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- Din cauza drumurilor noas-
tre, Popescule, nu numai proºtii
dau în gropi.
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S-au întors acasã cu
trei medalii de aur, trei
de argint ºi patru de
bronz, palmares care i-
a clasat în prima linie
a unuia dintre cele mai
puternice  concursuri
de ºtiinþe, „Grammar
School Cup” care se
organizeazã anual, de
patru ediþii, în Serbia,
la Belgrad. Denisa
Drãghia, Rãzvan Drã-
ghici, Radu Mircea,
toþi trei din clasa a IX-
a, ºi Anda Ionicã, clasa
a VII-a, coordonaþi de
profesorul Lucian
Tuþescu, au impresio-
nat juriul prin cunoº-
tinþele ºi rapiditatea cu
care au rezolvat la
perfecþiune probleme
de matematicã, fizicã
ºi informa-
ticã, toate
cu un grad
ridicat de
dificultate. 88888 ED
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Toatã lumea ºtie de acum
pe unde se aflã Islanda, pe
harta lumii, insula din nordul
Atlanticului, cu o populaþie de
330.000 de locuitori, cât a
Corsicii, plinã de vulcani, ghe-
þari ºi legende. 2 iulie 2016 nu
a intrat în istoria modernã a
Islandei, dar întoarcerea is-
landezilor la Reykjavik, dupã
un sfert de finalã la Euro 2016,
deloc de þinut minte, (2-5) în
compania francezilor, a adus
20.000 de suporteri la aero-
porul Keflavik…

Doljul, invadatDoljul, invadatDoljul, invadatDoljul, invadatDoljul, invadat
de cosmetice dinde cosmetice dinde cosmetice dinde cosmetice dinde cosmetice din
China ºi TChina ºi TChina ºi TChina ºi TChina ºi Turciaurciaurciaurciaurcia

Nici un spectacol
craiovean
în selecþia oficialã
a Festivalului
Naþional de Teatru
2016

Adolescenþa ºiAdolescenþa ºiAdolescenþa ºiAdolescenþa ºiAdolescenþa ºi
„vocaþia” terorii„vocaþia” terorii„vocaþia” terorii„vocaþia” terorii„vocaþia” terorii

A trecut aproape neobser-
vatã o informaþie cu privire
la „statutul” social ºi cultu-
ral al atentatorilor din capi-
tala Dacca din îndepãrtatul
Bangladesh, deºi tocmai
acest lucru ar trebui sã atra-
gã atenþia, fie ºi în efortul de
a pãtrunde mai adânc în re-
þeaua motivaþionalã a acestei
reþele teroriste cãreia i se
ataºeazã numeroase etiche-
te fãrã însã a oferi rãspun-
suri pe mãsurã. Fiindcã dacã
în substratul religios, al isla-
mului, ca sã fim mai exacþi,
controversele nu lipsesc…
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Dragnea, despre

menþinerea cotei

unice: Sã vedem

dacã mâine,

peste doi ani

e nevoie

de modificarea ei
Liderul PSD Liviu Drag-

nea a declarat, ieri, la
Palatul Parlamentului,
referitor la afirmaþia preºe-
dintelui Klaus Iohannis
privind menþinerea cotei
unice, cã rãmâne de vãzut
dacã mâine, peste doi ani
sau peste cinci va fi nevoie
de modificarea ei. Liderul
PSD a spus cã este nevoie
de o analizã atentã cu
privire la menþinerea cotei
unice. “Astãzi cota unicã
este foarte bunã, într-
adevãr. Sã vedem dacã
mâine, dacã peste doi ani,
peste cinci ani este nevoie
de o modificare a ei. Nu e
obligatoriu sã fie acelaºi
punct de vedere mâine.
Decizii de acest gen luate
pentru un capital electoral
imediat pot genera rezultate
mai târziu, care sã ne arate
cã o decizie care a produs
efecte bune astãzi, peste doi
sau cinci ani sã producã
efecte negative”, a declarat
Dragnea. Preºedintele Klaus
lohannis a declarat, în
cadrul dezbaterii privind
strategia guvernamentalã
România competitivã, cã va
trebui pãstratã cota unicã.
“Prin cota unicã, România
este astãzi competitivã
fiscal. Este un avantaj
important pe care meritã sã
îl pãstrãm, nu doar pentru a
spori atragerea de investiþii
strãine, ci pentru a susþine
ºi capitalul românesc”, a
spus Klaus lohannis
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„Interesul este de a putea avea
o imagine asupra plãþilor. Aº vrea
sã ridic altã problemã: vreau sã în-
þelegem cã procedura prin care
stabilim indemnizaþiile ºi prestaþi-
ile trebuie schimbatã. Avem 5,4
milioane persoane care primesc
indemnizaþii ºi beneficii. Avem si-
tuaþii paradoxale: persoane nevã-
zãtoare care au permis de condu-
cere”, a spus ministrul Muncii.
Pîslaru a arãtat cã Agenþiile Jude-
þene de Plãþi ºi Inspecþie Socialã
(AJPIS) fac doar un control de
documente în ceea ce priveºte
potenþialii beneficiari de indemni-
zaþii sau prestaþii sociale ºi cã cel
mai important rol în filtrarea co-
rectã a acestora îl au primãriile.

„În acest moment, AJPIS-urile

Guvernul vrea sã schimbe proceduraGuvernul vrea sã schimbe proceduraGuvernul vrea sã schimbe proceduraGuvernul vrea sã schimbe proceduraGuvernul vrea sã schimbe procedura
de acordare a beneficiilor socialede acordare a beneficiilor socialede acordare a beneficiilor socialede acordare a beneficiilor socialede acordare a beneficiilor sociale

Ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru, a declarat ieri,
în cadrul celei de-a doua zile a Forumului Adminis-

traþiei Publice Locale, cã ”procedura prin care
stabilim indemnizaþiile ºi prestaþiile trebuie schim-

batã”, deoarece existã situaþii paradoxale-”persoa-
ne nevãzãtoare care au permis de conducere”.

Sindicaliºtii susþin cã acþiunile de
protest vor continua în perioada
urmãtoare dacã discuþiile dintre
FNSA ºi Guvern nu vor avea nici-
un rezultat. Astãzi a fost prima ac-
þiune de protest. În data de 12 iulie
va urma o grevã generalã, cu în-

au o situaþie paradoxalã, în sen-
sul cã ele primesc dosarele de la
dumneavoastrã, de la primãrii.
Dosarele vin ºi, practic, AJPIS
face doar un control de docu-
mente, dumneavoastrã sunteþi cu
controlul primar ºi acesta e lu-
crul pe care trebuie sã îl îmbu-
nãtãþim ºi sã îl schimbãm, tot
programul legat de serviciile so-
ciale integrate, în care sã avem
asistent social, asistent medical,
consilieri ºcolari în comunitãþi.
Începem de la cele marginaliza-
te, pleacã de la ideea sã ºtim cu
adevãrat vulnerabilitãþile oameni-
lor. Dupã ce cã nu avem bani,
cei pe care îi avem îi cheltuim
prost”, a mai adãugat Pîslaru.

Ministrul Muncii le-a mai spus

aleºilor locali cã „administraþia cen-
tralã ºi administraþia localã sunt
în aceeaºi echipã ºi dacã vom eco-
nomisi bani la beneficii, vor exis-
ta bani la alte lucruri”. ”Acesta
este un mesaj important ºi da, vor
fi eforturi în urmãtoarele ºase luni

pe partea legatã de prestaþii ºi plãþi,
vom încerca sã punem ordine, sã
avem interoperabilitatea bazelor de
date pentru a putea face verificã-
rile, dar trebuie sã lucrãm împre-
unã. Este singura cale”, a conclu-
zionat Dragoº Pîslaru.

Sindicaliºtii din administraþia publicã
localã au intrat în grevã timp de o orã

30.000 de sindicaliºti din administraþia publicã
localã din întreaga þarã au intrat în grevã, marþi,

timp de o orã de la începutul programului de lucru,
cerând salarii mai mari, vouchere de vacanþã ºi

acordarea normei de hranã.

Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat, ieri, la Palatul Parlamentului, cã pro-
iectul de þarã trebuie sã aibã în vedere
un model de dezvoltare economicã sus-
tenabilã, o guvernare responsabilã, de-
cuplarea clientelei de la banul public prin
eliminarea corupþiei ºi reducerea biro-
craþiei. Prezent la lansarea strategiei
Guvernului “România competitivã”,
preºedintele a spus cã solicitã Execu-
tivului ca strategia de dezvoltare sã
vizeze nu doar dimensiunea economi-
cã, dar ºi prioritãþile României în ac-
tualul context european. Preºedintele
a mai spus cã România a depãºit cu
bine tranziþia, procesul de aderare la
UE ºi criza economicã, astfel încât

treruperea programului de lucru pe
durata întregii zile ºi începând cu
data de 19 iulie vom intra în grevã
generalã pe termen nelimitat”, a de-
clarat pentru MEDIAFAX secre-
tarul general al FNSA, Bogdan
ªchiop.

Protestul de ieri este urmarea a
faptului cã în cadrul întâlnirii de sãp-
tãmâna trecutã dintre sindicaliºtii din
administraþie ºi ministrul Muncii,
Dragoº Pîslaru, nu s-a ajuns la un
consens. Sindicaliºtii susþin cã sa-
lariaþii din administraþia publicã lo-
calã din România reprezintã cea mai
slab plãtitã ºi discriminatã catego-
rie de salariaþi din sistemul bugetar,
majoritatea având venituri salariale
brute apropiate ca valoare sau ega-
le cu salariu minim brut pe econo-
mie (1.250 de lei pe lunã).

Cei care au protestat cer majo-
rarea salariilor de bazã ale funcþio-
narilor publici ºi ale personalului din

administraþia publicã localã cu 25%
ºi acordarea normei de hranã pen-
tru toþi salariaþii din administraþia
publicã localã, acolo unde resur-
sele bugetare permit acest lucru,
eliminându-se astfel discriminãrile
dintre salariaþii care primesc ºi cei
care nu-l primesc. Totodatã, sin-
dicaliºtii vor ca salariaþii din admi-
nistraþia publicã localã sã benefi-
cieze de vouchere de vacanþã. Fe-
deraþia Solidaritatea Sanitarã din
România ºi-a arãtat solidaritatea cu
greva declanºatã de FNSA, marþi,
printr-un comunicat de presã, con-
siderând solicitãrile acesteia sunt
legitime ºi îndreptãþite.

Iohannis, despre proiectul de þarã: Avem nevoie
de o guvernare responsabilã ºi eliminarea corupþiei

acum, la zece ani de la aderare, se im-
pune mai mult ca oricând un proiect
de þarã, care sã se bazeze pe un model
de dezvoltare economicã sustenabilã.
“S-au fãcut multe strategii, dar au rã-
mas pe hârtie, în diverse sertare gu-
vernamentale”, a mai spus Iohannis.
Preºedintele a declarat cã, din perspec-
tiva proiectului de þarã, România are
nevoie de “o guvernare responsabilã,
realistã, consecvenþã pe cale reforme-
lor, transparenþã, decuplarea clientelei
de la banul public, prin eliminarea co-
rupþiei ºi reducerea birocraþiei”. ªeful
statului a mai afirmat cã proiectul de
þarã trebuie sã includã ºi regândirea
relaþiei dintre stat ºi cetãþean.
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Toatã lumea ºtie, de acum, pe
unde se aflã Islanda, pe harta lu-
mii, insula din nordul Atlanticu-
lui, cu o populaþie de 330.000 de
locuitori, cât a Corsicii, plinã de
vulcani, gheþari ºi legende. 2 iu-
lie 2016 nu a intrat în istoria mo-
dernã a Islandei, dar întoarcerea
islandezilor la Reykjavik, dupã un
sfert de finalã la Euro 2016, de-
loc de þinut minte, (2-5) în com-
pania francezilor, a adus 20.000
de suporteri la aeroporul Kefla-
vik, semn al unei empatii desã-
vârºite, ideal cadru pentru o pa-
radã cu un autocar imperial spre
parcul Amarholl. Islandezii s-au
oprit în sferturile de finalã ale
competiþiei, dupã ce au îngenun-
cheat reprezentativele Austriei ºi
Angliei ºi nu s-au inhibat nici în
faþa Portugaliei ºi Ungariei. O
victorie în faþa Angliei este una

specialã, fiindcã reprezentativa
„trei lei” aliniazã 11 jucãtori fan-
tastici, însã Islanda are o echipã
fantasticã. Presa francezã a des-
cântat cu o plãcere rãutãcioasã
ºi umanistã, care o caracterizea-
zã, când e vorba de „succesele”
echipei de peste Mânecã, întâl-
nirea respectivã. Ascensiunea
islandezã, de þinut minte, fusese
anunþatã din faza preliminariilor
pentru Euro 2016. Era expresia
râvnei ºi transpiraþiei, trudei dacã
vreþi, devotamentului pentru cu-
lorile þãrii, deºi sunã cam straniu
pentru nu puþini, dar ºi a medio-
critãþii ºi aplatizãrii valorilor din
fotbalul european. Franþa ºi Is-
landa nu au oferit un spectacol
de þinut minte, în pofida celor 7
goluri, câte nu se mai înscriserã
într-o altã partidã, dar au polari-
zat atenþia. Vikingii, generoºi cu

efortul, au alergat cât toatã pri-
ma ligã a lui Rãzvan Burleanu la
un loc, dar au înþeles cã e un
scandal pentru fotbalul „mare” sã
se întâmple vreo minune. Ei ºi-
au mulþumit, cum spuneam, prin
abnegaþie, proprii suporteri, între
care s-a aflat ºi noul preºedinte
al þãrii, recent ales, Gudni Johan-
nsson (47 de ani), purtând tricoul
echipei naþionale, pe Stade de
France. În teren, islandezii au
abandonat orice melancolie des-
tructivã, deºi aveau ca adversari
pe Olivier Giroud, Paul Pogba,
Dimitri Payet, Antoine Griez-
mann, Laurent Koscielny. Cam
asta a fost tot, deºi co-selecþio-
nerii Lars Lagerback, suedez,
diplomat în ºtiinþe politice ºi is-
landezul Heimir Hallgrimsson,
medic stomatolog – stoici ºi com-
petenþi –, au reþinut multe obser-

vaþii tactice, de-a dreptul inope-
rante, acum, în faþa imensei sim-
patii populare de care s-au aco-
perit. Þara cu o calitate a vieþii
de invidiat, cu cei mai fericiþi oa-
meni din lume, cu un fabulos ve-
nit pe cap de locuitor, cu mai mulþi
vulcani decât fotbaliºti profesio-
niºti, cum a atras atenþia Gary
Lineker, a arãtat cã este iubitã
de fiii ei. Islanda nu are reputa-
þia unei mari puteri sportive. A
adunat de-a lungul timpului vreo
patru medalii olimpice, dar niciu-
na din aur. Scriitorul ºi poetul is-
landez Eirikur Orn Nordahl, într-
un interviu pentru „Liberation”
spunea cã þara sa produce artiºti,
scriitori, ºi acum ºi fotbaliºti. Noi
ºtiam cã, în general, are o groza-
vã industrie a procesãrii peºte-
lui, cu pondere covârºitoare în
PIB-ul naþional. La începutul

anilor 2000 s-au fãcut investiþii
în noi terenuri pentru copii, care
sã poatã fi folosite în tot timpul
anului ºi tenacitatea funciarã a
islandezilor se dovedeºte un atu
în fotbal. Precum spiritul oltenesc,
odinioarã, prin pãrþile locului. La
37 de ani ai sãi, cel mai mare fot-
balist al acestei þãri, Eidur Gud-
johnsen, care a trecut pe la Chel-
sea ºi Barcelona, a evoluat doar
10 minute la actuala ediþie a Euro,
în schimb ºi-a încurajat în perma-
nenþã coechipierii mai tineri. Ma-
rea surprizã: de la meci la meci,
echipa s-a prezentat mai bine, cu
încredere teribilã în propriile dis-
ponibilitãþi. Dupã handbal, fotba-
lul a devenit un miraj în rândul ti-
nerilor, în cadrul unui program de
combatere a depresiei, valorifi-
cându-se în contex o politicã în-
þeleaptã a guvernului.

Totodatã, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, a precizat cã proiectul „Re-
descoperã istoria“ va încheia un
amplu proces investiþional, pro-
ces care s-a întins pe o perioadã

Consiliul Judeþean Dolj va aloca peste
1,2 milioane de lei Muzeului Olteniei
Consiliul Judeþean Dolj va aloca peste 1,2 milioane de lei Muzeului Olteniei pen-

tru finalizarea amenajãrii expoziþiilor permanente la Secþia de Istorie-Arheologie,
fiind astfel continuat un demers care s-a concretizat prin creºterea semnificativã a
numãrului de vizitatori, a anunþat, ieri, preºedintele CJ, Ion Prioteasa.

de zece ani ºi care a vizat secþii-
le de Istorie-Arheologie, de ªtiin-
þele Naturii ºi de Etnografie ale
Muzeului Olteniei.

„Iniþiativa prin care ne-am pro-
pus sã realizãm expoziþia perma-

nentã la Secþia de Istorie-Arheo-
logie continuã cu toatã forþa. Este
un proiect în care am crezut ºi în
care ne-am pus mari speranþe cã,
odatã finalizat, va oferi un punct
de atracþie, dar ºi un reper impor-
tant pentru toþi cei care vor sã afle
mai multe despre trecutul Olteniei.

Mã bucur sã constat cã inte-
resul publicului pentru instituþia din
subordinea consiliului judeþean
este tot mai intens. Astfel, demer-
sul nostru pentru amenajarea ex-
poziþiilor permanente, care se ri-
dicã în total la aproximativ
800.000 de euro, a contribuit la
creºterea atractivitãþii pentru ac-
tivitatea desfãºuratã la Secþia de
Istorie-Arheologie, aºa cum ara-
tã ºi datele privind numãrul vizi-
tatorilor, care a urcat de la apro-
ximativ 8.000, în primele ºase luni
ale lui 2015, la aproape 17.000, în
acest început de an.

Succesul va fi pe deplin contu-
rat odatã cu încheierea întregului
proces de amenajare a expoziþii-
lor permanente, motiv pentru care,
la ºedinþa din luna iulie a Consi-
liului Judeþean Dolj, vom aloca
peste 1,2 milioane de lei pentru a
finaliza proiectul.

Ultimele spaþii, care se întind
pe o suprafaþã de 470 de metri
pãtraþi, vor fi gata pânã la sfârºi-
tul acestui an, oferind astfel ºansa
unui itinerariu prin trecutul aces-
tei bogate zone din perspectiva
diferitelor intervale istorice, tre-
când prin Antichitate, Evul Me-

diu, perioada modernã ºi contem-
poranã a Olteniei ºi a României.

Aceastã iniþiativã vine sã între-
geascã o suitã de proiecte reali-
zate în beneficiul publicului din
toatã Oltenia, Consiliul Judeþean
Dolj reuºind în acest fel sã închi-
dã un ciclu investiþional demarat
în urmã cu zece ani ºi care a cu-
prins consolidarea ºi restaurarea
unor clãdiri cu un bogat trecut,
imobilul Secþiei de Istorie-Arheo-
logie ºi Casa Bãniei, construirea
unui nou sediu pentru depozite,
spaþii administrative ºi Laborato-
rul de Restaurare, dar ºi amena-
jarea expoziþiilor pentru toate cele

trei secþii ale Muzeului Olteniei.
Prin aceste acþiuni pe care

Consiliul Judeþean Dolj le-a între-
prins în ultimul deceniu, concreti-
zate în investiþii de aproape 12
milioane de euro doar la Muzeul
Olteniei, am urmãrit sã oferim
publicului larg o deschidere cât
mai generoasã cãtre actul de cul-
turã, adresând, totodatã, craiove-
nilor ºi nu numai invitaþia de a veni
sã descopere acest bogat tezaur,
care numãrã peste 250.000 de
piese din patrimoniul cultural na-
þional”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.
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Doljean cercetat pentru conducerea
unui autoturism neînmatriculat

Luni, în jurul orei 17.00, pe strada 24 Ianuarie din oraºul Filiaºi a fost
depistat S. Paris, 51 de ani, din localitate în timp ce conducea un autotu-
rism neînmatriculat.

Poliþiºtii au întocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul comite-
rii infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism
neînmatriculat.

La volanul unui bolid de lux
fãrã a poseda permis

În noaptea de 04/05.07.2016, ora 01.30, poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova, aflaþi în executarea serviciului de supraveghere ºi control
al traficului rutier, l-au depistat pe D. Cãtãlin, 27 ani, din Craiova în timp
ce conducea un autoturism, pe strada Brestei din municipiu, fãrã a pose-
da permis de conducere valabil pentru nici o categorie de vehicule.

Celui în cauzã i s-a întocmit dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii
de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fãrã a poseda per-
mis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Cercetat pentru conducere fãrã permis
Asearã, în jurul orei 19.30, o patrulã de siguranþã publicã din

cadrul Secþiei 2 aflatã în serviciul de patrulare au oprit în trafic, pe strada
Râului, un autoturism condus de M. Costicã, 41 de ani,  din comuna
Podari, Dolj care nu deþine permis de conducere pentru nicio categorie
de autovehicule.

Poliþiºtii au întocmit în cauzã dosar penal în conformitate cu pre-
vederile legale.

Tânãrã dispãrutã de la domiciliu,Tânãrã dispãrutã de la domiciliu,Tânãrã dispãrutã de la domiciliu,Tânãrã dispãrutã de la domiciliu,Tânãrã dispãrutã de la domiciliu,
identificatã de poliþiºtii doljeniidentificatã de poliþiºtii doljeniidentificatã de poliþiºtii doljeniidentificatã de poliþiºtii doljeniidentificatã de poliþiºtii doljeni

La câteva zile dupã ce a fost datã în
urmãrire naþionalã, o tânãrã din Timiºoa-
ra fost gãsitã de poliþiºtii doljeni la Craio-
va. În data de 4 iulie a.c, M. Kristina, în
vârstã de 29 de ani, a fost depistatã în

urma activitãþilor specifice întreprinse de
poliþiºtii Secþiei 3 Poliþie. Tânãra figura
în rândul persoanelor urmãrite la nivel
naþional din data 26 iunie a.c, fiind dis-
pãrutã de la domiciliu în împrejurãri sus-

pecte. Persoana depistatã a fost audiatã,
aceasta declarând cã în perioada în care
a lipsit de la domiciliu nu a fost victima
vreunei infracþiuni ºi a plecat datoritã
unor neînþelegeri apãrute în familie.

În spatele gratiilorÎn spatele gratiilorÎn spatele gratiilorÎn spatele gratiilorÎn spatele gratiilor, dupã comiterea a trei furturi, dupã comiterea a trei furturi, dupã comiterea a trei furturi, dupã comiterea a trei furturi, dupã comiterea a trei furturi
Ieri dimineaþã, în jurul orei

08.15, I. Constantin, 50 de ani,
din Craiova a sesizat poliþiºtilor
Secþia 3 Poliþie Craiova faptul
cã, persoane necunoscute, în
noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã, prin forþarea capotei mo-
tor, au sustras bateria acumu-
lator de la autoturismul sãu par-
cat la domiciliu.

Echipa operativã dirijatã la lo-
caþia indicatã a demarat investi-
gaþiile, iar în urma activitãþilor

specifice desfãºurate ºi cu spri-
jinul poliþiºtilor din cadrul Servi-
ciului Criminalistic, au fost iden-
tificaþi B.C., 17 ani ºi R. Marian,
22 ani, ambii din Craiova.

Prin extinderea cercetãrilor
poliþiºtii au stabilit faptul cã sus-
pecþii, în aceeaºi noapte, au mai
sustras acumulatorii de la alte
douã autovehicule, fapte nese-
sizate la momentul comiterii, pre-
judiciul de 790 lei fiind recupe-
rat în totalitate ºi restituit per-

soanelor vãtãmate.
În baza probatoriul adminis-

trat de poliþiºti, în cauza s-a dis-
pus continuarea urmãririi penale
faþã de suspecþi sub aspectul sã-
vârºirii a trei infracþiuni de furt
calificat, astfel cei doi suspecþi
au fost reþinuþi pentru 24 ore pe
bazã de ordonanþã de reþinere.

Suspecþii au fost introduºi în
Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv din cadrul Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Dolj.

La volan fãrã permis ºi subLa volan fãrã permis ºi subLa volan fãrã permis ºi subLa volan fãrã permis ºi subLa volan fãrã permis ºi sub
influenþa bãuturilor alcooliceinfluenþa bãuturilor alcooliceinfluenþa bãuturilor alcooliceinfluenþa bãuturilor alcooliceinfluenþa bãuturilor alcoolice

În data de 04 iulie a.c, în jurul
orei 08.30, în comuna Lipovu a fost
depistat A. Florin, 29 de ani, din
comuna Bârca, Dolj în timp ce con-
ducea un autoturism fãrã a poseda
permis de conducere ºi având o al-
coolemie de 0.60 mg/l alcool pur în
aerul expirat.  A. Florin a fost con-

dus la spitalul Segarcea unde i s-au
prelevat probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, din investigaþii s-
a stabilit cã autoturismul i-a fost
încredinþat pentru a fi condus pe
drumurile publice de cãtre C. Su-
raj, 27 de ani,  din comuna Bârca,

Dolj, acesta cunoscând faptul cã
tânãrul nu posedã permis de con-
ducere ºi se aflã sub influenþa bã-
uturilor alcoolice.

Pe numele celor în cauzã s-a
întocmit dosar penal ºi se conti-
nuã cercetãrile în conformitate cu
prevederile legale.

Mandat executat
Poliþiºtii din cadrul Secþiei 14

Poliþie Rurala Bîrca împreunã cu
poliþiºti de la Posturile de Poliþie
Cerãt ºi Lipovu au executat, în data
de 4 iulie a.c, o acþiune pe linia
depistãrii persoanelor urmãrite în
temeiul legii.

Astfel, în cadrul acþiunii a fost
depistat ºi prins M. Ionuþ, 20 de
ani, din comuna Cerãt, Dolj în ca-
zul cãruia Judecãtoria Segarcea a
dispus înlocuirea mãsurii preven-
tive a controlului judiciar cu mã-
sura arestãrii preventive pentru o

perioadã de 30 de zile ca urmare a
încãlcãrii de cãtre acesta a obliga-
þiei de a nu depãºi limita teritorialã
a judeþului Dolj. M. Ionuþ a fost
introdus în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv din cadrul Inspec-
toratului Judeþean de Poliþie Dolj.
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În conformitate cu programul
Autoritãþii Naþionale pentru Pro-
tecþia Consumatorilor privind te-
maticile de control pe trimestrul
al II-lea, în perioada 21.06. –
30.06.2016 s-a desfãºurat o acþi-
une de verificare a respectãrii pre-
vederilor legale la comercializarea
produselor cosmetice.
Ce au verificat comisarii

Dupã cum ne precizeazã con-
ducerea Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
Dolj, produsele cosmetice pot fi
puse la dispoziþie pe piaþã, doar dacã
pe recipientul ºi pe ambalajul aces-
tora sunt inscripþionate vizibil, de
neºters ºi uºor lizibil, urmãtoarele
date: numele sau denumirea co-
mercialã ºi adresa persoanei res-
ponsabile – în cazul în care sunt
indicate mai multe adrese trebuie
evidenþiatã adresa la care se aflã
dosarul cu informaþii despre pro-
dus, iar pentru produsele cosmeti-
ce importate din afara UE se spe-
cificã þara de origine; conþinutul
nominal la data ambalãrii, exprimat
în greutate sau în volum; data mi-
nimã de durabilitate – datã pânã la
care produsul cosmetic, depozitat
în condiþii adecvate îndeplineºte
funcþia sa iniþialã; precauþii speciale
care trebuie respectate la utilizare;
numãrul de lot al produsului; func-
þia produsului cosmetic, în cazul
în care aceasta nu reiese clar din
prezentarea sa ºi lista ingrediente-
lor – aceastã informaþie poate fi
indicatã numai pe ambalaj (cutie).
Informarea în limba românã
lipseºte

La trei operatori economici,
dintre care doi cu sediul în Craio-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În intervalul 21 – 30 iunie a.c., inspectorii de la Comisaria-
tul Judeþean pentru Protecþia Consumatorilor Dolj au desfã-
ºurat o acþiune de verificare a respectãrii prevederilor legale
la comercializarea produselor cosmetice. Au fost controlaþi
22 de operatori economici, 14 dintre aceºtia fiind gãsiþi în
abateri. S-au aplicat 12 amenzi contravenþionale în cuantum
de 18.000 de lei. Cum ne-am obiºnuit, cea mai mare parte a
produselor cosmetice provine din China ºi Turcia. O altã
acþiune de control a vizat anvelopele second-hand. Aici, 150
de cauciucuri au fost oprite de la comercializare.

va ºi unul în Calafat, au fost gãsi-
te la comercializare produse cos-
metice – truse fard, rujuri, fond
de ten, sclipici unghii, fard pleoa-
pe, ojã matã, gel unghii – toate
import China ºi Turcia, care nu
aveau informaþiile obligatorii tra-
duse în limba românã. Faþã de cele
constatate a fost dispusã mãsura
de oprire temporarã de la comer-
cializare a 74 de bucãþi de produ-
se cosmetice, în valoare de 626
de lei ºi aplicarea a douã amenzi
contravenþionale în valoare de
5.000 de lei ºi a unui avertisment.

Comisarii de la Comisariatul
Judeþean pentru Protecþia Consu-
matorilor Dolj mai atrag atenþia cã,
agenþii economici sunt obligaþi sã
respecte prevederile legale în ca-
zul promoþiilor. Conform Legii nr.
148/2000, art. 9, comparaþiile
care se referã la o ofertã specialã
trebuie sã indice, în mod clar ºi
neechivoc: data la care înceteazã
oferta sau, dacã este cazul, faptul
cã oferta specialã se referã la sto-
cul de bunuri disponibil; data de
începere a perioadei în care se
aplicã preþul special sau alte con-
diþii specifice, dacã oferta specialã
nu a început încã.
Amendaþi pentru neafiºarea
vizibilã a preþurilor

În perioada sus-menþionatã,
comisarii au constatat neafiºarea
preþurilor ºi tarifelor, în mod vizi-
bil ºi într-o formã neechivocã,
uºor de citit, la 11 operatori eco-
nomici, majoritatea din Craiova,
dar ºi din Calafat. Faþã de cele
constatate au fost aplicate 10
amenzi contravenþionale în valoare
de 13.000 lei ºi un avertisment.

În urma acestei acþiuni au fost

controlaþi, în total, 22 de agenþi
economici. Mai mult de jumãtate
dintre aceºtia (14) au fost depis-
taþi cu abateri. Valoarea produse-
lor controlate a fost de 6.134 lei,
cea a produselor cu abateri de
3.543 lei. Au fost oprite temporar
de la comercializare 74 de bucãþi
de produse cosmetice în valoare
de 626 lei. Numãrul sancþiunilor
aplicate a fost de 14, dintre care
12 au fost amenzi contravenþio-
nale în valoare totalã de 18.000
de lei ºi 2 au fost avertismente.
Atenþie ºi la cauciucurile
second-hand

În perioada 06.06 – 10.06
2016, comisarii au mai efectuat o
acþiunie de verificare a respectã-
rii prevederilor legale la comercia-
lizarea anvelopelor second-hand.
Astfel, au fost controlaþi 4 opera-
tori economici, dintre care 3 au
fost în abateri de la legislaþie. Va-
loarea produselor controlate a ur-
cat la 17.500 de lei, iar a celor cu
abateri la 7.500 de lei. Au fost
oprite temporar de la comerciali-
zare 150 de anvelope, a cãror va-
loare a totalizat 7.500 de lei. Re-
zultã un preþ mediu practicat pe
aceastã piaþã de 50 de lei per an-
velopã. Numãrul sancþiunilor apli-
cate a fost de trei, fiind vorba de
amenzi contravenþionale în valoare
totalã de 4.000 de lei.

Oprite de la vânzare
pentru marcaj ilizibil

Autoritãþile responsa-
bile cu protecþia consu-
matorilor atrag atenþia cã
este interzisã comerciali-
zarea anvelopelor se-
cond-hand, atât pentru
anvelopa de varã, cât ºi
pentru cea de iarnã, care
prezintã: tãieturi profun-
de, crãpãturi, deteriorãri,
uzurã neuniformã pro-
nunþatã, adâncimea pro-
filului principal este sub
limita admisã de 2 mm la
anvelopele cu diametrul
sub 20" sau minimum 4

mm la anvelopele cu diametrul
peste 20" – roþi autovehicul, roa-
tã de rezervã, roþi remorcã, infor-
maþiile de bazã conþinute pe pere-
tele lateral al anvelopei referitoare
la marcajele producãtorului nu
sunt vizibile – lãþimea secþiunii an-
velopei în mm, construcþia anve-
lopei, diametrul jantei, data de fa-
bricaþie ºi denumirea comercialã.

Este interzisã comercializarea
anvelopelor second-hand pentru
iarnã, pe care nu prezintã sau nu
este vizibilã informaþia inscripþio-

natã cu litere pe peretele lateral al
anvelopei referitoare la marcajele
producãtorului. Doi agenþi econo-
mici din Craiova, pentru cã vin-
deau anvelope de iarnã, fãrã a avea
lizibilã informaþia inscripþionatã au
fost sancþionaþi cu amenzi în va-
loare de 3.000, iar 150 de anvelo-
pe au fost oprite de la vânzare. De
asemenea, o altã societate din Cra-
iova comercializa anvelope fãrã a
avea afiºat preþul, motiv pentru
care a fost sancþionatã cu amen-
da în valoare de 1.000 de lei.
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GEORGE POPESCU

A trecut aproape neobservatã o informaþie
cu privire la „statutul” social ºi cultural al aten-
tatorilor din capitala Dacca din îndepãrtatul
Bangladesh, deºi tocmai acest lucru ar trebui
sã atragã atenþia, fie ºi în efortul de a pãtrun-
de mai adânc în reþeaua motivaþionalã a aces-
tei reþele teroriste cãreia i se ataºeazã nume-
roase etichete fãrã însã a oferi rãspunsuri pe
mãsurã. Fiindcã dacã în substratul religios,
al islamului, ca sã fim mai exacþi, controver-
sele nu lipsesc, de vreme ce abundã opiniile
unor reputaþi studioºi, inclusiv ºi mai ales, ei
înºiºi islamici, cã nu existã indicii în textul
coranic care sã legitimeze teroarea, ipoteza
unor interpretãri eronate nu explicã amploa-
rea ºi, mai ales, cazuistica atâtor atentate de
cruzimea celor din aceste ultime decenii.

Se ºtia, încã de la primele evaluãri, chiar
dupã 11 septembrie 2001, cã majoritatea mi-
litanþilor dispuºi sã îmbrace cãmaºa morþii,
ca sã nu mai vorbim de lideri nu erau  ºi nu
sunt nici azi niºte emarginaþi, niºte sãraci, trãi-
tori de la o zi la alta în periferiile metropolelor

occidentale ori ale propriilor lor oraºe. ªi asta
în ciuda existenþei unor cartiere cu prepon-
derenþe musulmane, dar la concurenþã, într-
o oarecare mãsurã, cu alte periferii, nu nea-
pãrat anti-creºtine, dar în care s-au putut
contura centre anti-sociale de proporþii. S-a
întâmplat mai peste tot, în Paris, la Milano, la
Roma, chiar în tradiþia „borgatelor” pe care
avea sã le introducã în literaturã ºi în cinema
nimeni altul decât marele scriitor ºi regizor
Pier Paolo Pasolini.

Revenind la subiectul ca atare, spuneam
cã noile informaþii survenite din mediile ata-
catorilor de la Dacca au scos la ivealã un
fapt mai mult decât incitant: toþi erau ado-
lescenþi liceali de familie bunã, ai cãror pã-
rinþi, altminteri persoane ºi personalitãþi cu-
noscute ºi agreate. sunt universitari, proprie-
tari ai unor vile somptuoase, unul dintre ei
chiar ºef în armatã.

Un grup de jurnaliºti au vizitat Liceul
„Scholastica”, una dintre cele mai prestigioa-
se instituþii ale Capitalei, situatã nu departe

de locul atentatului, adicã în acea zonã con-
sideratã sigurã ºi de lux a Capitalei, unde se
gãsesc ºi cele mai multe ambasade strãine.
Aici au fost elevi ºi cei ºase atentatori. În-
chisã pe motive de ramadan, jurnaliºtii oc-
cidentali se lovesc totuºi de refuzul puþinilor
ex-colegi de a face mãrturisiri. Câte unul ºi-
i aminteºte, erau inteligenþi, cu aere de clasã
supra-pusã, îºi permiteau orice, în plus însã,
extrem de rezervaþi ºi, mai ales, mai totdeau-
na plini de mânie. Le sãrea þandãra din ori-
ce, fie pe motive religioase (cu colegii in-
duºi mai ales cu care de altfel crescuserã de
mici), dar mai ales era limpede ura lor faþã
de strãini, mai ales faþã de occidentali.

Întrebarea care s-a pus ºi care se va mai
pune în ce contexte particulare este cum s-
a produs radicalizarea lor, nu doar „religioa-
sã”, ci ºi general-umanã? Sigur, cum notam
în aceastã paginã, persistã, în structura noas-
trã cea mai intimã, ºi o „fiarã”, gata sã ne
acapareze mintea, dar tocmai mediul – edu-
caþia, cultura, intercunoaºterea – intervin la

timp spre a o oprima.
Mã gândesc dacã nu cumva chiar în is-

toria unor astfel de comportamente, în filele
Istoriei, în parte scrise – dar cine se mai
osteneºte sã le citeascã ºi sã le analizeze –
ar trebui cãutate rãspunsurile cuvenite ºi,
dincolo de ele, decantate niºte soluþii.

Cine-ºi aminteºte protestele din 1968, în-
cepute în campusurile transoceanice ºi, apoi,
rãspândite în marile metropole europene,
ignorã un fapt ce-avea sã fie relevat ceva
mai târziu: majoritatea protestatarilor, hip-
py, che-guevariºti, ba ºi „maoiºti”, ocazio-
nali ori sinceri, erau fii ai marii burghezii,
adolescenþi coborâþi din palatele luxoase, cu
un spirit negaþionist inflamat, deciºi sã-ºi
detroneze… propriii pãrinþi.

De aici, analize particulare abia ar putea în-
cepe ºi nu mi se pare o simplã întâmplare cã
îndoctrinãrile, de orice naturã, din întreaga is-
torie, ºi-au fixat ca sursã tocmai coruperea
vârstei adolescentine sfârºind mai de fiecare
datã în labirinturile mocirloase ale civilizaþiei.

Adolescenþa ºi „vocaþia” teroriiAdolescenþa ºi „vocaþia” teroriiAdolescenþa ºi „vocaþia” teroriiAdolescenþa ºi „vocaþia” teroriiAdolescenþa ºi „vocaþia” terorii

Grãdiniþele vor funcþiona între 4 iulie –
2 septembrie, pentru a facilita creºterea ni-
velului de pregãtire pentru ºcoalã ºi acce-
sul la educaþia primarã, dar ºi pentru a pre-
veni abandonul ºcolar pe termen lung al
copiilor proveniþi din medii defavorizate.
În þarã, sunt 36 de cadre didactice care
vor lucra direct cu cei mici. În cadrul aces-
tui program, sunt incluºi copiii care nu au
avut sau nu au posibilitatea parcurgerii eta-
pei preºcolare, din motive socio-economi-
ce, sau au fost fie neînscriºi, fie înscriºi,
dar cu participare redusã în sistemul de
învãþãmânt, aflându-se în risc ridicat de

Grãdiniþã estivalã pentruGrãdiniþã estivalã pentruGrãdiniþã estivalã pentruGrãdiniþã estivalã pentruGrãdiniþã estivalã pentru
copiii din familii defavorizatecopiii din familii defavorizatecopiii din familii defavorizatecopiii din familii defavorizatecopiii din familii defavorizate

Peste 700 de copii din comunitãþi defavorizate din Bucureºti ºi alte 21 de
judeþe din România vor beneficia de educaþie preºcolarã, în cadrul celor 37 de
grãdiniþe estivale lansate, din 4 iulie, de Organizaþia „Salvaþi Copiii!”. Nevoia
unui astfel de demers apare în care doar 52% dintre copiii români frecventeazã
grãdiniþa, una dintre cauzele neparticipãrii fiind sãrãcia. În Craiova, 20 de pri-
chindei vor participa la acest program, pe perioada de varã, cu provenienþã din
familii vulnerabile social.

abandon ºcolar. La finalizarea sistemului
estival, cei mici sunt înscriºi în sistemul
educaþional, iar situaþia lor va fi monitori-
zatã permanent.

Douã cadre didactice pentru 20 de copii
Pentru acest an, sunt 37 de instituþii de

învãþãmânt cuprinse în proiect, una fiind ºi
în Craiova. „Activitatea se va desfãºura la
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ºi
sunt cuprinºi 20 de copii cu vârste între pa-
tru ºi ºapte ani, care provin din familii vul-
nerabile din punct de vedere economico-so-
cial, cu posibilitate de abandon ºcolar. Vor fi

douã cadre didactice care se vor ocupa de
întreg procesul educaþional, cei mici primind
o masã caldã zilnic, rechizite ºi alte ajutoare.
Suntem parteneri cu o asociaþie din Suedia,

care ne susþine ºi din punct de vedere finan-
ciar ”, a precizat  Oana Mic, coordonatorul
proiectului, la Craiova.

CRISTI PÃTRU

Societatea Naþionalã de Cruce
Roºie din România a fost înfiin-
þatã în 1876, când România se afla
în pregãtirea obþinerii Indepen-
denþei. Un grup de oameni cu
suflet, personalitãþi istorice – Di-
mitrie Ghica, Nicolae Creþulescu,
George Gr. Cantacuzino, Gr. C.

„Crucea Roºie” din România –„Crucea Roºie” din România –„Crucea Roºie” din România –„Crucea Roºie” din România –„Crucea Roºie” din România –
140 de ani de istorie140 de ani de istorie140 de ani de istorie140 de ani de istorie140 de ani de istorie

Societatea Naþionalã de „Cruce Roºie” din România este în plinã sãrbãtoa-
re, la cei 140 de ani de existenþã. Filiala Dolj a þinut sã marcheze, ieri, aceastã

aniversare, ziua de 4 iulie fiind cea care este statutatã.

Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ioan
Ghica, Dimitrie Sturza, Carol
Davila, cel din urmã fiind ºi cel
care a avut ideea, prin înfiinþarea
Corpului Surorilor de Cruce Ro-
ºie – au fost semnatarii actului de
înfiinþare a „Crucii Roºii” din Ro-
mânia, primul sediu fiind la Spi-

talul „Colþea” din Bucureºti. Ac-
tul a fost semnat ºi de Principele
Carol I, viitor Rege. De-a lungul
anilor, nume sonore – Regina Eli-
sabeta, Regina Maria, Regina Ele-
na, Regina Ana, Prinþul Dimitrie
Ghica, George Enescu, Grigoraº
Dinicu, Cella Delavrancea – au
contribuit la spiritul umanitar al
Societãþii. „Suntem recunoscãtori
nenumãratelor generaþii de volun-
tari care au asigurat, de-a lungul
timpului, ajutor tuturor celor în
nevoie, indiferent de condiþii. Ne
mândrim cu surorile de Cruce
Roºie, care au alinat suferinþa rã-
niþilor ºi bolnavilor în timp de rãz-
boi, care au tratat copii, tineri ºi
bãtrâni în timpul unor epidemii.
Vom continua sã aducem bucu-

rie ºi speranþã celor care au ne-
voie de noi”, a spus preºedintele
SN de Cruce Roºie din România,
Ioan Silviu Lefter.

Activitate intensã în judeþul Dolj
Filiala Dolj a Societãþii a mar-

cat, ieri, aceastã sãrbãtoare. Au
fost premiaþi toþi cei care au avut
o contribuþie la bunul mers al ac-
tivitãþii . „Nu puteam avea suc-
ces fãrã ajutorul voluntarilor, de
aceea atât ei, cât ºi cei care au
sprijinit acþiunile noastre, prin di-
verse manifestãri, primind Diplo-
me de Recunoºtinþã, semnate de
Preºedintele Societãþii Naþionale
de Cruce Roºie, Principesa Mar-
gareta. La Dolj ne putem mândri
cu foarte multe rezultate, dacã

amintim numai reprezentanþii pe
care îi avem, an de an, la fazele
naþionale ale diferitelor concur-
suri, chiar în aceastã lunã un
echipaj de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” fiind prezent la
etapa finalã la „Sanitarii price-
puþi”, la Poiana Þapului, în jude-
þul Buzãu. De asemenea, am fi-
nalizat prima etapã a sprijinului
oferit copiilor proveniþi din fami-
lii defavorizate, 36 de tineri be-
neficiind de ajutor, atât material ,
cât ºi de unul de îndrumare edu-
caþionalã, iar din toamnã vrem sã
creºtem numãrul la 50 ”, a spus
Maria Vintilã, director al Filia-
lei Dolj a Societãþii Naþionale de
Cruce Roºie.

CRISTI PÃTRU
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Nigel Farage ºi Boris Johnson “nu sunt
patrioþi, ci eroi triºti”, afirmã preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,
dupã ce liderii grupului favorabil ieºirii Marii
Britanii din Uniunea Europeanã s-au retras
din prim-planul vieþii politice britanice. “Eroii
Brexitului de ieri sunt eroii triºti de astãzi”, a
declarat Jean-Claude Juncker în Parlamen-
tul European, conform ziarului The Guar-
dian. “Cei care au contribuit la criza din
Marea Britanie au demisionat - Johnson, Fa-
rage ºi alþii. Aceºti oameni sunt retronaþio-
naliºti, nu patrioþi. Patrioþii nu demisioneazã
când se înrãutãþeºte o situaþie; patrioþii rã-
mân”, a subliniat Juncker. Fostul primar al
Londrei Boris Johnson ºi Nigel Farage, lide-
rul formaþiunii de extremã-dreapta Partidul
Independenþei Marii Britanii (UKIP), au fost
liderii grupului politic favorabil ieºirii Marii
Britanii din UE. În mod paradoxal, dupã ce
grupul pro-Brexit a câºtigat referendumul din
23 iunie, Boris Johnson a decis sã nu candi-
deze pentru postul de lider al Partidului Con-
servator ºi de premier, iar Nigel Farage a
demisionat de la conducerea UKIP.

 ªTIRI

ªTIRI

Circa 30.000
de teroriºti strãini,
în Irak ºi Siria

Aproximativ 30.000 de “combatanþi
teroriºti strãini” se aflã în Irak ºi Siria,
a declarat directorul executiv al Comi-
tetului pentru Contraterorism al ONU,
Jean-Paul Laborde, care a avertizat cu
privire la riscul unor atacuri din ce în
ce mai puternice în þãrile de origine ale
acestora. “Combatanþii teroriºti strãini
sunt foarte numeroºi” în Irak ºi Siria
„ºi sunt în numãr de aproximativ
30.000, iar acum cã spaþiul vital al Stat
Islamic se reduce în Irak, îi vedem
revenind spre noi, nu doar în Europa,
ci în þãrile lor de origine cum ar fi
Tunisia, Maroc”, a explicat Laborde,
subsecretarul general al ONU, în
cadrul unei conferinþe de presã la
Geneva. “Atacurile teroriste în þãrile lor
de origine riscã sã fie din ce în ce mai
puternice pentru a contrabalansa
presiunea care se pune asupra lor”, a
insistat el.

SUA ºi Rusia ar fi

ajuns la un acord
pentru o cooperare
militarã mai strânsã

în Siria
Washingtonul ar fi ajuns la un

acord de cooperare militarã mai
strânsã cu Moscova în Siria, aceastã
înþelegere fiind parte a eforturilor
americane de a limita efectele crizei
siriene, dupã eºuarea negocierilor de
pace, noteazã agenþia de analize
Stratfor. Înþelegerea, care potrivit
cotidianului The Washington Post, ar
fi fost semnatã pe 27 iunie, presupune
ca forþele americane sã facã schimb de
informaþii cu forþele ruse ºi sã lanseze
raiduri aeriene comune împotriva
poziþiilor organizaþiei teroriste Jabhat
al-Nusra, iar în schimb, Rusia ar
trebui sã înceteze bombardamentele
care vizeazã zonele ocupate de forþele
rebele moderate. Pentru Washington,
obiectivul cel mai important în Siria a
fost întotdeauna distrugerea reþelei
teroriste Stat Islamic, iar acest obiectiv
rãmâne prioritar.

Avion de pasageri
israelian vizat
de o ameninþare

cu bombã, escortat
deasupra Elveþiei

Forþele aeriene elveþiene au trimis,
ieri, avioane de vânãtoare pentru a
escorta o aeronavã de pasageri israelia-
nã care era vizatã de o ameninþare cu
bombã. Avionul de pasageri al compa-
niei israeliene El Al zbura din New
York (SUA) spre Tel Aviv (Israel). În
timp ce avionul Boeing 747 zbura
deasupra Elveþiei a fost escortat de
aeronave de vânãtoare de tip F-18,
potrivit Autoritãþii aeronautice israelie-
ne. “Forþele Aeriene elveþiene au
escortat avionul din cauza unei alerte
cu bombã”, a precizat Autoritatea
aeronauticã elveþianã.

Lira sterlinã a scãzut la cel mai jos
nivel din ultimii 31 de ani în raport
cu dolarul, depãºind scãderea de
dupã votul pentru Brexit. În raport
cu euro, lira s-a depreciat la cel mai
jos nivel din 2013 înaintea conferin-
þei de presã a guvernatorului Bãncii
Angliei, în care ar putea anunþa mai
multe mecanisme de atenuare a efec-
telor negative ale Brexitului. Lira a
scãzut în contextul în care econo-
mia Marii Britanii pune la încercare
puternic încrederea investitorilor.

Ministrul austriac de Interne a anunþat cã
propune data de 2 octombrie pentru organi-
zarea celui de-al doilea tur al alegerilor pre-
zidenþiale, dupã anularea, vineri, a acestui
scrutin pe fondul unor neregularitãþi. Wol-
fgang Sobotka a declarat cã va prezenta pro-
punerea Guvernului ºi cã ar
aceasta ar trebui, în mod nor-
mal, acceptatã. Vineri, Curtea
Constituþionalã din Austria a de-
cis repetarea turului doi al ale-
gerilor prezidenþiale, desfãºura-
te în 22 mai, acestea fiind pier-
dute la diferenþã micã de candi-
datul de extremã-dreapta Nor-
bert Hofer, care însã a contestat
rezultatul, denunþând probleme
majore la numãrarea voturilor.
Decizia, anunþatã de preºedinte-
le Curþii Constituþionale din Aus-
tria, Gerhart Holzinger, marchea-
zã un moment în care pentru
prima datã în istoria postbelicã

Jean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude Juncker,,,,,
atac la Johnson ºi Farage:atac la Johnson ºi Farage:atac la Johnson ºi Farage:atac la Johnson ºi Farage:atac la Johnson ºi Farage:
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Ministrul austriac de Interne propune reorganizarea
turului secund al alegerilor pentru 2 octombrie

a Austriei are loc repetarea unui scrutin la
nivel naþional. Totodatã, aceasta reprezintã
o victorie pentru Partidul Libertãþii, o for-
maþiune de extremã-dreapta, care a con-
testat rezultatul turului doi al scrutinul pre-
zidenþial pierdut de candidatul sãu în faþa in-

dependentului Van der Bellen.  Norbert Ho-
fer, membru al formaþiunii de extremã-dreap-
ta Partidul Libertãþii (FPO), câºtigase pri-
mul tur al scrutinului prezidenþial ºi era fa-
vorit ºi în turul doi, conform sondajelor de
opinie. În cele din urmã, Van der Bellen a

câºtigat cu 50,3% la 49,7% în
faþa lui Norbert Hofer, adicã la o
diferenþã de puþin peste 30.000
de voturi. Partidul Libertãþii a
contestat numãrarea voturilor,
afirmând cã în cele mai multe
districte electorale au avut loc în-
cãlcãri ale legii, inclusiv în ceea
ce priveºte sortarea voturilor ne-
exprimate înainte de ajungerea
oficialior din partea comisiei
electorale. În turul doi, desfãºu-
rat pe 22 mai, s-au calificat Nor-
bert Hofer, candidatul Partidului
Libertãþii (FPO, extremã-dreap-
ta), ºi Alexander Van der Bellen,
fostul lider al Partidului Verzilor.

Lira sterlinã a scãzut la minimul ultimilor 31 de ani,
sub valoarea de dupã Brexit

Standard Life Investment, o firmã din
Scoþia, a suspendat tranzacþiile fã-
cute de fondul de 3,8 miliarde de
dolari, dupã ce a fost asaltatã de in-
vestitori din cauza “incertitudinii
Marii Britanii” ca piaþã. “Este multã
incertitudine în pieþe, mai ales pen-
tru lira sterlinã”, a spus Lan Nguy-
en, analist pe valutã la Commer-
zbank. Lira a scãzut cu pânã la 1,3%,
la 1,3115, cel mai jos nivel din 1985.
În raport cu euro, lira a scãzut cu
1,1%, cel mai jos nivel din 2013.
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Între 27 iunie – 2 iulie, a avut
loc, la Belgrad, concursul de ma-
tematicã-fizicã-informaticã, numit
„The Mathematical Grammar
School Cup”, unde au participat 25
de echipe din 13 þãri din Europa –
Anglia, Bulgaria, Germania, Italia,
Bosnia-Herþegovina, Croaþia, Sue-
dia, Serbia, Slovenia, Rusia, Mun-
tenegru ºi România. Din România
au participat trei echipe (fiecare
echipã formatã din câte 4 elevi) –
din Bucureºti, Ploieºti ºi Craiova.
Bãnia a fost reprezentatã de Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, prin
patru elevi, pregãtiþi de o echipã
inimoasã de profesori: Neþa Brân-
zan Adriana, Dochia Marinela, Dra-
gomir Nicolae, Nicoli Marius, Dicu
Mihai, Popa Marin, Ciulcu Clau-
diu ºi Lucian Tuþescu, ultimul pro-

fesor fiind ºi liderul echipei. O con-
tribuþie deosebitã la pregãtirea
acestui concurs a avut-o ºi prof.
Teodora Rãdulescu, care a încuraj
elevii sã participe la aceastã difici-
lã competiþie.

Un concurs multidisciplinar
de tradiþie pentru Serbia

„Grammar School” este una din

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!Matematicienii de la Fraþii Buzeºti, din nou la înãlþime!
S-au întors acasã cu trei medalii de aur, trei de argint

ºi patru de bronz, palmares care i-a clasat în prima li-
nie a unuia dintre cele mai puternice  concursuri de
ºtiinþe, „Grammar School Cup” care se organizeazã
anual, de patru ediþii, în Serbia, la Belgrad. Denisa Drã-
ghia, Rãzvan Drãghici, Radu Mircea, toþi trei din clasa
a IX-a, ºi Anda Ionicã, clasa a VII-a, coordonaþi de pro-
fesorul Lucian Tuþescu, au impresionat juriul prin cu-
noºtinþele ºi rapiditatea cu care au rezolvat la perfecþi-
une probleme de matematicã, fizicã ºi informaticã, toa-
te cu un grad ridicat de dificultate.

Un grup de profesori de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, dar
ºi un cadru didactic de la Palatul Copiilor din Craiova, sensibilizaþi
de poveºtile copiilor instituþionalizaþi din þara vecinã, au dorit sã

întindã o mânã de ajutor, oferind fiecare câte o micã donaþie.
Profesorii Dafina Delia, Grigore Elena, Badea Adela, Barbãrasã
Ionela, Ciuperceanu Marian, Drãghici Letiþia, Ionicã Simona,

Popescu Angela, Prufu Veronica, Iancu Daniela, Popescu Roxana,
Preda Oana, Iovan Valeriu – Palatul Copiilor  ºi Tuþescu Lucian
sunt cei care au participat la aceastã campanie de întrajutorare.

ºcolile puternice din Belgrad la dis-
ciplina Matematicã, iar concursul
s-a desfãºurat chiar în incinta aces-
tei ºcolii, care a marcat, în felul
acesta, o vârstã rotundã  - 50 de
ani de existenþã. Competiþia s-a
desfãºurat pe parcursul a ºase zile,
costurile de participare fiind supor-
tate de organizatorii sârbi, cu ex-
cepþia transportului. Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti” a participat
pentru a treia oarã. „Doar liceele
foarte puternice organizeazã astfel
de concursuri, iar Liceul «Tudor
Vianu» din Bucureºti este unul din-
tre aceºti organizatori. Limba ofi-
cialã este engleza. Subiectele au
douã pãrþi, o parte-grilã, cu opt
întrebãri, ºi alte patru probleme de
rezolvat. Corectarea este fãcutã de
cãtre profesorii din ºcoala respec-

tivã, la fel ºi subiectele”, a explicat
profesorul Lucian Tuþescu.

Zece medalii strãlucitoare,
aduse la Craiova

Dupã ºase zile de competiþie,
elevii craiovenii au reuºit sã se con-
centreze foarte bine ºi sã rezolve
problemele care i-au pus în mare
încurcãturã pe colegii din celelalte

þãri participante. Denisa Drã-
ghia a obþinut aur la Matema-
ticã ºi bronz la Fizicã, Rãzvan
Drãghici  s-a întors cu trei
medalii - aur la Matematicã, aur
la Fizicã ºi argint la Informati-
cã. Radu Mircea a fost punc-
tat cu argint la Matematicã,
argint la Informaticã ºi bronz
la Fizicã, iar mezina echipei
Anda Ionicã, din clasa a VII-
a, a completat palmaresul co-
legiului cu douã medalii de
bronz, obþinute la Matematicã
ºi la Fizicã. În total, Colegiul
„Fraþii Buzeºti” a obþinut 10
medalii. Bucureºtiul a fost re-
prezentat de Liceul „Tudor Via-
nu, un liceu foarte bun, cu o
echipã bunã, care a câºtigat
Cupa la Fizicã ºi Informaticã.
Cupa la Matematicã a revenit echi-
pei din þara gazdã, Serbia. „Copiii
se pregãtesc ºi la Centrul de Exce-
lenþã, merg ºi la olimpiade, ºi de
fiecare datã obþin rezultate merito-
rii. Nu sunt profesorul lor de la cla-
sã, dar am fãcut cu ei pregãtire su-
plimentarã, duminicã de duminicã,
pentru acest concurs, cu subiecte
specifice. O fac din pasiune pen-
tru matematicã ºi din dragoste pen-
tru aceºti copii care vor sã facã
performanþã în aceastã disciplinã.
În fiecare an, se merge cu alþi elevi,
iar acum noi ne-am clasat foarte
bine faþã de alte þãri”, a subliniat
profesorul de matematicã.

Tradiþia de învingãtori
trebuie sã continue

Întorºi acasã  încãrcaþi de laurii
victoriei, echipa câºtigãtoare a
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”,
deopotrivã profesori pregãtitori ºi
elevi concurenþi, au dorit sã dedi-
ce aceastã performanþã fostului
director al acestei ºcoli, prof. Zam-
firicã Petrescu, care, începând cu
anul ºcolar 2016-2017, va condu-
ce destinele Colegiului Naþional
„Tudor Vladimirescu”, reînfiinþa-
tul liceu militar. De altfel, profeso-
rii de elitã ai colegiului sunt con-
vinºi cã aceastã tradiþie de învin-
gãtori va continua ºi sub mandatul

noii conduceri. „Este un rezultat
frumos, dar ºi foarte muncit, cu
care ne mândrim. Este a treia oarã
când mergem la acest concurs ºi,
de fiecare datã, reuºim sã fim mai
buni ca toþi ceilalþi. Sunt profesori
foarte buni care îi pregãtesc pe
aceºti elevi, iar ei sunt, la rândul
lor, niºte copii-model, înzestraþi cu
o inteligenþã peste media, dar ºi
foarte silitori ºi disciplinaþi. Sper
ca ei sã fie apreciaþi ºi recompen-
saþi, de aceea vreau sã le promo-
vez rezultatele excepþionale. Numai
cu ajutorul comunitãþii locale ºi al
firmelor private puternice vom
reuºi sã îi þinem alãturi de noi, în
acest oraº, pentru a ne bucura de
minþile lor sclipitoare”, a mãrturi-
sit Lucian Tuþescu.

Gala de premiere, gãzduitã
de Parlamentul Serbiei

Festivitatea de decernare a di-

plomelor ºi medaliilor a fost fã-
cutã într-un cadru oficial, toþi
participanþii fiind invitaþi în clã-
direa Parlamentului Serbiei. Ele-
vii colegiului au trãit momente
emoþionante, care au venit ca o
recompensã frumoasã dupã zi-
lele de concentrare pe subiecte,
drapelul României fiind arborat
lângã cel al Serbiei. Organizato-
rii au fost gazde foarte bune, ofe-
rindu-le pareticipanþilor ºi câte-
va excursii, inclusiv un tur al
Belgradului ºi vizitarea mai mul-
tor muzee din capitala Serbiei.
„Se leagã prietenii între copii, s-
au simþit bine, au fost ºi în ex-
cursii. Se menþin legãturile, in-
clusiv eu pãstrez legãtura cu li-
derii grupurilor respective ºi în-
cerc sã îi invit în România. Vom
invita chiar o ºcoalã din Milano,
care are predare în limba fran-
cezã”, a mai spus profesorul Lu-
cian Tuþescu.



cuvântul libertãþii / 9miercuri, 6 iulie 2016 culturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþieculturã / educaþie

„Echipa FNT ºi eu suntem bu-
curoºi sã vã primim la început de
varã cu un cocktail al Festivalului
ºi sã va povestim puþin care este
selecþia acestei ediþii, a 26-a, a
FNT. Este vorba despre stagiunea
2015-2016 pe care acum, la sfâr-
ºitul ei, o consider una extrem de

Criticul Marina Constantinescu, directorul artistic ºi selecþione-
rul Festivalului Naþional de Teatru (FNT), a anunþat, recent, selecþia
oficialã a celei de-a 26-a ediþii, care se va desfãºura între 21 octom-
brie ºi 30 octombrie, la Bucureºti. Nici un spectacol al Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu” din Craiova nu se regãseºte în lista celor 40,
din întreaga þarã, pe care publicul le va putea vedea în cadrul acestui
prestigios eveniment. De asemenea, pentru al doilea an consecutiv,
nici un spectacol ori actor al Naþionalului craiovean nu s-a regãsit
între nominalizãrile pentru premiile Galei UNITER – eveniment ce
rãsplãteºte excelenþa în teatru, ajuns la cea de-a XXIV-a ediþie.

consistentã, de solidã, generoasã
pentru oamenii de teatru. Sunt
spectacole importante, foarte dife-
rite, cu texte foarte diferite, mon-
tãri dinamice care pun în valoare
trupele teatrelor noastre din Româ-
nia. Orice festival din lume se ba-
zeazã pe spectacole de valoare ºi

noi considerãm cã acest Festival e
de valoare pentru cã titlurile pro-
ducþiilor din aceastã stagiune dau
greutate unui mod de a vedea ºi de
a face teatru astãzi în România.
Ideea fundamentalã pentru teatru
este întâlnirea, dialogul”, a decla-
rat criticul de teatru Marina Con-
stantinescu, citatã de Mediafax, în
cadrul unei conferinþe de presã de
la sediul UNITER, înainte de a face
anunþul spectacolelor selecþionate
în cadrul FNT 2016.

Spectacole în regia lui Silviu
Pucãrete, Andrei ªerban, Laszlo
Bocsardi, Radu Jude, Felix Alexa,
Vlad Massaci ºi Radu Afrim se
numãrã printre cele selecþionate în
acest an la Festivalul Naþional de
Teatru – cele mai multe, producþii
ale teatrelor din Bucureºti, dar ºi
de la Teatrul Naþional „Radu Stan-
ca” Sibiu, Teatrul Naþional „Vasile
Alecsandri” Iaºi, Teatrul Naþional

Cluj-Napoca, Teatrul „Sicã Alexan-
drescu” Braºov, Teatrul Naþional
„Mihai Eminescu” Timiºoara, Te-
atrul „Toma Caragiu” Ploieºti, Tea-
trul Naþional Târgu-Mureº º.a.

Douã spectacole craiovene au
fost cuprinse în lista celor 44 de
producþii din întreaga þarã care au
fost prezentate în ediþia de anul tre-
cut a festivalului: „Iluzii”, de Ivan
Vyryrpaev, pus în scenã de regi-
zorul Bobi Pricop, ºi „Spargerea”,
în regia lui Dragoº Alexandru Mu-
ºoiu, dupã nuvela „Jaf armat” a
scriitorului Rãzvan Petrescu. În
2014, trei spectacole ale Teatru-

lui Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova au fãcut parte din selec-
þia oficialã a FNT: „Profu’ de re-
ligie” (regia: Bobi Pricop), „Fa-
milia Tot” (regia: Bocsardi Las-
zlo) ºi „Rinocerii” (regia: Robert
Wilson).

Festivalul Naþional de Teatru se
desfãºoarã sub Înaltul Patronaj al
Preºedintelui României, este orga-
nizat de Uniunea Teatralã din Ro-
mânia (UNITER), Teatrul Naþional
„I.L. Caragiale” din Bucureºti ºi
ARCUB ºi este finanþat de Minis-
terul Culturii ºi Primãria municipiu-
lui Bucureºti. 
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Ministerul Tineretului ºi Sportului (MTS) ºi-a propus crearea
unei reþele la nivel naþional de lucrãtori de tineret, din cadrul socie-
tãþii civile. Motivele: pe de o parte, pentru a identifica nevoile reale
ale tinerilor punând în practicã dialogul structurat ºi, pe de altã
parte, pentru a rãspunde prin formare nevoilor de participare ºi
implicare ale tinerilor în activitãþi de tineret ºi voluntariat, urmând
ca la nivelul fiecãrui judeþ reþeaua de lucrãtori de tineret sã realize-
ze cel puþin patru activitãþi din sfera consultãrii ºi a dialogului struc-
turat ºi sã desfãºoare o activitate de formare în comunitãþile în
care sunt activi în perioada 17 iunie – 15 noiembrie 2016”.

Potrivit site-ului MTS (www.mts.ro), obiectivele reþelei sunt
creºterea numãrului de tineri implicaþi în evenimente de consultare
ºi formare, creºterea calitãþii evenimentelor de tineret cu privire la
consultarea publicã, participare ºi dialog structurat, asigurarea unei
reprezentativitãþi geografice echilibrate, din perspectiva participãrii
tinerilor în procesele de consultare ca parte a dialogului structurat ºi
activitãþi de participare ºi învãþare non-formalã.

În judeþul Dolj, cei doi voluntari lucrãtori activi de tineret – Dorina
Gruia (Asociaþia pentru tineri Streets) ºi Adina Enache (Centrul Edu-

Doi voluntari din Craiova în Reþeaua
naþionalã a lucrãtorilor de tineret

Pentru a înþelege mai bine nevoile ti-
nerilor ºi a fi mai aproape de acestea prin
dialog structurat ºi formare (training),
Ministerul Tineretului ºi Sportului a cre-
at Reþeaua naþionalã de lucrãtori de tine-
ret voluntari (tineRETEA), ai cãrei
membri au fost selectaþi ºi instruiþi în
prima parte a acestui an. Din fiecare ju-
deþ au fost vizaþi doi voluntari lucrãtori
activi de tineret, Doljul fiind reprezentat
de Dorina Gruia (Asociaþia pentru tineri
Streets) ºi Adina Enache (Centrul Educa-
tional de Resurse ºi Training), care vor
beneficia de sprijinul Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret Dolj. Prima acti-
vitate din sfera consultãrii – Cafenea pu-
blicã –, are loc la Craiova astãzi, în „Dis-
trict Cafe” (strada „ªtirbei Vodã” nr. 7).

cational de Resurse ºi Training) –, alãturi de Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj, vor  pune în practicã dialogul structurat
pentru a identifica nevoile reale ale tinerilor la nivel judeþean ºi vor
rãspunde prin formare nevoilor de participare ºi implicare ale tineri-
lor în activitãþi de tineret ºi voluntariat.

Cursuri de dans gratuiteCursuri de dans gratuiteCursuri de dans gratuiteCursuri de dans gratuiteCursuri de dans gratuite
pentru copii ºi adulþipentru copii ºi adulþipentru copii ºi adulþipentru copii ºi adulþipentru copii ºi adulþi

Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”
din Craiova organizea-
zã – inclusiv în perioa-
da vacanþei de varã –
cursuri de dans pentru
copii, pe douã catego-
rii de vârstã: 4-7 ani ºi
8-12 ani. Cursurile au
loc sãptãmânal, în fie-
care zi de marþi, între
orele 16.00-17.00, res-
pectiv 17.00-18.30.
Din aceastã lunã, în
funcþie de numãrul solicitãrilor, ele vor putea fi urmate ºi de ado-
lescenþi ºi adulþi. Cursurile sunt gratuite, indiferent de vârstã. Pen-
tru înscriere, solicitanþii trebuie sã depunã o cerere la sediul insti-
tuþiei, din strada „Traian Demetrescu” nr. 31. Relaþii pot fi solicita-
te la numãrul de telefon 0351.413.369.

La Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craio-
va va avea loc mâine, 7 iulie, ora 18.00, o nouã întâlnire
din cadrul proiectului „Prãvãlia cul-
turalã îþi dã rendez-vous la Tradem!”.
Sunt invitaþi „la tejghea”, în Salo-
nul Medieval al instituþiei, toþi cei
care doresc sã-ºi spunã pãrerea de-
spre „Feminitate / Feminism”.

„Orice abordare, de la gingãºie ºi
cavalerism la egalitate în drepturi ºi
egalitate de ºanse, orice referinþã, din
perspectivã istoricã sau actualã, la
susþinerea intereselor femeii ºi nece-
sitatea miºcãrilor de emancipare în
plan economic, social, politic sau
personal sunt binevenite. De aseme-
nea, sunt oportune orice alte legã-
turi cu tema, fie cã e vorba despre
miºcãri culturale, de experienþe sub-
iective, de implicaþii psihologice sau
sociale, de prezenþe feminine în arte vizuale, muzicã, lite-
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„Feminitate / Feminism”„Feminitate / Feminism”„Feminitate / Feminism”„Feminitate / Feminism”„Feminitate / Feminism”, în dezbatere la T, în dezbatere la T, în dezbatere la T, în dezbatere la T, în dezbatere la Trademrademrademrademradem
raturã, cinema, arhitecturã etc., de teologie, misoginism
sau de condiþia femeii, în general”, se precizeazã într-un

comunicat de presã al organizatorilor.
Moderatorul întâlnirii va fi Cornel Mi-
hai Ungureanu, totodatã redactor-ºef
al revistei on-line „Prãvãlia cultura-
lã” (http://pravaliaculturala.ro/), apã-
rutã la Craiova în anul 2006.

Din 2015, întâlnirile de la tejgheaua
„Prãvãliei culturale” nu mai sunt doar
virtuale, ele fiind gãzduite lunar de Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”, în ca-
drul proiectului „Prãvãlia culturalã îþi
dã rendez-vous la Tradem”. Potrivit ini-
þiatorilor, „acesta îºi propune stimularea
dezbaterii unor teme de interes general,
a culturii dialogului între persoane din
generaþii diferite, cu pregãtiri ºi experi-
enþe diverse, dezvoltarea creativitãþii ºi a
aptitudinilor de comunicare prin partici-

parea la discuþii, scoaterea publicului din rolul pasiv, de spec-
tator, ºi transformarea sa în generator de conþinut ideatic”.
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07:00 Telejurnal matinal
07:50 Filler
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Filler
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 Filler
20:00 Telejurnal
21:10 Întrebãri ºi rãspunderi
22:10 Mireasa hoþomanã
2007, Canada, Marea Britanie,

Dramã, Mister
23:45 Charlot mutã pianul
00:00 Jurnal Euro
00:10 Maºini, teste ºi verdicte
00:40 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:30 Exclusiv în România
02:10 Telejurnal
02:55 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
03:45 Descãlecaþi în Carpaþi
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Garantat 100%

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 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Dishonored
1931, SUA, Dramã, Rãzboi
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Urmele paºilor noºtri
2010, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Mic dejun cu un campion
02:20 Interzis, arestat, cenzurat

TVR 2

07:50 Dl Turner
10:15 Ascensiunea lui Jupiter
 12:25 Liga Dreptãþii versus Liga

Bizarro
13:15 Annie
15:15 Comoara
16:45 The Rocker
18:25 Pinguinii din Madagascar
20:00 Dezastrul din San

Andreas
21:55 Weekend
23:35 Fiica mea vitrega
01:05 Totul pânã la bani

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
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)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Vizitatorii în America (R)
13:30 Will (R)
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Master and Commander:

La capãtul Pãmântului
23:15 1612: Chronicles of the

Dark Time
02:30 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 Crãciun furat

2003, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste

02:30 Observator special (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

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)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

14:00 Focus 14

15:00 Cred în mine (R)

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 E cineva acolo?

2008, Marea Britanie, Dramã

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 E cineva acolo? (R)

2008, Marea Britanie, Dramã

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

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

2016
11:15 Bucuraþi-vã de fotbal!
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
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 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Night: România vs

UK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 6 iulie - max: 30°C - min: 18°C

$
1 EURO ........................... 4,5157 ............. 45157
1 lirã sterlinã................................5,3229....................53229

1 dolar SUA.......................4,0494........40494
1 g AUR (preþ în lei)........175,1467.....1751467

Cursul pieþei valutare din 6 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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The Rocker

Se difuzeazã la HBO, ora 16:45

The Rocker spune povestea
unui baterist ratat cãruia i se dã
o a doua sanºã. Robert "Fish"
Fishman este un baterist dedi-
cat ºi surprinzãtor de pasionat,
parte din formaþia Vesuvius a
anilor '80, care trãieºte visul
rock n'rollului pânã ce este dat
afarã din trupã, fãrã menajamen-
te. La douãzeci de ani dupã ce
visele sale de star rock îi sunt
spulberate, chiar atunci când
Fish renunþã la orice speranþã...

Master and Commander:
La capãtul Pãmântului

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

În timpul rãzboaielor napo-
leoniene, celebrul cãpitan în
Marina Britanicã “Lucky”
Jack Aubrey (interpretat de
Russell Crowe) ºi prietenul
sãu, dr. Stephen Maturin
(interpretat de Paul Bettany)
se aflã în cãlãtorie pe mare.
La un moment dat, nava pe
care se aflau - HMS Surprise
- este atacatã de un inamic
superior ca forþã ºi dotare
tehnicã...

Crãciun furat

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Jack Clayton scapã de oamenii
legii, folosind un costum de
Moº Crãciun. El se urcã într-o
maºinã, care-l duce la 50 de
mile depãrtare, în orãºelul
Evergreen. Aici, ca urmare a
unei confuzii, capãtã o slujbã
ºi joacã rolul lui Moº Crãciun !
Cu:
Tony Danza

sursa: cinemagia.ro



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Agenþi aproape secreþi

Ora: 18:45

Gen film: Comedie, Crimã

Înainte sã te cunosc

Ora: 16:30

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste

ploaieploaieploaieploaieploaie
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Foxcatcher

Se difuzeazã la HBO, ora 15:50

O dramã inspiratã de fapte
reale care se concentreazã pe
povestea de viaþã a lui John
Du Pont (Steve Carell), moºte-
nitorul companiei de produse
chimice Du Pont care suferea
de o formã de schizofrenie
paranoidã ºi care ajunge sã-l
ucidã pe prietenul lui de-o
viaþã, Dave Schltz (Mark Ruffa-
lo), un luptãtor de wrestling
premiat cu aur la Jocurile
Olimpice.

Notorious

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Investigând imaginea miticã a
rapper-ului, la 11 ani dupã
moartea sa tragicã, Notorious
reveleazã vârfurile ºi abisurile
cãlãtoriei tumultoase ºi prea
scurte a unui tânãr uluitor de
talentat ºi teribil de ambiþios.
Poveºtile, de un adevãr crud
ºi cu imagini extrem de vii, au
devenit emblematice pentru o
întreagã generaþie confrunta-
tã cu o realitate brutalã, care
visa la o evadare din ghetou.

Appaloosa

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  22:10

La întoarcerea în oraºul
natal, Matteo, vânãtor de
bizoni din Mexic, este umilit
ºi hartuit de banditul Chuy
Medina. Când acesta din
urmã îi furã preþiosul cal
Appaloosa, Matteo porneºte
singur împotriva lui, pentru
a-l recupera. Odatã ajuns,
Matteo va înfrunta cu o sin-
gurã mânã întreaga banda...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 7 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Filler
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Filler
09:00 Charlot mutã pianul (R)
09:20 Drumul spre glorie
10:50 FILLER
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
18:55 Exclusiv în România
19:45 Filler
20:00 Telejurnal
21:10 Amintiri din infern
22:10 Appaloosa
1966, SUA, Western
23:50 Olimpicii României
00:00 Jurnal Euro
00:15 Neil Young ºi Crazy

Horse
02:05 Telejurnal
02:55 Amintiri din infern
03:45 Dincolo de hartã
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Legendary
2010, SUA, Dramã, Sport
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:40 Urmele paºilor noºtri
2010, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
02:30 Pescar hoinar
03:00 La fix
04:00 Ferma
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

08:00 Comoara
09:30 The Rocker
11:10 Pinguinii din Madagascar
12:45 Whitney
14:15 Un etaj mai jos
15:50 Foxcatcher
18:05 Visuri ºi obligaþii
20:00 Chuck Norris versus

comunism
21:25 The Wedding Pact
22:55 Noaptea fricii 2
00:35 ªefi de coºmar 2
02:20 Aventuri în Mexic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016:

Germania- Franþa
00:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
01:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
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)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea

07:15 La Mãruþã (R)
08:15 Brusc, vara trecutã (R)
11:00 La bloc (R)
13:30 Ne-am fãcut mari! (R)
15:15 Crima in Greenwich (R)
17:00 La bloc
19:15 Insula interzisã
20:30 Alarmistul
22:30 Notorious
01:00 Alarmistul (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Insula interzisã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

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 Cu capul în nori (R)

2007, Turcia, Comedie

03:45 Te vreau lângã mine

(R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

10:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus 14

15:00 60 de minute cu Alexan-

dru Constantin (R)

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Totul pentru fotbal

1982, Germania, Comedie

22:30 La TV

2015, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Iubiri secrete (R)

2011, România, Dragoste

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 La TV (R)

2015, Comedie

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 UEFA Euro 2016
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Bucuraþi-vã de fotbal!
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
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 Fotbal UEFA Euro 2016
21:00 Bucuraþi-vã de fotbal!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Fight Kombat Târgoviºte:

"Atenþie, bãieþi rãi!"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Trãind printre demoni 2

Ora: 14:00; 21:00

Gen film: Horror
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI

Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de Insol-

venþã Durlã Sorin Daniel în cali-
tate de lichidator al SC Rainpex
SRL, vinde la licitaþie, în condiþii-
le Codului de procedurã civilã,
urmãtoarele bunuri: - grapã cu
discuri Quivogne, model APLXD,
28 discuri, fabricatã în 2011, preþ
de pornire echivalentul a 5.500
euro (TVA inclus) - combinã Mas-
sey –Fergusson 520, motor de-
fect, preþ de pornire echivalen-
tul a 2.300 (TVA inclus). Licitaþia
va avea loc  fiecare zi de joi din
luna iulie, orele 11.00, la Casa Ti-
neretului din Craiova, Calea Se-
verinului nr. 1(lângã magazinul
Billa). Informaþii suplimentare la
tel. 0740912640.

PRIMÃRIA Oraºului Segar-
cea, cu sediul în Segarcea, str.
Unirii, nr. 52, jud.Dolj, organizea-
zã consurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de
ºofer I în cadrul Serviciului Admi-
nistrativ, în aparatul de speciali-
tate al primarului. Concursul se
va organiza: proba scrisã la data
de 29.07.2016, ora 09:00, interviul
la data de 01.08.2016, ora 09:00
la sediul Primãriei Oraºului Segar-
cea. Condiþiile specifice de parti-
cipare la concurs sunt urmãtoa-
rele: studii necesare ocupãrii
postului- absolvent liceu cu diplo-
mã de bacalaureat; permis de
conducere categoriile: B, C, E; ve-
chime permis de conducere- mi-
nim 10 ani. Dosarele se vor depu-
ne la sediul  Primãriei Oraºului Se-
garcea în termen de 10 zile lucra-
toare de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial. Informa-
þii suplimentare la tel. 0251/
210.750 sau la sediul Primãriei
Oraºului Segarcea.

Anunþul tãu!
LICEUL Tehnologic Special

Beethoven, cu sediul în loc.Cra-
iova, str.Beethoven, nr.2, jud.Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtorului  post con-
tractual din sectorul bugetar
aprobat prin HG nr.286/2011, mo-
dificat si completat de HG nr.1027
/2014, în cadrul instituþiei. Denu-
mirea postului:  Asistent Medical
debutant- post vacant con-
tractual (normã intreagã)-  perioa-
dã nedeterminatã. Condiþii speci-
fice de participare la concurs: Ni-
velul studiilor: Studii medii de
specialitate. Data concursului:
28 iulie 2016, Ora 9,00. Locul de
desfãºurare a concursului: Liceul
Tehnologic Special Beethoven
Craiova. Proba scrisã- data 28
iulie 2016, ora 9,00. Proba practi-
cã- data de 28 iulie 2016, ora
12,00. Interviu- data de 28 iulie
2016, ora 15,00. Data limitã pânâ
la care candidaþii vor depune ac-
tele pentru dosarul de concurs
este: 21 iulie 2016. Date contact:
Vanaucec Georgeta, secretar ºef,
tel.0251/411.451, Liceul Tehnolo-
gic Special Beethoven Craiova.

Societatea Românã de Radi-
odifuziune anunþã organizarea
concursului pentru ocuparea
unui post de tehnician web la Stu-
dioul de Regional Craiova, în data
de 19 iulie 2016, ora 11.00. Înscrie-
rile se primesc la sediul Studiou-
lui Regional Craiova, pânã în ziua
de 15 iulie 2016, ora 13.00. Condi-
þiile de participare la concurs sunt
afiºate la avizierul Studioului Re-
gional Craiova ºi pe site-ul
www.radioromania.ro. Informaþii
suplimentare se port obþine la
telefon: 0251/ 408.612 sau 021/
303.13.94.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã în perioada imediat urmãtoare la sediul cen-
tral din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a urmãtoare-
lor posturi contractuale de execuþie vacante din cadrul Direcþiei Baze Sportive ºi Agre-
ment Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II – ºapte (7 ) posturi;
- referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II – un post.
Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, poate partici-

pa la concurs orice persoanã care îndeplineºte urmãtoarele:
I. condiþii generale:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiþii specifice:
1. pentru posturile de referent (salvamar), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare în meseria de salvamar;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de salvamar;
2. pentru postul de referent (profesor înot), studii medii, treapta profesionalã II:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: minimum 1 an;
- certificat de calificare profesor/instructor înot;
- fiºã de aptitudine eliberatã de medicul de medicina muncii privind exercitarea func-

þiei de profesor înot.
Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va

conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei

publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit

legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã

efectuarea unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituþia publicã;

d) carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bu-
cureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
VÂND vilã vis-a-vis
de Spitalul nr.1. Pre-
tabil firmã/policlinicã.
Nr. de contact: 0742/
107.584.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.
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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, 6 iulie 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:

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
VÂND teren 1000
mp, strada Meriºo-
rului. Telefon:
0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii
la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.

Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare ar-
mament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãl-
þãminte piele milita-
re, combinã muzi-
calã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ re-
zervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.

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
S.C. Ramona ºi
Gabi S.R.L. Craiova,
J16/1011/2009 de-
clarã pierdut certifica-
tul constatator elibe-
rat de Registrul Co-
merþului, cu avizele
pentru activitatea la
terþi. Se declarã nul.

SC REPTRUCK SRL,
CUI: RO30206860,
J16/772/2012,
anunþã pierderea
Certificatului Con-
statator original
pentru punctul de
lucru: str.Popoveni,
nr. 5, Craiova. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
FAMIILE Dr. Bu-
geac Valentin ºi
Bugeac Viorel
sunt alãturi de
familia îndoliatã
la greaua pierde-
re suferitã prin
plecarea dintre
noi a dr. FLORIN
BRANEÞ. Profe-
sionist desãvârºit,
cinstit ºi devotat,
coleg ºi prieten,
soþ, tatã ºi bunic
fãrã cusur, lasã un
gol imens în inimi-
le tuturor celor
care l-au cunos-
cut. Odihneascã-
se în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Autorul unor lufturi ºi ratãri
caraghioase în “sfertul” cu Po-
lonia, Cristiano Ronaldo promite
sã se revanºeze în aceastã searã,
în semifinala, de la Lyon, contra
uriaºei surprize, Þara Galilor.
Asaltat de fani la ultimele antre-
namente pentru selfie-uri ºi au-
tografe, cãpitanul a declarat în O
Jogo cã “încã n-am câºtigat ni-
mic, însã vom da tot ceea ce este
mai bun în semifinale ºi în fina-
lã. Contãm pe ajutorul vostru.”

Lusitanii au o încredere deo-
sebitã cã vor trece mai departe,
CR7 având o motivaþie în plus.
Sã-l scoatã din prim-plan pe Ga-
reth Bale, colegul de la Real Ma-
drid. “Cristiano ne va dezvãlui,
cu siguranþã, secretele lui”, spu-
nea “închizãtorul” Danilo. Care
se bazeazã ºi pe portar: “Rui Pa-
tricio e mai bun ca Neuer”.

Cât priveºte fapul cã Portu-
galia a arãtat pânã acum un fot-
bal destul de modest, neobþinând
nici mãcar o victorie în timpul
regulamentar, selecþionerul Fer-
nando Santos a afirmat: “ªtim
cã nu am arãtat cel mai bun fot-
bal al nostru. Preferãm sã jucãm
urât ºi sã mergem cât mai de-
parte decât bine ºi sã fim deja
acasã.”

Bale: “Nu este un meci între
mine ºi Cristiano”

Aºadar, Gareth Bale ºi Cris-
tiano Ronaldo vor fi adversari
în semifinalele Campionatului
European, însã vedeta galezilor
susþine cã meciul nu va fi o dis-
putã între el ºi colegul sãu de
echipa de club:. “Nu este un
meci între mine ºi Cristiano. Se
înfruntã douã þãri. Nu este o în-
tâmplare cã Portugalia este în

Simona Halep (5 WTA) a fost
învinsã, ieri, de Angelique
Kerber (Germania, 4 WTA), în
sferturile de finalã ale turneului
la Wimbledon, scor 5-7, 6-7 (2),
la capãtul unui joc întins pe
durata unei ore ºi 33 de minute.

Jucãtoarea noastrã a luptat
exemplar în ambele seturi,
prelungind de fiecare datã
suspansul dupã ce a fost condu-
sã cu 3-5!

Pentru parcursul sãu de la
Londra, Halep va încasa un cec
în valoare de 312.500 de euro ºi
430 de puncte WTA.

DIGI SPORT 1
19:00 – CICLISM – Turul Sibiului.
DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS – Turneul de la Wimble-

don, în Regatul Unit, la Londra: ziua a
10-a.

DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS – Turneul de la

Wimbledon.
DOLCE SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Euro 2016:

Portugalia – Þara Galilor.
EUROSPORT 1
11:30 – ATLETISM – Campiona-

tul European, în Olanda, la Amster-
dam: ziua 1 / 15:30 – CICLISM –
Turul Franþei: etapa a 5-a (Limoges –
Le Lioran) / 19:00 – ATLETISM –
CE, la Amsterdam.

EUROSPORT 2
16:30 – ATLETISM – Campiona-

tul European, în Olanda, la Amster-
dam: ziua 1.

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A

Ronaldo promite finalaRonaldo promite finalaRonaldo promite finalaRonaldo promite finalaRonaldo promite finala
Portugalia – Þara Galilor, astãzi, ora 22:00, Dolce Sport 1, PRO TV.

Cealaltã partidã din penultimul act se va disputa, mâine, între Germania ºi gazda Franþa.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia).

Rui Patricio – Cedric Soares,
Pepe, Jose Fonte, Eliseu – Danilo
– Renato Sanches, Moutinho,
Joao Mario – Ronaldo, Nani. Se-
lecþioner: Fernando Santos.

Hennessey – Chester, A. Wil-
liams, King – Gunter, Allen, Le-
dley, Collins, Taylor – Bale –
Robson-Kanu. Selecþioner:
Chris Coleman.

Formaþii probabile

Parcursul de pânã acum

Þara Galilor
Grupã: 2-1 cu Slovacia (Bale,

Robson-Kanu), 1-2 Anglia (Bale),
3-0 cu Rusia (Ramsey, Taylor,
Bale).

Optimi: 1-0 cu Irlanda de Nord
(autogol McAuley).

Sferturi: 3-1 cu Belgia (A. Wil-
liams, Robson-Kanu, Vokes).

Portugalia
Grupã: 1-1 cu Islanda (Nani),

0-0 cu Austria, 3-3 cu Ungaria
(Nani, Ronaldo 2).

Optimi: 1-0, dupã prelungiri,
cu Croaþia (Quaresma).

Sferturi: 1-1, 5-3 la 11m, cu
Polonia (Renato Sanches).

semifinale, la fel ºi în cazul nos-
tru. Nu sunt de acord cã jocul
lor este urât sau plictisitor. Se
apãrã bine ºi înscriu goluri.
Ceea ce trebuie sã facem noi
este sã jucãm aºa cum am fã-
cut-o pânã acum. Aici nu exis-
tã staruri, starul este echipa.

Nu ºtiu câtã presiune are el
la Portugalia. Eu ºtiu cã sunt li-
niºtit, la fel ca echipa mea. Nu
eu trebuie sã spun care dintre
noi este mai bun. Nu mã gân-
desc deloc la Balonul de Aur. Pe
mine mã intereseazã colectivul.

Dacã voi primi premii individua-
le, este cu atât mai bine, dar eu
mã gândesc la echipã, iar în
acest moment la semifinalã. Sã
fim în finalã? Pentru asta am
venit ºi pentru asta am muncit
de când a început Euro”, a afir-
mat Bale.

La rându-i, selecþionerul ga-
lez a declarat: “Evident, Portu-
galia este favoritã, având o ex-
perienþã uriaºã la turneele fi-
nale. Pentru noi asta nu repre-
zintã deloc o problemã. În toa-
te meciurile disputate pânã

acum am pornit din postura de
outsideri.”

Galezii, fãrã “Mr. Asisst”
Trei jucãtori vor rata aceas-

tã primã semifinalã, toþi suspen-
daþi! Portughezii nu se vor baza
pe William Carvalho, în vreme
ce galezii pe Ben Davies ºi pe
Aaron Ramsey. Absenþa lui
Ramsey reprezintã o imensã
pierdere pentru britanici, în
contextul în care echipierul lui
Arsenal reuºise în Franþa un gol
ºi 4 pase decisive (dintre care
douã în “sfertul” cu Belgia).

Prima ciocnire oficialã
De-a lungul istoriei, Portuga-

lia ºi Þara Galilor nu s-au întâl-
nit vreodatã într-o partidã cu
mizã, statistica dezvãluind doar
trei jocuri amicale, 2-1 în favoa-
rea lusitanilor (golaveraj 7-4).
Cel mai recent, cele douã s-au

aflat faþã în faþã în 2 iunie 2000,
iar portughezii, care se pregã-
teau pentru Europeanul din Bel-
gia ºi Olanda, au învins cu 3-0,
la Chaves (goluri Figo, Sa Pinto
ºi Capucho).

A 5-a semifinalã de CE pentru
portughezi! Ce s-a petrecut
anterior

Portugalia a mai ajuns pânã
acum de 4 ori într-un ultim act
al CE, ºi a izbândit o singurã
datã, în 2004, pe teren propriu,
2-1 cu Olanda. A pierdut însã
apoi trofeul, 0-1 cu Grecia. În
rest, eºecurile au venit în 1984
– scor 2-3, dupã prelungiri, cu
Franþa, în 2000 – scor 1-2, cu
gol de “aur, tot în faþa Franþei ºi
în 2012 – eliminare la penalty-
uri, 2-4, dupã 0-0, cu Spania.
De cealaltã parte, Þara Galilor
este debutantã la un CE.

Halep pierde, la mare
luptã, în “sferturile”

turneului de la Wimbledon

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
PRO TV
22:00 – FOTBAL – Euro 2016: Portuga-

lia – Þara Galilor.
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Noul selecioner al echipei naio-
nale de fotbal a României ar trebui
sã fie prezentat mâine, în cadrul
Comitetului Executiv al FRF. Pe
lista cu care au negociat oficialilor
de la ”Casa Fotbalului” s-au aflat
mai multe nume importante, iar
favorit sã preia postul de selecþio-
ner este neamþul Christoph Daum,
în vârstã de 62 de ani. Daum a
câ’tigat titlul în Bundesliga, cu VfB
Stuttgart, în 1992 ºi Supercupa
Germaniei, tot cu Stuttgart, un an
mai târziu, titlul cu Beºiktaº, în
Turcia, în 1995, Supercupa Tur-
ciei, cu aceea’i echipã, dar în
1994, douã titluri consecutive cu
Fenerbahce 2004, 2005, precum
’i eventul cu Austria Viena, în 2003.
Daum nu a negat faptul cã ar fi în
negocieri cu oficialii FRF. „Întot-
deauna primesc telefoane. Jurna-
liºtii belgieni m-au întrebat dacã
sunt în negocieri cu naþionala lor,
pentru cã existã multe zvonuri de-
spre Marc Wilmots. Am fost su-
nat ºi din Grecia, fiindcã acum
câteva luni am avut negocieri cu
reprezentativa de acolo. Am fost
întrebat dacã este adevãrat. Apoi
m-au sunat oamenii ºi m-au între-
bat dacã am ofertã din Croaþia sau
din Elveþia. Sincer vã pot spune cã
nu voi comenta niciodatã o ofertã
înainte de a semna. Nu voi discuta
despre o ofertã pânã se va semna
contractul. Pot sã vã spun doar cã
este adevãrat faptul cã nu am sem-
nat nimic pânã acum. Am urmãrit
naþionala României la Campionatul
European din Franþa. Întotdeauna
cunosc multe, nu pot sã spun cã
totul, despre alte echipe naþionale
în afara Germaniei, pentru cã stu-

Abia la trei sãptãmâni dupã ce
alb-albaºtrii au reluat pregãtirile, ata-
cantul din Capul Verde, Nuno Ro-
cha, a catadicsit sã aparã la antre-
namentele conduse de Gigi Mulþes-
cu. El a venit luni seara în canto-
namentul Universitãþii de la Fugen,
iar ieri dimineaþã a efectuat primul
antrenament alãturi de coechipieri.

Altfel, Mulescu i-a observat
asearã, într-un meci de verificare,
pe jucãtorii care au fost utilizai mai
puin în primele partide de pregãti-
re. La cererea staff-ului tehnic,

Nuno Rocha, în sfârºit,Nuno Rocha, în sfârºit,Nuno Rocha, în sfârºit,Nuno Rocha, în sfârºit,Nuno Rocha, în sfârºit,
printre alb-albaºtriprintre alb-albaºtriprintre alb-albaºtriprintre alb-albaºtriprintre alb-albaºtri

conducerea a stabilit un nou meci
amical, urmare a anulãrii jocului cu
Zilina, adversar fiind SV Worgl,
formaie din Regionalliga West, a
treia divizie din Austria. Întâlnirea
s-a disputat  pe un stadion din apro-
pierea localitãii Fugen, unde ‘tiina
este cantonatã. Scopul jocului a
fost acela de a fi vãzui la lucru ju-
niorii aflai în stagiul centralizat,
precum ’i jucãtorii care au evoluat
mai puin. Ultimul amical se va dis-
puta la data de 7 iulie, dar adversa-
rul nu a fost încã stabilit.

Conform cifrelor furnizate de
firma InStat, cel puþin un jucãtor
al Universitãþii Craiova se aflã în
Top 5 la toate cele patru capitole
analizate de firma de statisticã.
Astfel, Andrei Ivan are cea mai
mare medie de ºuturi pe poartã pe
meci în play-out, 1.3, el fiind al
doilea la numãr de ºuturi, dar nu-
mai pentru cã nu a mai jucat în
ultimele etape, fiind prezent în can-
tonamentul naþionalei, în Italia.
Ivan are 14 ºuturi pe poartã, la fel
ca un alt jucãtor al ªtiinþei, Hristo
Zlatinski. Bulgarul este lider la ca-
pitolul pase reuºite, cu nu mai pu-
þin de 932 de pase, cu aproape 300
de pase mai mult decât urmãtorul
în top, italianul de la CFR Cluj,
Davide Petrucci.

Nicuºor Bancu este singurul fot-
balist român din play-out prezent
în Top 5 la capitolul driblinguri, cu
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Cele mai multe ºuturi
pe cadrul porþii:

Andrei Cristea - 15 (medie 1,2 ºuturi/meci);
Andrei Ivan - 14 (medie 1,3 ºuturi/meci);
Juan Carlos Ruiz - 14 (medie 1,3 ºuturi/meci);
Hristo Zlatinski - 14 (medie 1 ºut/meci);
Gonzalo Cabrera - 13 (medie 0,9 ºuturi/meci).

Cele mai multe
pase reuºite:

Hristo Zlatinski - 932 (medie 65 pase reuºite/meci);
Davide Petrucci - 652 (medie 50 pase reuºite/meci);
Mario Camora - 650 (medie 47 pase reuºite/meci);
Christian Obodo - 586 (medie 40 pase reuºite/meci);
Michael Ngadeu-Ngadjui - 564 (medie 41 pase

reuºite/meci).

Cele mai multe
driblinguri reuºite:

Abdellah Zoubir - 105 (medie 8 driblinguri/meci);
Gonzalo Cabrera - 70 (medie 5 driblinguri/meci);
Nicuºor Bancu - 57 (medie 4,7 driblinguri/meci);
Javi Hernandez - 55 (medie 4,5 driblinguri/meci);
Nuno Rocha - 46 (medie 3,4 driblinguri/meci).

Cele mai multe
deposedãri reuºite:

Henrique Madson - 38 (medie 3,7 deposedãri/meci);
Stelian Cucu - 36 (medie 3,4 deposedãri/meci);
Nicuºor Bancu - 35 (medie 2,9 deposedãri/meci);
Alexandru Creþu - 34 (medie 3,6 deposedãri/meci);
Laurenþiu Rus - 34 (medie 2,7 deposedãri/meci).

o medie de 4,7 pe meci, lider fiind
Zoubir, iar pe locul 5 este Nuno
Rocha. „Bancone” se mai aflã pe
podium la un capitol, cel al depo-

sedãrilor, acolo unde pe primul loc
este brazilianul Universitãþii, Mad-
son, cu o medie de 3,7 deposedãri
pe meci.

Mijlocaºul bulgar este cel mai bun pasator, iar brazilianul cel
mai bun recuperator, conform statisticii InStat

diez alte echipe, sã am un raport
asupra lor ºi sã cunosc multe lu-
cruri despre alte reprezentative sau
cluburi din Liga Campionilor sau
alte competiþii. Pot sã vã garantez
cã am cunoºtinþe foarte vaste de-
spre fotbalul internaþional, aceasta
este meseria mea” a spus Daum la
digisport. Celelalte nume aflate pe
lista oficialilor de la FRF sunt cele
ale olandezului Huub Stevens, fost
câºtigãtor al Cupei UEFA cu Schal-
ke ºi Armin Veh, fost tehnician al
celor de la Stuttgart.

Daum, implicat într-un scandal
cu droguri ºi prostituate

Dupã eºecul „Mannschaft-ului”
de la Euro 2000, Federaþia Germa-
nã a hotãrât sã-l instaleze pe Chris-
toph Daum la cârma naþionalei, dar
un scandal în care a apãrut nume-
le celui care antrena atunci pe Le-
verkusen a dat toate planurile pes-
te cap. Presa germanã  vorbea de-
spre viaþa extrem de agitatã a an-
trenorului, consumator ocazional
de cocainã ºi client fidel al prosti-
tuatelor. Daum nu a negat nimic,
iar ºeful lui Bayern Munchen, Uli
Hoeness, a reacþionat, spunând cã
un astfel de om nu mai poate sta
pe banca naþionalei Germaniei.
Federaþia i-a prelungit atunci con-
tractul lui Rudi Voller pânã în 2004.
Klinsmann l-a urmat, din 2006,
selecþioner este Joachim Loew,
fostul secund al lui Daum la Stut-
tgart. Din 2000 ºi pana acum,
Christoph Daum a antrenat la Be-
ºiktas, Austria Viena, FC Koln,
Fenerbahce, Eintracht Frankfurt,
Brugge ºi Bursaspor
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Antrenorul de 62 de ani
este în pole position pen-
tru a deveni selecþionerul
tricolorilor.


