºte la naºtere numele Saul. Este un om feri-
cit: este cetãþean roman, cu foarte multe privi-
legii ºi favoruri. Nu-i lipseºte nimic în casa
pãrinteascã. Învaþã la ºcolile cele mai înalte ºi
are în faþã o carierã strãlucitã. Este fariseu,
zelos în activitatea lui de stârpire a oricãrui fe-
nomen religios sau sectã care atacã mozais-
mul. Confundã creºtinismul propovãduit de
Iisus cu o banalã erezie ca multe altele de di-
naintea ei ºi nu vede nici o problema în eradi-

carea ei. Este convins  cã arestând ºi omorând
creºtini îºi face datoria faþã de Dumnezeu. Dar
Domnul are un plan ales cu el.  Pe drumul spre
Damasc, o lumina îl orbeºte pe Saul. Cade cu
faþa la pãmânt ºi orbeºte. Aude cuvintele:”
“Saule, Saule, de ce mã prigoneºti?” Eu, sã te
prigonesc? Nici mãcar nu ºtiu cine eºti! “Eu
sunt Iisus pe care tu îi prigoneºti!” Pe bunã
dreptate, Pavel este considerat “al doilea înte-
meietor al creºtinismului”, datoritã cãlãtoriilor
lui misionare. Neobosit, aleargã din cetate în
cetate, din þarã în þarã, trâmbiþând slava Învie-
rii lui Hristos. Pune bazele comunitãþilor creº-
tine, le rânduieºte preoþi ºi episcopi, le vizitea-
zã, le trimite sfaturi ºi recomandãri practice în
funcþie de problemele apãrute. Dupã doi ani de
închisoare la Cezareea, uzitând de cetãþenia
românã, este dus la Roma sã fie judecat. Nu
cunoaºtem cu exactitate finalul vieþii sale. ªtim
cã a fost prizonier de douã ori la Roma, cã þelul
sau era sã propovãduiascã în Spania ºi cã a murit
decapitat la Roma, în anul 67, cu credinþa cã
“Hristos a înviat ºi s-a fãcut începãturã a celor
adormiþi.” Pe cei doi Apostoli Biserica lui Hris-
tos, îi numeºte “mai întâi pe scaun ºezãtori ºi
lumii învãþãtori”. Ei stau pe scaunele pe care  le-
a pregãtit Hristos mai înainte de întemeierea lu-
mii , cãci au cucerit lumea, mai mult decât ar
putea s-o facã vreodatã un imperiu. Iar arma
cu care au luptat este imbatabilã, pentru cã de
atunci ºi pânã acum dragostea lui Hristos nu a
dat greº niciodatã. Amin.

 Preot LIVIU SÃNDOI

Ideea integrãrii romilor a venit
în urmã cu ceva timp ºi a aparþi-
nut prof. de limba romani Marcel
Cîmpeanu.„Am înfiinþat o asocia-
þie – „Grupul de Iniþiativã Localã
Satu-Nou Negoi (GIL)” ºi am fã-
cut demersurile pentru implemen-

La Negoi, proiecte pentru romiLa Negoi, proiecte pentru romiLa Negoi, proiecte pentru romiLa Negoi, proiecte pentru romiLa Negoi, proiecte pentru romi
În comuna Negoi sunt puse la punct proiecte de dezvoltare ale comunitãþii, iar altele

sunt în aºteptare. Preponderenþa este îndreptatã cãtre etnia romã.

Pe 27 iunie, la sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj s-a efectuat tragerea la sorþi a pro-
fesorilor care vor face parte din Comisia Zonalã
de Evaluarea lucrãrilor venite din alte judeþe. «Au
fost 118 profesori înscriºi, 70 dintre ei fiind ex-
traºi. Vor face parte din echipa care va corecta
lucrãrile. Ca noutate, diferenþa la notare, între
echipe,  nu poate fi mai mare de o jumãtate de
punct, faþã de anii anteriori, când maximul era de
un punct. S-a mers pe o mai mare precizie, în
ceea ce înseamnã corectarea lucrãrilor. De ase-
menea, se va merge într-un fel de „triunghi”, în
sensul în care lucrãrile nu vor mai merge spre
corectare între douã echipe, schimbul fiind între
trei comisii. Dacã se va depãºi minimul de jumã-

tarea unor proiecte, având ºi spri-
jinul autoritãþilor publice locale, ale
ISJ Dolj. Am mers pe reducerea
pericolului de abandon ºcolar, pe
amenajarea unui loc de joacã pen-
tru copiii din comunitatea romilor,
înfiinþarea unei Organizaþii Negu-

vernamentale pentru dezvoltarea
localitãþii ºi aºa mai departe”, a pre-
cizat prof. Cîmpeanu.

Totul, pentru copii
Rezultatele nu au întârziat sã

aparã, astfel cã 137 de copii din
Satu-Nou ºi-au îmbunãtãþit stilul de
viaþã, prin implicarea într-un par-
teneriat public-privat (ªcoala Gim-
nazialã din localitate, Fundaþia
PACT ºi Fundaþia „Terre des hom-
mes”), în valoare de 14.100 lei, din
care contribuþia GIL a fost de pes-
te 13.000 lei. S-au amenajat douã
locuri de joacã ºi s-a organizat o
excursie la Tismana pentru copiii
din comunitate. Pentru „Sport pen-
tru o viaþã sãnãtoasã” s-a amena-
jat un teren de sport, finanþat de
„Terre des hommes”, cu 6.500 lei,
cu o contribuþie a GIL de 3.000
lei, partener fiind Asociaþia „Eurom
Social Construct”.

«Am avut ºi un alt program –
„Copiii, viitorul de mâine al loca-
litãþii” –30 de copii din Satu-Nou
fiind incluºi în programul „ªcoa-
lã dupã ºcoalã”. Nu reuºeam sã
ducem la bun sfârºit proiectul
dacã nu aveam sprijinul ºcolii din
localitate, al Primãriei ºi al „Terre
des hommes”, finanþarea fiind de
31.500 lei, contribuþia Primãriei
atingând 2.000 lei. Dacã vorbim
de reducerea abandonului ºcolar,
prin intermediul „Asociaþiei Româ-

ne a Tinerilor cu Iniþiativã” s-au
organizat trei grupe pentru „A
doua ºansã”, iar 20 de copii au
fost incluºi  în programul de pre-
venire a abandonului ºcolar (acor-
darea unei indemnizaþii lunare de
600 de lei, la care se adaugã re-
chizite). Suntem convinºi cã, atât
cât ne-a stat în putinþã, am dat o
speranþã celor din comunitatea
romilor», a mai menþionat Marcel
Cîmpeanu.

CRISTI PÃTRU

70 de profesori în comisie, pentru proba de Matematicã de la Evaluarea Naþionalã
Astãzi începe cea

de-a doua probã a
examenului de
Evaluare Naþionalã,la
Matematicã. Pentru
aceasta s-au consti-
tuit echipele care vor
evalua, în judeþul
Dolj, la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae
Romanescu”, din
Craiova, lucrãrile
candidaþilor din alte
judeþe.

tate de punct, va fi formatã o altã comisie, prin
decizia preºedintelui Centrului Zonal de Evaluare,
din aceiaºi 70 de profesori admiºi, care va da ºi
nota finalã. Pentru contestaþii va fi un alt juriu,
stabilit ulterior. Deocamdatã, nu ºtim ce judeþ va
fi evaluat la Craiova, la fel nu ºtim unde se duc
lucrãrile din Dolj, dar vã putem spune cã nu va
fi un singur centru pentru Matematicã ºi Lim-
ba românã. Este un adevãrat efort, atât fizic,
cât ºi financiar, fiind îndeplinite toate condiþiile
de examen», a precizat prof. Cristian Moan-
þã, inspector de Matematicã în cadrul ISJ Dolj
ºi membru în Comisia Judeþeanã pentru Eva-
luarea Naþionalã.

CRISTI PÃTRU
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Piesa „Romeo ºi Julieta”, în regia lui Philip Parr, o co-
producþie între Compania Parrabbola din Marea Britanie,
Compania Teatrulescu din Craiova, Festivalul Internaþional
„Shakespeare” ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, a fost o
provocare ineditã atât pentru actorii profesioniºti sau stu-
denþi la teatru, cât ºi pentru actorii amatori implicaþi. A fost,
în plus, pentru prima datã când în cadrul Festivalului Inter-
naþional „Shakespeare” s-a realizat un proiect de teatru
comunitar itinerant. Timp de cinci zile au avut loc rãfuieli în
plinã stradã între clanurile Montague ºi Capulet, Craiova
devenind… Verona!

«Prezent la festival, Paul Brummell, ambasadorul Marii
Britanii, a fost impresionat de spectacol, plãcut surprins de
reacþia publicului numeros, dar ºi de dãruirea cu care cei din
distribuþie au jucat de fiecare datã. Drept urmare, a invitat
echipa la recepþia organizatã cu ocazia Zilei Reginei Elisabe-
ta a II-a, oferitã pe 16 iunie de Ambasada Regatului Unit la
Bucureºti, sã punã în scenã mai multe fragmente din piesã»,
se menþioneazã într-un comunicat de presã.

Printre personalitãþile care au apreciat prezenþa actorilor la
eveniment se numãrã Paul Brummell – ambasador al Marii
Britanii, Nigel Townson – director al British Council Româ-
nia, Hussain Taha Hassan Sinjari – ambasador al Irakului,
Corina ªuteu – ministrul Culturii, Emil Boroghinã – directorul
Festivalului Internaþional „Shakespeare” de la Craiova º.a.

«Pentru toþi cei implicaþi, invitaþia de a prezenta producþia

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Mai multe fragmente din piesa de
teatru comunitar „Romeo ºi Julieta”, pe
care publicul a putut-o vedea în cadrul
celei de-a X-a ediþii a Festivalului Inter-
naþional „Shakespeare” de la Craiova
(14-23 aprilie 2016), au fost prezentate
recent, la „Ziua Reginei”, organizatã

noastrã cu „Romeo ºi
Julieta” la Bucureºti, ca
parte din evenimentul or-
ganizat de Ambasada
Marii Britanii pentru ce-
lebrarea „Zilei Reginei”, a
fost o imensã onoare! A
putea prezenta munca
extraordinarilor actori din
comunitatea craioveanã
în aceastã deosebitã cir-
cumstanþã nu a fost doar
distractiv, ci a ºi adus o
mare satisfacþie pentru
munca asiduã ºi entuzias-
mul tuturor celor impli-
caþi. Pentru echipa Par-
rabbola a fost un punct culminant al muncii noastre. Colabo-
rarea cu Compania Teatrulescu ºi cu toþi ceilalþi parteneri din
Craiova s-a concretizat în teatru de calitate ºi momente de
viaþã pe mãsurã. Aºteptãm cu nerãbdare viitoarele proiecte
împreunã», a declarat Philip Parr, directorul artistic al Com-
paniei Parrabbola, potrivit aceluiaºi comunicat de presã.

«Compania Teatrulescu a fost onoratã de invitaþia Amba-
sadei Marii Britanii la Bucureºti de a prezenta scene din spec-
tacol în cadrul evenimentului organizat în cinstea sãrbãtori-

rii zilei de naºtere a Reginei Elisabeta a II-a. Mulþumim am-
basadorului Paul Brummell, întregii echipe de organizare a
Ambasadei, a Consiliului Britanic, Companiei Parrabbola ºi
tuturor actorilor care au dat viaþã acestui spectacol minu-
nat, atât celor prezenþi la eveniment, cât ºi celor absenþi. De
asemenea, mulþumim pentru suport Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” ºi Operei Române Craiova. Un moment excep-
þional!”, a spus Ramona Drãgulescu, preºedintele Compa-
niei Teatrulescu.

de Ambasada Marii Britanii la Bucu-
reºti. Momentele au fost spontane, fi-
ind jucate de actori printre sutele de
invitaþi. Evenimentul a marcat, pe lân-
gã aniversarea Reginei Elisabeta a II-
a, ºi împlinirea a 400 de ani de la moar-
tea lui William Shakespeare.

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Grupul „Oltenia coase
ie” organizeazã astãzi, de la ora 12.00, la Galeriile
„Cromatic” din strada „Alexandru Macedonski” nr.
28, evenimentul „In memoriam Elisa Brãtianu”.

«Trãim într-o lume în care modernizarea ne poate
ajuta inclusiv în promovarea tradiþionalului, a patri-
moniului, în apãrarea istoriei. Aºa s-a întâmplat ºi de
aceastã datã, când unei doamne inimoase i s-au alãtu-
rat altele în dorinþa de a arãta cã ºi acum, la un secol
distanþã de Elisa Brãtianu ºi demersul domniei sale de
a „coase româneºte”, se poate realiza un proiect simi-
lar, având ca bazã socializarea pe internet ºi crearea
grupului „Oltenia coase ie”. Doamnele Maria Gãman

20 de participanþi
la un concurs de creaþie
de ii tradiþionale

Invitaþi craioveni
la Simpozionul internaþional „140
ani de la Rãscoala Timoceanã”

La Vidin, în
Bulgaria, se
desfãºoarã astãzi,
începând cu ora
10.30, Simpozio-
nul Internaþional
„140 ani de la
Rãscoala Timo-
ceanã din 28-30
iunie 1876”.
Evenimentul este
organizat de „AVE” – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, în
colaborare cu Academia Românã – Institutul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S Nicolãescu-Plopºor” ºi Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova, Muzeul Regional de Istorie din Vidin, Casa
de Culturã „Sf. Teofana Basarab” din Vidin ºi Societatea Culturalã a
Vlahilor. La dezbateri ºi-au anunþat participarea ºi invitaþi din Craiova,
între care prof. univ. dr. Nicolae Panea – antropolog, prorectorul
Universitãþii din Craiova, ºi prof. univ. dr. Cezar Avram – directorul
Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S Nicolãescu-Plopºor”.
Moderator al întâlnirii este Ivo Gheorghiev – preºedintele „AVE”.

ºi Rodica Rozalia Jianu, iniþiatoarele proiectului, au
reuºit sã aducã în concursul „In memoriam Elisa Brã-
tianu” 20 de participanþi, toþi realizatori de ie tradiþio-
nalã. Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj sprijinã, prin acest
eveniment, competiþia în crearea ºi promovarea iei
româneºti», a precizat Amelia Etegan, manager al in-
stituþiei-gazdã.

Participanþi la concurs sunt Florina Opriº, Claudia
Mechenie, Mihaela Ionescu, Simona Ivanciu, Emilia
Bujor, Cornelia Radu, Ileana Blebea, Maria Dumitru,
Lenuþa Cata, Constanþa ªtefan, Galina Mocanu, Mi-
rela Negrea, Cristina Salavat, Maria Florentina Man,
Camelia Poitas, Graþiela Stan. Li se alãturã patru
membri ai Grupului „Oltenia coase ie” care trimit
portofolii: Elena Chiriacescu, Maria Zaibi, Victoria
Menzel ºi Loredana Opriþescu Andrei. Juriul este for-
mat din dr. Cornel Bãlosu – ºeful Secþiei de Etno-
grafie a Muzeului Olteniei, ºi dr. Roxana Iordache
Deca – muzeograf în cadrul aceleiaºi instituþii.

Mircea Pospai va povesti despre Craiova de altãdatã,
aºa cum a cunoscut-o, despre anii de ºcoalã, de adoles-
cenþã ºi de maturitate, despre activitatea la radio înainte ºi
dupã Revoluþie, despre felul în care a evoluat oraºul în
diferite perioade de timp. Va evoca însã ºi personalitãþi cul-
turale pe care le-a cunoscut ºi va povesti întâmplãri – mai
mult sau mai puþin personale, în care se va oglindi ºi ima-
ginea oraºului ºi schimbãrile prin care acesta a trecut din
anii ’50 ai veacului trecut ºi pânã astãzi. La finalul întâlnirii,
invitatul va dialoga cu cei interesaþi.

Nãscut la Cernãteºti, judeþul Dolj, în anul 1948, Mircea
Pospai a fost jurnalist la Societatea Românã de Radiodifuziu-
ne, Studioul Regional Craiova, iar din 1998 pânã în 2013 –
director al Radio Oltenia Craiova. Din decembrie 1989 pânã la
15 iunie 1990 a lucrat la cotidianul „Cuvântul Libertãþii”.

Potrivit unui comunicat de presã al organizatorilor eve-
nimentului, este autor a numeroase cãrþi, unele în dome-

La poveºti cu scriitorul ºi jurnalistul Mircea PospaiO nouã întâlnire
din cadrul proiectu-
lui „Poveºtile
noastre, povestea
Craiovei”, mâine, 30
iunie, ora 19.00, la
Casa de Culturã
„Traian Demetres-
cu”. Invitat: scriito-
rul ºi jurnalistul
Mircea Pospai –
timp de 15 ani
director al Radio
Oltenia Craiova.
Moderator al
întâlnirii este
Cornel Mihai
Ungureanu. Intra-
rea publicului va fi
liberã.

niul jurnalistic, altele de literaturã, publicate atât înainte de
1989, cât ºi dupã. Aºa sunt romanele „Reîntâlnire neaº-
teptatã” (1985), „Cariera” (1989), „Casa din altã via-
þã” (1990, reeditatã în 2000 ºi 2010), „Cãruþa merge mai
departe” (2012), volumul de versuri „Peronul cu iluzii” ºi
cel de nuvele ºi povestiri „Locuri ºi legende în Nordul Ol-
teniei” (1987, reeditatã în 1999). Dintre cãrþile jurnalistu-
lui amintim volumele de interviuri „Tudor Gheorghe. În
umbra menestrelului” (2010, o biografie în 115 interviuri)
ºi „Convorbiri de dupã-amiazã” (2012), de publicisticã –
„Oameni între oameni” (1977), „Amintiri din valea lumi-
nii” (1978), „Cântec la cumpãna apelor” (1980, Premiul
naþional pentru cartea de reportaj), „Tulnic peste veacuri.
Monumentul de la Padeº”, în colaborare cu Luchian Dea-
conu (1981), „Memoria Bãniei” (1982, reeditatã în 2003)
ºi lucrãrile de specialitate „Radioul public regional” ºi
„Jurnalism la radioul regional ºi local”.
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Dezbateri aprinse în
timpul ºedinþei extraodina-
re din Parlamentul Euro-
pean pe tema decizei Ma-
rii Britanii de a pãrãsi UE,
euroscepticul britanic Ni-
gel Farage a þinut un dis-
curs critic la adresa celor-
lalþi parlamentari europeni
în care i-a ironizat cã nu
au avut un job serios nici-
odatã. În încheiere, Par-
lamentul European a ad-
optat o rezoluþie prin care
cere Marii Britanii sã ac-
tiveze “imediat” clauza pri-
vind retragerea din Uniu-
nea Europeanã. Potrivit
rezoluþiei, “Marea Britanie
trebuie sã activeze imediat
clauza privind retragerea
din Uniunea Europeanã, pentru a evita incer-
titudinea ºi a proteja integritatea UE”, au ce-
rut eurodeputaþii, referindu-se la Articolul 50
al Tratatului de la Lisabona. În rezoluþia ad-
optatã cu 395 de voturi pentru ºi 200 împo-
trivã, eurodeputaþii subliniazã cã “voinþa ce-
tãþenilor britanici trebuie respectatã”. Discur-
sul europarlamentarului scoþian Alyn Smith a
fost primit cu aplauze ºi ovaþii. “Vreau ca þara
mea sã fie cooperantã, ecologicã, corectã, eu-
ropeanã. Scoþienii, împreuna cu nord-irlan-
dezii ºi londonezii ºi mulþi galezi ºi englezi au
votat sã rãmânã în familia noastrã de naþiuni.
Cer ca acest statut ºi spirit european sã fie
respectate. Colegi, sunt multe lucruri de ne-
gociat. Avem nevoie sã avem mintea limpede

ªTIRI

ªTIRI

Naþionaliºtii
din Þara Galilor
intenþioneazã

sã cearã
independenþa
faþã de Marea

Britanie
Un partid naþionalist

anunþã intensificarea
eforturilor pentru a obþine

independenþa regiunii
Þara Galilor faþã de
Marea Britanie, dupã
demersuri similare în
Scoþia ºi Irlanda de Nord.
Formaþiunea radicalã
Plaid Cymru, care nu se
aflã la putere în Þara
Galilor, a anunþat luni
dupã-amiazã cã va inten-
sifica eforturile proinde-
pendenþã dupã decizia

alegãtorilor britanici de
ieºire din Uniunea Euro-
peanã. “Este foarte
probabil ca, în contextul
în care Scoþia s-a pronun-
þat în favoarea rãmânerii
în UE, Marea Britanie sã
înceteze sã existe în
viitorul apropiat. ªi
Irlanda de Nord îºi va
analiza perspectivele”, a
declarat liderul Plaid

Cymru, Leanne Wood.
“Þara Galilor nu îºi poate
permite sã devinã o parte
uitatã a unei entitãþi
«Anglia-Þara Galilor»”,
a spus Leanne Wood,
subliniind cã referendu-
mul pro-Brexit “a schim-
bat totul”. Formaþiunea
Plaid Cymru urmeazã sã
organizeze o reuniune
specialã pe tema eforturi-

lor de obþinere a indepen-
denþei. Guvernul regiunii
britanice Scoþia solicitã
negocieri urgente cu
Uniunea Europeanã
pentru a reuºi menþinerea
în comunitatea europeanã
în pofida ieºirii Marii
Britanii ºi analizeazã
posibilitatea organizãrii
unui nou referendum
proindependenþã, a

anunþat premierul sco-
þian, Nicola Sturgeon. La
rândul sãu, regiunea
Irlanda de Nord intenþio-
neazã sã solicite indepen-
denþa faþã de Marea
Britanie ºi unirea cu
Irlanda, membrã UE.

Statele Unite se aºteaptã ca
Marea Britanie ºi Uniunea Euro-
peanã sã stabileascã un calendar
„ordonat” al tranziþiei, dupã de-
cizia alegãtorilor britanici de ie-
ºire din UE, anunþã Casa Albã.
“Ne aºteptãm la un proces or-
donat”, a declarat, luni dupã-
amiazã, purtãtorul de cuvânt al
Preºedinþiei Statelor Unite, Eric
Schultz. “Aºteptãm o procedu-

Cancelarul german Angela Mer-
kel a declarat marþi cã va face tot
ce este posibil pentru a preveni des-
trãmarea Uniunii Europene, în urma
votului din Marea Britanie în favoa-
rea pãrãsirii Blocului Comunitar.
Cancelarul german a fãcut aceastã
afirmaþie în camera inferioarã a Bun-
destag-ului, înainte de a pleca spre
Bruxells, unde va participa la dis-
cuþiile pe tema deciziei Marii Brita-
nii de a pãrãsi UE. Merkel a decla-
rat ºi cã este în interesul Marii Bri-
tanii de a menþine “relaþii strânse”
dupã pãrãsirea Uniunii Europene.

Parlamentul European a adoptat o rezoluþieParlamentul European a adoptat o rezoluþieParlamentul European a adoptat o rezoluþieParlamentul European a adoptat o rezoluþieParlamentul European a adoptat o rezoluþie
prin care cere Marii Britanii sã activezeprin care cere Marii Britanii sã activezeprin care cere Marii Britanii sã activezeprin care cere Marii Britanii sã activezeprin care cere Marii Britanii sã activeze

“imediat” clauza de retragere din UE“imediat” clauza de retragere din UE“imediat” clauza de retragere din UE“imediat” clauza de retragere din UE“imediat” clauza de retragere din UE

ºi inima caldã. ªi amintiþi-vã: Scoþia nu v-a
abandonat. Vã rog, vã implor, nu abandonaþi
nici voi Scoþia”, a încheiat Smith, în aplau-
zele Parlamentului European. În schimb Ni-
gel Farage a fost ironic la adresa celorlaþi
parlamentari europeni: “ªtiu cã practic niciu-
nul dintre voi nu a avut vreodatã un job se-
rios, nu a lucrat în domeniul afacerilor sau în
comert sau mãcar sã fi creat un loc de mun-
cã. Dar mãcar ascultaþi”. Preºedintele PE,
Martin Schulz, l-a întrerupt spunându-i cã “nu
poate spune asa ceva”. Farage a continuat,
spunând cã Brexit este mai periculos pentru
UE decât pentru Marea Britanie. În deschi-
derea ºedinþei, preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker, a cerut Londrei sã-

ºi prezinte cât mai repe-
de posibil poziþia în ceea
ce priveºte procesul de
ieºire a Marii Britanii din
UE. Oficialul european a
mai adãugat cã a inter-
zis comisarilor europeni
sã mai discute cu gu-
vernul britanic pânã
când acesta nu anunþã în
mod oficial decizia de a
ieºi din Blocul Comuni-
tar. În cadrul discursu-
lui susþinut în faþa Par-
lamentului European,
Juncker a mai spus cã
voinþa poporului britanic
trebuie sã fie respecta-
tã, afirmaþie aplaudatã de
liderul eurosceptic bri-
tanic Nigel Farage. “Ai

luptat pentru ieºire, poporul britanic a votat
în favoarea ieºirii. Ce mai cauþi aici?”, l-a ata-
cat Juncker pe Farage. Acesta nu a fost sin-
gura replicã acidã care l-a vizat pe euroscep-
ticul britanic, fostul premier belgian ºi liderul
grupului liberal din Parlamentul European, Guy
Verhofstadt, l-a acuzat pe Farage de folosirea
“propagandei naziste” în campanie, fãcând re-
ferire la un afiº cu refugiaþii. Manfred Weber,
preºedintele Partidului Popular European a de-
clarat cã “Timpul împãcãrii a trecut. Trebuie
sã ne apãrãm proiectul European”. Pe de altã
parte, Farage a spus cã “Oferim o razã de spe-
ranþã pentru toþi democraþi de pe continentul
european. Marea Britanie nu va fi singurul stat-
membru care va ieºi din UE”.

Angela Merkel anunþã cã va depune “toate eforturile
necesare” pentru a preveni destrãmarea UE

“Ne vom asigura cã negocierile nu
se vor desfãºura dupã principiul ale-
gerilor convenabile (...) trebuie ºi va
face o diferenþã notabilã dacã o þarã
vrea sã fie membrã a familiei euro-
pene sau nu” a mai spus cancelarul
german. “Cine vrea sã pãrãseascã
aceastã familie nu se poate aºtepta
sã scape de toate responsabilitãþile,
dar sã-ºi pãstreze privilegiile”, a adã-
ugat Merkel. Merkel a mai spus cã
Germania doreºte sã menþinã legã-
turi strânse cu Marea Britanie ºi va
lucra pentru consolidarea Uniunii
Europene.

Casa Albã: Statele Unite aºteaptã un proces „ordonat”
de ieºire a Marii Britanii din UE

rã ºi o decizie, un calendar pen-
tru gestionarea relaþiei Marii Bri-
tanii cu Uniunea Europeanã”, a
subliniat reprezentantul Casei
Albe. Cetãþenii britanici au votat
în favoarea ieºirii Marii Britanii
din UE, dar Londra amânã de-
punerea unei solicitãri formale
de pãrãsire a Blocului comuni-
tar, în speranþa negocierii unor
condiþii avantajoase.
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METEO

Partial
înnoratmiercuri, 29 iunie - max: 30°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,5225 ............. 45225
1 lirã sterlinã................................5,4396....................54396

1 dolar SUA.......................4,0791........40791
1 g AUR (preþ în lei)........171,8554.....1718554

Cursul pieþei valutare din 29 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Hotel Transilvania 2

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

În Hotelul Transilvania lucruri-
le s-au schimbat puþin în
ultima vreme: politica strictã a
lui Dracula care acceptã doar
monºtri în hotel s-a mai rela-
xat, iar hotelul îºi deschide
porþile ºi oamenilor. Dar în
spatele cavourilor închise,
Dracula este neliniºtit deoare-
ce adorabilul sãu nepot, jumã-
tate vampir, jumãtate om,
Dennis, nu dã semne cã ar fi
ºi vampir...

Cei trei muschetari

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Urmându-ºi visul de a deveni
muschetar, D'Artagnan (Logan
Lerman) pleacã la Paris, unde îi
gãseºte pe Athos (Matthew
Macfadyen), Aramis (Luke
Evans) ºi Porthos (Ray Steven-
son) în slujbe mizere, în cãuta-
rea unei cauze care sã le spele
numele. În urmã cu trei ani, dupã
ce au furat un proiect secret
dintr-un seif veneþian, au fost
trãdaþi de partenera lor Milady
(Milla Jojovich), care i-a vândut
planul ducelui de Buckingham
(Orlando Bloom)...

Tentaculele Bermudelor

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Dupã ce Air Force One se
prãbuºeºte în Triunghiul
Bermudelor, un portavion al
Marinei SUA e trimis sã îl
salveze pe Preºedinte ºi
trezeºte un monstru.
Regia:Nick Lyon
Cu: Linda Hamilton, Trevor
Donovan, John Savage
Gen film: Acþiune, Horror, SF

MIERCURI - 29 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 Europa mea
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ochiul magic
21:50 FILLER
22:10 Oaia neagrã a familiei
2011, SUA, Comedie
23:45 FILLER
00:00 Jurnal Euro
00:10 Maºini, teste ºi verdicte
00:40 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:30 Charlot vagabond (R)
1915, Comedie, Scurt metraj
01:50 Sport
02:05 Telejurnal

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Oare cât trãiesc cocorii ?
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
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Fanfan la Tulipe
1952, Franþa, Aventuri, Comedie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Varã
2008, Marea Britanie, Dramã
00:00 Oare cât trãiesc cocorii ?
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Mic dejun cu un campion
02:30 Locuri, oameni ºi comori
03:00 La fix
04:00 D'ale lu' Miticã

TVR 2

07:45 Tom ºi Jerry: Spionii
09:00 Liza, zâna-vulpe
10:40 Þinta: Preºedintele
12:10 Go with Me
13:40 O noapte la muzeu
15:30 Din greºealã împreunã
17:30 Profii
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Hotel Transilvania 2
21:30 Urzeala tronurilor
22:45 Despre Urzeala tronurilor

- Ep. 10
23:20 Bani murdari
01:10 Cum scapam de zombi,

frate?

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
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Cei trei muschetari
2011, Franþa, SUA, Marea

Britanie, Germania, Acþiune,
Aventuri, Romantic, Dragoste

23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
01:15 Cei trei muschetari (R)
2011, Franþa, SUA, Marea

Britanie, Germania, Acþiune,
Aventuri, Romantic, Dragoste

03:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Vorbeºte lumea (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

08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Renunþã, Dorothy! (R)
14:00 Cavalerii mesei rotunde

(R)
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 Ingrata
23:00 Mã omori cu zile
01:00 Ingrata (R)
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Insula iubirii

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Tentaculele Bermudelor

2014, Acþiune, Horror, SF

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

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 Cred în mine (R)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Bostonienii

2001, SUA, Thriller

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Bostonienii (R)

2001,  SUA, Thriller

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

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

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

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

2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night Braºov:

"Urmaºii lui Dracula"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Anunþul tãu!
PFA IVANOVICI LILIANA MI-

RONA anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, pen-
tru proiectul: “ Modificãri interi-
oare ºi schimbare de destinaþie
imobil P+1+M din locuniþã în
Agropensiune, realizare spaþiu
tehnic subsol, piscinã, foiºor,
fosã septicã, puþ forat ºi împrej-
muire teren”, propus a fi ampla-
sat în comuna Gherceºti, sat
Gherceºti, str. Aleea IV Aviatori-
lor, Nr. 39, judeþul Dolj. 1. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº nr.1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de inter-
net www.arpmdj.anpm.ro Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii / observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la
data de 07.07.2016.

S.C. Eurogenetic S.R.L.a-
nuntã publicul interest asupra
depunerii solicitãrii de obþine-
re a autorizaþiei de mediu pri-
vind activitatea ce se desfãºoa-
rã în Municipiul Craiova, str.Tu-
fãnele, nr. 35. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la
sediul ANPM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1, zilnic între
orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, pânã la data
de 14.07.2016.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

TEXIND SA anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
APM DOLJ-nu este necesarã
efectuarea evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii
adecvate-în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul:
„Desfiinþare construcþii indus-
triale (hale producþie – fabricã
de lânã cardatã), corpurile  C1,
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,
C14, C15 ºi C17”, propus a fi
amplasat în  Craiova, str. Cara-
cal nr. 172B, Craiova, judeþul
Dolj, titular  TEXIND S.A. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
04.07.2016.

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.
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OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm îngrijitor
Asociaþie de Loca-
tari la un venit lunar
net 600 lei, pro-
gram 4 ore / zi ºi
carte de muncã.
Telefon: 0766/
339.190.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3 ca-
mere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis
de Spitalul nr.1. Pre-
tabil firmã/policlinicã.
Nr. de contact:
0742/107.584.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând casã Coºo-
veni 64 mp + curte
1400 mp. Telefon:
0752/171.229.
VÂND casã+te-
ren, zona Izvoru
Rece. Telefon:
0763/359.072.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
INTRAVILAN-
496 mp, str. Pãltiniº.
Telefon: 0760/
157.905.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meri-
ºorului. Telefon:
0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot
500 mp Craiova -
Cartier ªimnicu de
Jos la DJ – cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA
1300 convenabil,
avantajos pentru
programul Rabla.
Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 29 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:

STRÃINE
CHEVROLET
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centrali-
zatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuve-
le vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând casetã direc-
þie Skoda Fabia –
Volkswagen per-
fectã stare. 0720/
538.269.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã
copii 4-5 ani – 50
lei, televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse
Romaneºti con-
venabil, maºinã
de cusut Ileana.
Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament car-
tuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite-
vopsite, încãlþã-
minte piele milita-
re, combinã mu-
zicalã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând 100 familii  al-
bine, faguri – 35 lei
/ kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând covor per-
san 2200/1800
bine întreþinut - 80
lei, cruce marmu-
rã scrisã 1200/
400/100 - 80 lei,
sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi,
butelii turist. Telefon:
0761/676.223.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat
mecanic, schelã
construcþii, sobã
cãrãmidã comple-
tã, polizor 2500W.
Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB aparta-
ment 2 camere,
Aeroport, cu
garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766/425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3
camere, supermo-
dern, mobilat ºi uti-
lat, zona Liceului
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

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

PIERDERI
EUGAND SRL
J16/ 1716/ 2011,
CUI: 29177494
declarã pierdut cer-
tificat constatator
punct de lucru. Se
declarã nul.
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Infirmând majoritatea pronosti-
curilor, Italia s-a impus în stil de
mare campioanã, luni, contra Spa-
niei (2-0), urmând a întâlni Ger-
mania, sâmbãtã, la Bordeaux, în
sferturile de finalã ale competiþiei.
Prin acest succes, naþionala din
“Cizmã” a pus capãt celor 8 ani de
domnie “La Roja” pe scena euro-
peanã, luându-ºi totodatã ºi revanºa
pentru finala pierdutã în 2012.

În faþa unei echipe deloc în ape-
le ei, italienii au zburdat preþ de
vreo 70 de minute, iar dacã în tot
acest n-au înscris decât o datã,
prin Chiellini (33), marele vino-
vat se face goalkeeperul De Gea,
providenþial în mai multe rânduri,
la Pelle ºi Giaccherini (la 0-0), res-
pectiv la Eder (la 1-0). În final,
Spania s-a mai trezit din pumni, a
avut ºansele sale, cea mai mare

“Azzurrii” înlãturã cu aut“Azzurrii” înlãturã cu aut“Azzurrii” înlãturã cu aut“Azzurrii” înlãturã cu aut“Azzurrii” înlãturã cu autoritate o campioanoritate o campioanoritate o campioanoritate o campioanoritate o campioanã lipsitã de vlagãã lipsitã de vlagãã lipsitã de vlagãã lipsitã de vlagãã lipsitã de vlagã
Pentru formaþia lui Conte urmeazã un alt ºoc,

sfertul cu Germania

Cartonaºe galbene: De Sciglio 23, Pelle 54, Motta 89 / Nolito 40,
Alba 89, Busquets 89, Silva 90+4.

Arbitru: Cuneyt Cakir (Turcia).

Italia 2-0 Spania
Stadion: “Stade de France” – St. Denis, spectatori: 76.165.

Au marcat: Chiellini 33, Pelle 90+1.

Buffon – Barzagli, Bonucci,
Chiellini – Florenzi (Darmian 84),
Parolo, De Rossi (Motta 54),
Giaccherini, De Sciglio – Pelle,
Eder (Insigne 82). Selecþioner:
Antonio Conte.

De Gea – Juanfran, Pique,
Ramos, Alba – Fabregas, Bus-
quets, Iniesta – Silva, Morata
(Vazquez 70), Nolito (Aduriz 46,
Pedro 81). Selecþioner: Vicente
Del Bosque.

fiind a lui Pique (89) – a cãrei re-
luare a fost scoasã miraculos de
Buffon, însã a abdicat în prelun-
giri, odatã cu o reuºitã semnatã
de Graziano Pelle. Cam aºa s-a
scris istoria unei veritabile lecþii
de tacticã ºi de angajament pre-
datã de Antonio Conte.

Recordul lui Giaccherini
Performanþa Italiei, care a reu-

ºit sã se califice în sferturile de
finalã ale Euro 2016 deºi are cel
mai bãtrân lot din istorie, este ºi
mai mult scoasã în evidenþã de
recordul stabilit de Emanuele
Giaccherini, un jucãtor de 31 de
ani. Mijlocaºul echipei engleze
Sunderland a alergat 12,97 kilo-
metri pe durata celor 90 de mi-
nute ale jocului cu Spania, stabi-
lind un record al turneelor finale

de Campionat European, con-
form UEFA.

Conte: “Am arãtat întregii lumi
cã Italia ºtie sã joace ºi altceva

decât Catenaccio”
La finalul partidei, selecþionerul

Antonio Conte, cel care va prelua
formaþia englezã Chelsea Londra
dupã Euro 2016, a susþinut cã Ita-
lia a arãtat lumii întregi cã ºtie sã
joace ºi altceva decât “Catenaccio”:
”ªtiam cã acest meci e mai impor-
tant decât unul obiºnuit. Bãieþii au

fost senzaþionali. Astãzi (n.r. luni)
am arãtat întregii lumi cã Italia ºtie
sã joace ºi altceva decât Catenac-
cio. Trebuie sã ne revenim! Ne
aºteaptã o partidã grea, sâmbãtã,
cu Germania”, a declarat Conte,
citat de site-ul UEFA.

Chiellini, declaraþie superbã
la adresa lui Buffon! Fundaºul

a avut ºi o nemulþumire
Giorgio Chiellini a marcat pri-

mul gol al partidei în minutul 33 ºi
ºi a condus încã o datã excelent

defensiva Italiei. Fundaºul lui Ju-
ventus a vorbit la superlativ despre
portarul Gianluigi Buffon, pe care
l-a asemuit cu un înger în acest
meci, însã a gãsit ºi un motiv de
nemulþumire. “Ne-am ºi dorit foar-
te mult aceastã victorie ºi am me-
ritat-o. Dar am ºi aºteptat prea mult
ca sã închidem acest meci. Meri-
tam sã îl terminãm mai repede ºi
am suferit în ultimele 15 minute.
Am avut însã un înger în spatele
nostru, care a oprit totul”, a decla-
rat Chiellini imediat dupã meci.

Englezii s-au fãcut de râs la
încã un turneu final. Selecþiona-
ta pregãtitã de veteranul Roy
Hodgson a fost eliminatã în faþa
optimilor de finalã de micuþa se-
lecþionatã a Islandei. Nordicii au
reuºit un meci fantastic, au re-
venit de la 0-1 ºi au reuºit sã câº-
tige cu 2-1, producând una din-
tre cele mai mari surprize din is-
toria Campionatului European.
În sferturi, Islanda va întâlni
gazda Franþa

Anglia a deschis rapid scorul
încã din minutul 4, printr-un pe-
nalty executat de Rooney, dupã
ce Sterling a fost faultat în ca-
reu de portarul islandez.

Avantajul britanicilor nu a du-
rat decât douã minute, pentru cã
Ragnar Sigurdsson a reluat în

Anglia se umple de ruºine,
Hodgson îºi anunþã demisia

Cartonaºe galbene: Sturridge 47 / G. Sigurdsson 38, Gunnarsson 65.
Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Anglia 1-2 Islanda
Stadion: “Allianz-Riviera” – Nice, spectatori: 33.901.

Au marcat: Rooney 4 pen. / R. Sigurdsson 6, Sightorsson 18.

Hart – Walker, Cahill, Smal-

ling, Rose – Alli, Dier (Wilshe-

re 46), Rooney (Rashford 86)

– Sturridge,  Kane,  Sterl ing

(Vardy 60). Selecþioner: Roy

Hodgson.

Halldorsson – Saevarsson, Arna-
son, R. Sigurdsson, Skulason –
Gudmundsson, Gunnarsson, G.
Sigurdsson, B. Bjarnason – Sightor-
sson (E. Bjarnason 77), Bodvarsson
(Traustason 89). Selecþioneri: Lars
Legerback, Heimir Hallgrímsson.

Rezultate complete optimi

Elveþia – Polonia       1-1, 4-5 (11m)

Þara G. – Irlanda N. 1-0

Croaþia – Portugalia 0-1 (prel.)

Franþa – Irlanda 2-1

Germania – Slovacia 3-0

Ungaria – Belgia 0-4

Italia – Spania 2-0

Anglia – Islanda 1-2

Program sferturi

Polonia – Portugalia (30 iunie, 22:00)

Þara G. – Belgia (1 iulie, 22:00)

Germania – Italia (2 iulie, 22:00)

Franþa – Islanda (3 iulie, 22:00)

În semifinale se întâlnesc învingãtoa-
rele din meciurile 1 cu 2 ºi 3 cu 4.

plasã o minge deviatã de Arna-
son. Islanda a trecut în avantaj
în minutul 18, când Sigthorsson
a ºutat de la marginea careului,
iar mingea s-a strecurat în poar-
tã, cu totaã opoziþia lui Hart.

Zece minute mai târziu, An-
glia a avut o ocazie importantã
de a marca, dar ºutul expediat
de Harry Kane a fost respins de
sub barã de Halldórsson.

Islanda nu a lãsat garda jos ºi
a avut ºansa de a-ºi majora
avantajul în minutul 55, însã
ºutul din foarfecã al lui Sigur-
dsson a fost parat de Hart.

Atacurile Angliei au pus prea
puþin în pericol poarta apãratã de
Halldórsson, iar încercãrile lui
Alli, Kane ºi Vardy nu au produs
schimbãri pe tabela de marcaj.

Potrivit relatãrilor presei bri-
tanice, la conferinþa de presã de
dupã joc, selecþionerul Roy Hod-
gson ºi-a anunþat demisia de la
echipa naþionalã, totul în lumina
parcursului foarte slab de la
Euro. “Contractul meu se înche-
ie imediat, aºa cã e momentul ca
altcineva sã continue la naþiona-
la Angliei. A fost o aventurã a
mea la naþionalã, una pe caare
nu o voi uita niciodatã. Îmi cer
scuze pentru ce s-a întâmplat

aici, dar se mai întâmplã”, a
spus Hodgson la finalul jocului.

Favorit sã-i ia locul lui Hod-
gson este fostul internaþional Ga-
reth Southgate, actualmente se-
lecþionerul naþionalei Under 21.

Lineker: “Ne-a învins
o þarã care are

mai mulþi vulcani
decât fotbaliºti”

Marele atacant englez din anii
80-90, Gary Lineker, recunos-

cut pentru aciditatea opiniilor
sale, a postat pe Twitter, dupã
meci, un mesaj ironic la adresa
naþionalei Angliei.

“Cea mai grea înfrângere din
istorie! Anglia a fost învinsã de
o þarã care are mai mulþi vulcani
decât fotbaliºti profesioniºti!
Bine jucat Islanda!”

Lineker a avut un mesaj ºi
pentru Hodgson: “ªi-a dat demi-
sia. Un om decent care va rã-
mâne mereu în amintirea noas-
trã pentru cã a pierdut cu mo-
desta Islanda.”
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Echipa doljeanã din Liga a III-a, ACS Po-
dari, s-a reunit luni seara, dupã o perioadã de
aproape o lunã de vacanþã. La prima ºedinþã de
pregãtire, sub comanda antrenorului Florin
ªoavã au fost prezenþi 24 de jucãtori: Mecea ºi
Ciocârlan (portari), Ciocârlã, Licã, Vulpe,
Avram, I. Sârmon, Ad. Cârstea, Cruºoveanu,
Cl. Bãlan, D. Preda, Marinoiu, N. Nicolae,
Raicea, Fieraru, M. Stoica, Al. Stancu, A. Ar-
cea, A. Toma, Gârbiþã, G. Cârstea, Grigorie,
Socol ºi A. Gheorghe (jucãtori de câmp).

Alãturi de revenirea lui Nelu Nicolae care
a mai evoluat la ACS Podari acum douã se-
zoane, a fost achiziþionat fundaºul central
Irinel Licã, nãscut în 1996, care în ediþia tre-
cutã a evoluat la Sporting Turnu Mãgurele,
dar ºi juniorul nãscut în 1999, Adrian Fiera-

Mijlocaºul de 16 ani titularizat contraMijlocaºul de 16 ani titularizat contraMijlocaºul de 16 ani titularizat contraMijlocaºul de 16 ani titularizat contraMijlocaºul de 16 ani titularizat contra
lui Reb Bull Salzburg provine dinlui Reb Bull Salzburg provine dinlui Reb Bull Salzburg provine dinlui Reb Bull Salzburg provine dinlui Reb Bull Salzburg provine din
Corabia, oraºul lui Nelu OblemencoCorabia, oraºul lui Nelu OblemencoCorabia, oraºul lui Nelu OblemencoCorabia, oraºul lui Nelu OblemencoCorabia, oraºul lui Nelu Oblemenco

Surpriza din primul “11” al Uni-
versitãþii Craiova în amicalul cu Red
Bull Salzburg a fost mijlocaºul de
doar 16 ani, Vladimir Screciu. Aces-
ta l-a impresionat pe Gigi Mulþescu
în partida cu Teuta Durres ºi a fost
folosit titular ºi þinut pe teren 70 de
minute contra campioanei Austriei.
„Valoarea nu aºteaptã scurgerea ani-
lor, Screciu este un jucãtor care mi-
a arãtat în primul meci lucruri fru-
moase, este maturizat atât fizic, cât
ºi tactic, mai devreme. A jucat bine
ºi a meritat locul. L-a ajutat ºi situa-
þia celorlalþi jucãtori din zona cen-
tralã: pe Zlatinski l-am protejat dupã
o accidentare, Madson nu este pre-
gãtit la nivelul echipei ºi am conve-
nit sã joace la final, 20 de minute, iar
Mateiu a fost destul de reþinut în
primul meci. În aceste condiþii,
Screciu ºi-a câºtigat dreptul de a
juca. Poate sã aibã ºi 16, ºi 40 de
ani, la mine joacã fotbalistul care
meritã, care este în formã“ a spus
tehnicianul despre puºiul oltean.

Acesta este originar din Corabia,
oraºul lui Nelu Oblemenco, fiind “în-
nebunit” dupã “Tunar”, cu a cãrui
legendã a crescut, chiar dacã s-a
nãscut dupã dispariþia celui mai mare
golgheter din istoria Universitãþii.
“Am început fotbalul în oraºul meu
natal, la CSS Corabia. În urma unui
turneu amical am întâlnit Universi-
tatea Craiova. Domnul Samir Zam-
fir m-a remarcat atunci, iar la 11 ani

am ajuns în Bãnie. Când eram mic,
eram înnebunit dupã Ion Oblemen-
co. Îi decupam tatãlui meu ziarele
cu pozele lui Oblemenco ºi le lipeam
pe dulap. În fiecare searã citeam
despre fotbal. Aºa i-am descoperit,
mai târziu, pe Gicã Popescu ori
Hagi” spune

Screciu a fost trecut pe foaia de
joc ºi în finalul campionatului tre-
cut, dar nu a apucat sã debuteze în
tricoul ªtiinþei. “La Botoºani mi s-a
spus înainte de meci voi intra, am
avut atunci ceva emoþii. Vã daþi sea-
ma, la 16 ani sã debutezi în Liga 1
este un pas important. Ar fi trebuit
sã fiu introdus în teren, dar în mi-
nutul 87 Popov a marcat pentru 2-
1, iar domnul Mogoºanu nu a ºtiut
ce sã facã, sã mã bage sau nu. Do-
rea egalul ºi nu a riscat” povesteºte
Screciu.

Juniorul recunoaºte cã a fost
surprins de titularizarea din meciul
cu Red Bull Salzburg: “Am fost
surprins ºi emoþionat la primul
meci la echipa mare din postura
de titular, iar în faþã aveam Red Bull
Salzburg, o echipã de Chiampions
League. A fost un meci greu pen-
tru mine, am dat deoparte emoþiile
ºi îi mulþumesc pentru încrederea
pe care a avut-o în mine”.

Remarcat de Balaci
la naþionala de juniori

Screciu a fost remarcatul lui

Ilie Balaci la un amical al naþio-
nalei under 16. „Vã asigur eu cã
e mult mai bun decât toþi mijlo-
caºii de la prima echipã a Craio-
vei” a spus atunci „Minunea
Blondã”. Jucãtorul se simte fla-
tat de aprecierile gloriei ªtiinþei:
„Am avut un meci internaþional
cu Italia, la Bucureºi, la care a
asistat ºi domnul Ilie Balaci. Am
jucat foarte bine, iar domnul Ba-
laci mi-a spus cã voi avea un vi-
itor promiþãtor dacã voi continua
aºa. Domnia sa a exagerat puþin
spunând cã sunt peste mijlocaºii

centrali de la echipa mare. Pro-
babil cã aceste declaraþii ale le-
gendarului fotbalist al Universi-
tãþii au contribuit decisiv la as-
censiunea mea. Mã simt foarte
bine la echipa mare a Universitã-
þii. În special cu Mateiu, este un
bãiat deosebit. Nu îmi imaginam
cã un jucãtor de Liga 1 sã se
poarte aºa bine cu mine, tot tim-
pul m-a încurajat. M-a felicitat
pentru joc de fiecare datã. Sunt
un copil plin de ambiþie, demon-
stratã prin faptul cã la 16 ani sunt
în lotul Universitãþii, un club mare

din fotbalul românesc. Totul þine
de ambiþie, de muncã, de sacrifi-
cii atât din partea mea, cât ºi a
familiei mele. Eu consider cã pot
mai mult, depinde doar de mine.
Le mulþumesc tuturor celor care
mã încurajeazã. Sigur cã mai
existã ºi critici, dar acestea mã
întãresc”.

Pentru viitorul apropiat, obiec-
tivele lui Screciu sunt: “Sã debu-
tez în Liga 1, sã am cât mai multe
minute, iar în al doilea rând sã ne
calificãm cu echipa naþionalã la
Europene”.

 

Þicleanu a lãsat postulÞicleanu a lãsat postulÞicleanu a lãsat postulÞicleanu a lãsat postulÞicleanu a lãsat postul
de la FRF pentrude la FRF pentrude la FRF pentrude la FRF pentrude la FRF pentru
o echipã din Qataro echipã din Qataro echipã din Qataro echipã din Qataro echipã din Qatar

ªoavã a avut 24 de jucãtori
la reunirea Podariului

ru de la CFR Romgaz. ”Le mulþumesc con-
ducãtorilor ºi antrenorului Marian Vulpe, de
la CFR Romgaz Craiova, pentru transferul
juniorului Fieraru Nicolae Adrian, nãscut în
1999, un fotbalist foarte bun ce va fi în co-
proprietate cu clubul nostru, 70-30 la sutã.
La noi va avea posibilitatea sa joace la un
nivel mai înalt” a spus Florin ªoavã.

Faþã de returul ediþiei trecute la ACS Po-
dari nu se mai regãsesc: Cioinac, I. Stancu,
Simion, Georgescu, Geamãnu ºi D. Stancu,
ultimul fiind în probe la echipa germanã de
liga a 4-a, Rot Weiss Ahlen. ACS Podari se
va pregãti la stadionul propriu pânã pe 26
iulie, atunci când se va pleca în cantonament
la Kladovo, în Serbia, iar pe 5 iulie este pro-
gramatã vizita medicalã.

Aurel Þicleanu a renunþat la proiectul de
la Federaþia Românã de Fotbal pentru a pre-
lua un club din a doua ligã din Qatar. Þiclea-
nu (57 de ani) va mai avea 3 colaboratori ro-
mâni la clubul cu care a semnat încã de la
finalul lunii mai: Sorin Cornea - secund, Leo
Toader - antrenor cu portarii ºi Gabriel Mar-
tinescu - preparator fizic. Plecarea ºefului Departamentului de Scouting al FRF va avea
repercusiuni ºi asupra activitãþii forului de la Casa Fotbalului. „Chiose” a coordonat toate
cele 6 acþiuni de trial din ultimii ani organizate de FRF pentru tinerii jucãtori români din
Spania, Ungaria, Germania, Benelux, Italia ºi Franþa. Þicleanu nu se aflã la prima experienþã
exoticã în cariera de tehnician. A mai antrenat în Maroc, la Maghreb Fes (1997-1999,
2003-2004), Hassania Agadir (2004), în Kuwait, la Al Sahel (2006-2008, 2009-2010) ºi Al
Jahra (2008), în Arabia Sauditã, la Al Shabab U-19 (2008-2009) ºi Ohud Medna (2011-
2012), dar ºi la naþionala U-20 din Bangladesh (2002). Are în palmares ºi douã echipe alba-
neze: Dinamo Tirana (2002-2003) ºi Lushnja (2003).

Conducerea clubului din Chiajna a de-
cis sã renunþe la antrenorul care a salvat
echipa de la retrogradare, Adrian Falub,
deºi s-au purtat negocieri pentru prelun-
girea contractului acestuia. Ieri, jucãtorii
Concordiei au fost informaþi cã echipa va
beneficia de un nou staff tehnic, iar fa-
vorit pentru a prelua echipa ilfoveanã este
Emil Sãndoi. Fostul antrenor al Universi-
tãþii Craiova ºi selecþioner al naþionalei de
tineret ar putea debuta la noua echipã în
finala Cupei Ligii, contra Stelei.

Emil Sãndoi, aproapeEmil Sãndoi, aproapeEmil Sãndoi, aproapeEmil Sãndoi, aproapeEmil Sãndoi, aproape
de a prelua Chiajnade a prelua Chiajnade a prelua Chiajnade a prelua Chiajnade a prelua Chiajna
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