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Aurel Bãjenaru,Aurel Bãjenaru,Aurel Bãjenaru,Aurel Bãjenaru,Aurel Bãjenaru,
noul primarnoul primarnoul primarnoul primarnoul primar
al oraºuluial oraºuluial oraºuluial oraºuluial oraºului

Dãbuleni:Dãbuleni:Dãbuleni:Dãbuleni:Dãbuleni:
Oraºul Dãbuleni are

în fruntea administra-
þiei un nou primar.
Aurel Bãjenaru, un fiu
al localitãþii, legat
sufleteºte de aceste
meleaguri, susþinut de
comunitate ºi ambiþio-
nat de oportunitãþile de
care poate sã benefi-
cieze o aºezare pe
Valea Dunãrii, doreºte,
în primul rând, schim-
barea de mentalitate a
locuitorilor care se
face fãrã costuri, dar
care, pe termen lung,
va aduce beneficii ºi o
creºtere a nivelului de
trai. Cãruþele încãrca-
te cu mii de tone de
lubeniþã, care se întind
acum pe kilometri
întregi la marginea
Dãbuleniului, îl mobili-
zeazã sã înceapã poate
cel mai de impact
proiect al sãu, amenja-
rea unei unitãþi de
colectare ºi procesare
legume-fructe.
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Ceea ce se ºtie a fost spus de
liderul PMP, Traian Bãsescu,
într-o conferinþã de presã extra-
ordinarã ºi sunã astfel: „Am fi-
nalizat un proces de negocie-
re, care dureazã de 2 sãptã-
mâni, un proces de fuziune
între Miºcarea Popularã ºi
UNPR. Sãptãmâna viitoare
vom avea, fiecare, congrese-
le, de fuziune. Noul partid se
va numi Partidul Miºcarea
Popularã”. Însemnul electoral
va fi cel al PMP. Cã „dreapta”
fuzioneazã cu „stânga” nu se
pune…

Lumea de azi:Lumea de azi:Lumea de azi:Lumea de azi:Lumea de azi:
de la Omulde la Omulde la Omulde la Omulde la Omul
de stat lade stat lade stat lade stat lade stat la
politicianulpoliticianulpoliticianulpoliticianulpoliticianul
carieristcarieristcarieristcarieristcarierist

Dincolo de alte multiple con-
secinþe, încã într-o dezbatere
evaluatoare bezmeticã, sindro-
mul Brexit a sfârºit prin a lãsa
în umbrã fapte, întâmplãri, a
cãror însemnãtate depãºeºte,
ori ar trebui, nivelul unor apa-
tice controverse cu privire la
starea conflictualã – un verita-
bil rãzboi, „fragmentar”, cum
îl denumea Papa Francisc, ori,
sustras aserþiunilor limbajului
diplomatic, sub umbrela „poli-
ticii corecte”…

Apicultura,Apicultura,Apicultura,Apicultura,Apicultura,
între pasiuneîntre pasiuneîntre pasiuneîntre pasiuneîntre pasiune
ºi afacere cuºi afacere cuºi afacere cuºi afacere cuºi afacere cu
riscuri medicaleriscuri medicaleriscuri medicaleriscuri medicaleriscuri medicale

TTTTTeatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþional
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova
susþine campaniasusþine campaniasusþine campaniasusþine campaniasusþine campania
de strângere dede strângere dede strângere dede strângere dede strângere de
fonduri „Brâncuºifonduri „Brâncuºifonduri „Brâncuºifonduri „Brâncuºifonduri „Brâncuºi
e al meu”e al meu”e al meu”e al meu”e al meu”
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Oprea: Îmi pare
rãu cã UNPR
dispare,
cã se transformã
în zestrea
unei fuziuni
de conjuncturã

Fostul preºedinte al UNPR
Gabriel Oprea afirmã cã îi
pare rãu cã UNPR, ca partid
de sine stãtãtor, dispare ºi cã
ar fi preferat ca acesta sã
meargã pe picioarele sale în
loc sã se transforme ‘’în
zestrea unei fuziuni de
conjuncturã’’. ‘’Nu aº fi
comentat nimic despre
decizia conducerii UNPR
privind fuziunea cu PMP. O
fac, totuºi, pentru cã existã
un comunicat al PNL în care
sunt câteva neadevãruri care
trebuie demontate. În primul
rând, nu am avut niciun rol
în decizia pe care a luat-o
UNPR. Nu mai sunt membru
al partidului ºi nu particip la
luarea deciziilor în partid.
Demisia mea din UNPR nu
este un act formal sau un
gest de imagine, ci este o
realitate cât se poate de
concretã. Sunt un om serios
ºi, dacã spun un lucru, aºa
fac. În al doilea rând, nu aº
fi avut cum sã particip la
aceastã decizie de vreme ce ea
nu reflectã opiniile mele.
Personal, îmi pare rãu cã
proiectul UNPR, ca partid de
sine stãtãtor, dispare’’, a scris
Oprea pe Facebook marþi
seara. ‘’Îmi pare rãu cã
munca mea ºi a multor
colegi se transformã în
zestrea unei fuziuni de
conjuncturã. Aº fi preferat ca
UNPR sã meargã pe picioare-
le sale. ªtiu cã era greu, dar
succesul nu vine niciodatã
din soluþiile facile’’, a
adãugat fostul preºedinte al
UNPR. El a negat cã ar avea
relaþii privilegiate cu Traian
Bãsescu.
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Valer Dorneanu a fost ales ieri
preºedinte al Curþii Constituþiona-
le. El a declarat cã aºteaptã ca in-
stituþiile statului sã nu mai trans-
forme Curtea Constituþionalã în
‘’acel loc în care sã trimitã toate
neînþelegerile ºi toate conflictele
care existã pe plan politic’’.

‘’Am fost ales cu majoritate de
voturi’’, a declarat Valer Dornea-
nu la finalul ºedinþei CCR. Livia
Stanciu a fost contracandidatul lui
Dorneanu, ea obþinând trei voturi,
iar noul preºedinte ºase, au decla-
rat surse din CCR pentru MEDIA-
FAX. ‘’Cred cã ai mei colegi au
avut în vedere experienþa mea, cal-
mul meu, spiritul meu conciliant ºi
faptul vom reuºi împreunã sã du-
cem prestigiul acestei instituþii care
este un pilon al statului de drept

‘’Fãrã a deschide o cutie a Pandorei, aº
vrea sã spun cã trebuie sã avem puterea de
a lãsa totuºi administraþia publicã localã ºi
centralã sã ia decizii de business. O decizie
de business poate sã fie proastã, dar nu nea-
pãrat ilegalã. Sunt manageri care nu sunt
niºte manageri buni ºi care vor fi penalizaþi
pentru proasta lor performanþã prin a-ºi pier-
de slujbele, dar care nu iau neapãrat niºte
decizii ilegale. Trebuie sã fim foarte atenþi,
ele trebuie bine justificate la momentul la care
sunt luate’’, a afirmat Borc la dezbaterea
‘’Transparenþa serviciilor publice ºi guver-
narea deschisã în cadrul cooperãrii la nivel
central ºi local’’, organizatã la Ministerul
Justiþiei.

Vicepremierul a susþinut cã angajaþii ser-
viciilor de achiziþii ar trebui schimbaþi la fie-
care trei ani pentru cã în mod inerent se crea-
zã relaþii personale între achizitor ºi vânzã-
tor. ‘’Eu nu am vãzut astãzi un funcþionar
public sau un angajat al unui serviciu de achi-

VVVVValer Dorneanu, ales preºedintealer Dorneanu, ales preºedintealer Dorneanu, ales preºedintealer Dorneanu, ales preºedintealer Dorneanu, ales preºedinte
al Curþii Constituþionaleal Curþii Constituþionaleal Curþii Constituþionaleal Curþii Constituþionaleal Curþii Constituþionale

mai departe fãcând tot ceea ce tre-
buie prin utilizarea experienþei
noastre de peste 25 de ani deja ºi
prin aducerea unui suflu nou, prin
contribuþia celor nou veniþi. Am
convenit cã o sã formãm împreu-
nã o echipã, sã pãstrãm nivelul ºi
prestigiul Curþii Constituþionale,
vrem ca într-adevãr aceastã insti-
tuþie sã fie acel templu care pãs-
treazã biblia naþiunii care este Con-
stituþia’’, a declarat Dorneanu dupã
alegerea sa ca preºedinte al CCR.

El a subliniat cã aºteaptã sã co-
opereze foarte bine cu instituþiile
statului, de la care îºi doreºte ‘’sã
nu mai transforme Curtea Consti-
tuþionalã în acel loc în care sã tri-
mitã toate neînþelegerile ºi toate
conflictele care existã pe plan po-
litic’’. ‘’De rolul de arbitru nu ne

putem depãrta, dar n-am vrea sã
fim arbitru de ring, am vrea sã fim
arbitru constituþional. Cã unii ne-
au transformat în arbitru de ring’’,
a adãugat Dorneanu. Întrebat dacã
se referã la fosta conducere, noul
preºedinte al CCR a replicat: ‘’Am
spus ce trebuia spus’’.

Dorneanu a refuzat sã precize-
ze dacã a avut contracandidaþi, re-
luând declaraþia cã a fost ales cu
majoritate de voturi ºi cã judecã-
torii au convenit sã formeze o
echipã. ‘Eu zic cã aici au fost
voturi strict personale, profesio-
nale ºi umane. Cei care venim aici,
dupã modelul francez, avem o
clauzã de ingratitudine faþã de cei
care ne-au propus. Fie cã ne-a
propus preºedintele, fie cã ne-a
propus Senatul sau Camera De-
putaþilor, aici suntem judecãtori ai

Curþii Constituþionale obligaþi sã
respectãm Constituþia ºi sã impu-
nem respectul ei, fãrã niciun fel
de influenþã ºi aºteptãm acel cli-
mat politic în care sã nu existe nici
mãcar încercãri de influenþã asu-
pra activitãþii Curþii Constituþiona-
le’’, a subliniat el.

Mandatului lui Dorneanu în
fruntea CCR este de 3 ani. Valer
Dorneanu a fost ales în 2013 ju-
decãtor al Curþii Constituþionale a
României din partea Camerei De-
putaþilor, la propunerea PSD. An-
terior a fost adjunct al Avocatului
Poporului (în perioada 2010-iunie
2013 ) ºi secretar general adjunct
Camera Deputaþilor, între aprilie
2009 ºi octombrie 2010. Dornea-
nu a ocupat ºi funcþia de preºedin-
te al Camerei Deputaþilor, timp de
patru ani (2000-2004).

Vicepremierul Borc: „Funcþionarii
din achiziþii, schimbaþi la fiecare trei ani”

Vicepremierul Costin Borc
a declarat ieri cã administra-

þia localã ºi centralã ar tre-
bui lãsatã sã ia decizii de

business, afirmând cã, aºa
cum se întâmplã în multinaþi-
onale, funcþionarii din achizi-

þii ar trebui schimbaþi la
fiecare trei ani.

ziþii din cadrul unei instituþii publice care sã
îºi schimbe slujba la fiecare trei ani. Între-
baþi, vã rog frumos, în multinaþionale, în
orice societate mare care are niºte reguli
foarte clare de business, ºi o sã vedeþi cã la
serviciul achiziþii este obligatoriu, este obli-
gaþie a oricãrui audit ca cei din achiziþii sã
se schimbe maximum o datã la trei ani sau
dacã nu ies din serviciul de achiziþii mãcar
schimbã familia de produse cu care au legã-
turã. De ce? Pentru cã se creeazã inerent
niºte relaþii personale între achizitor ºi vân-

zãtor’’, a mai spus Costin Borc
Vicepremierul a subliniat importanþa ba-

zelor de date ºi a analizei, afirmând cã aceasta
ar permite sã se facã imediat diferenþa între
costul unui serviciu dintr-un oraº din nor-
dul Moldovei ºi costul aceluiaºi serviciu într-
un oraº din Dobrogea sau Muntenia. El a ex-
plicat faptul cã analizând preþul serviciilor se
poate ajunge fie la concluzia cã s-a produs o
fraudã, fie cã este vorba despre o decizie
proastã de business care va putea fi sancþio-
natã de cetãþeni la urmãtoarele alegeri.
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MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce se ºtie a fost spus de
liderul PMP, Traian Bãsescu,
într-o conferinþã de presã extra-
ordinarã ºi sunã astfel: „Am fi-
nalizat un proces de negocie-
re, care dureazã de 2 sãptã-
mâni, un proces de fuziune
între Miºcarea Popularã ºi
UNPR. Sãptãmâna viitoare
vom avea, fiecare, congrese-
le de fuziune. Noul partid se
va numi Partidul Miºcarea
Popularã”. Însemnul electoral
va fi cel al PMP. Cã „dreapta”
fuzioneazã cu „stânga” nu se
pune, însã trebuie avutã în vede-
re discreþia deplinã în care s-au
purtat negocierile dintre Traian
Bãsescu ºi Valeriu Steriu, fãrã
nici o trãdare în spaþiul public, fapt

mai rar în politica autohtonã. Di-
zolvarea UNPR, sub sigla PMP,
la puþinã vreme dupã alegerile
locale, în care ambele formaþiuni
politice agonisiserã câte „ceva”,
augmenteazã pânã la urmã au-
toritatea lui Traian Bãsescu, ar-
tizanul fuziunii, un lider versat
care poate fi satisfãcut de muta-
rea ºahistã executatã. Una cu
care Gabriel Oprea, o spune pe
facebook, n-ar fi de acord. În
schimb, Valeriu Steriu opineazã
cã a optat pentru „proiectul cel
bun”. Gabriel Oprea este un fost
lider politic ºi va rãmâne cu...
onoarea, cum a spus Traian Bã-
sescu, dupã ce l-a reevaluat re-
petat. La Dolj, unde UNPR, fãrã
rezultate strãlucite la alegerile

locale, mai exact fãrã reeditarea
celor de acum patru ani, pãrea
mai bine poziþionat ca PMP, aces-
ta minat de câteva greºeli impar-
donabile, premergãtoare votului,
cu câþiva primari în teritoriu, un
viceprimar al Craiovei, dar ºi alþi
aleºi locali, demonstreazã un lu-
cru: nu întodeauna „peºtele cel
mare” îl înghite pe „cel mic”. La
nivel naþional UNPR are 26 de
primari, 1.203 consilieri locali, 14
consilieri judeþeni, în timp ce PMP
are 18 primari, 1.315 consilieri
locali ºi 41 de consilieri judeþeni.
UNPR mai are mandate câºti-
gate în alianþã cu PSD. Noul li-
der al PMP Dolj în actuala con-
figuraþie a lucrurilor, este depu-
tatul Petre Petrescu – desem-

nat de Traian Bãsescu -, preo-
cupat de continuarea construc-
þiei politice ºi emiterea unor sem-
nale de circumstanþã. UNPR cu
a sa marotã „interesul naþional”,
susþine cã fusese respins de PSD
ºi PNL, în discuþiile avute. Nu a
candidat niciodatã de sine stãtã-
tor. În zona anecdoticã, Victor
Ponta ne asigurã cã prin aceastã
fuziune cu UNPR, Traian Bãses-
cu va avea biroul de lucru în Ki-
seleff, unde îºi are sediul PSD.
Dar „glumiþa” este irelevantã.
Social-democraþii pierd oricum,
nu câºtigã un aliat, ºi rãmân
aproape singuri, dacã ne gândim
la ALDE. Pânã la urmã, fuziu-
nea este beneficã ambelor parti-
de, resursele umane ale unora

îngemãnate cu capitalul de ima-
gine al celorlalþi, putând condu-
ce la realizarea pragului electo-
ral. Traian Bãsescu încã mai are
tracþiune electoralã, ºi, de ce nu,
chiar simpatizanþi. Mai puþini la
numãr ca adversari politici. Cal-
culul sãu politic este uºor de bã-
nuit, din apariþiile tot mai frec-
vente la posturile de televiziune.
Va face ceea ce ºtie mai bine:
opoziþie. Punând în dificultate, de
mesaje e vorba, marile partide,
atât PNL, cât ºi PSD. Suntem
în luna lui cuptor, ºi citându-l cu
o rostire mai de demult „iarna nu-
i ca vara”, cu al sãu tâlc, de luat
în seamã, vedem cã nu cunoaºte
odihnã ºi pregãteºte strategii
post-electorale.

FSD susþine modificarea Co-
dului Muncii în forma propusã
având în vedere o serie de moti-
vaþii. Dinamica accentuatã a me-
diului economico-social din Ro-
mânia ºi necesitatea unui Cod al
Muncii care sã susþinã aceste
evoluþii printr-o flexibilizare a
muncii, ar fi unul dintre motive.
Pe lângã acesta, repararea mo-
dificãrilor efectuate în 2011 de
cãtre Guvernul PDL, modificãri
prin care echilibrul angajat-anga-

Codul Muncii este una dintre legile
cu impact social fundamental

În opinia experþilor Fundaþia Stân-
ga Democraticã (FSD), Codul Muncii
este una dintre legile cu impact social
fundamental. Acesta trebuie sã repre-
zinte cât mai bine interesele cetãþeni-
lor ºi sã asigure un echilibru în rela-
þia angajat-angajator. Pornind de la

acest argument, FSD susþine proiectul
de modificare a Codului Muncii pre-
zentat de comitetul de iniþiativã a ce-
tãþenilor (publicat în MO, Partea I nr.
173 din 11/03/2014) ºi cere un punct
de vedere Guvernului în legãturã cu
acest proiect normativ.

jator nu a fost asigurat.
În plus, FSD propune modifi-

carea sãptãmânii de lucru de la
40 de ore la 38 de ore, fãrã afec-
tarea salariului. În Franþa ºi Aus-
tria sãptãmâna de lucru a fost
redusã fãrã a fi afectat nivelul
salarial. O astfel de modificare nu
afecteazã în mod negativ produc-
tivitatea muncii, ci asigurã un
echilibru între viaþa personala ºi
cea profesionalã a angajaþilor.

„Contextul socio-economic

românesc este marcat de inega-
litãþi profunde, catalizate de o
piaþã care nu are capacitatea de
a se regla singurã ºi care acuti-
zeazã diferenþa de dinamicã ºi
competitivitate economicã. Blo-
cajele în ceea ce priveºte mobi-
litatea forþei de muncã generea-
zã un cadru în care dialogul
social este haotic ºi de cele mai
multe ori de slabã intensitate, iar
reforma pieþei muncii a afectat
relaþia statului cu partenerii de

dialog social. În aceste condiþii
o serie de presiuni pentru schim-
bare sunt fireºti. Încã de acum
doi ani, în România a fost pro-
movatã o iniþiativã civicã de mo-
dificare a Codului Muncii. Au
fost colectate peste 100.000 de

semnãturi în sensul susþinerii
unor standarde etice pe piaþa
muncii, atât în ceea ce priveºte
angajaþii cât ºi angajatorii”, a
menþionat Florian Marin, expert
pe probleme de muncã.

MARGA BULUGEAN

Pe timpul verii, „One World România la ªcoalã”
aduce, în curþile oamenilor ºi alte spaþii alternative,
dispuse sã gãzduiascã o proiecþie dedicatã tinerilor,
filme documentare. Primul astfel de eveniment, care
se va desfãºura în afara Bucureºtiului, va avea loc
în curtea familiei Tiberiade. „La noi, se va desfãºu-
ra o vizionare, urmatã ºi de discuþii, a documenta-
rului „Jenica ºi Perla”, care a avut premiera naþiona-
lã la Festivalul Internaþional de Documentare ºi Drep-
turile Omului „One World România”. Este vorba
despre o poveste , în care douã tinere, deºi prietene,
locuiesc la 1.500 de km depãrtare ºi s-au întâlnit
prin organizaþia de dans „Kesaj Tchave”, care adu-
ce împreunã copii romi din Slovacia de est ºi tineri
din familii de romi români din Paris. Când danseazã
împreunã, cele douã fete redescoperã ceea ce au în
comun, însã, în afara dansului, îºi proiecteazã viito-
rul din perspective diferite. Vieþile paralele ale celor

Filme documentare, prezentate în aerFilme documentare, prezentate în aerFilme documentare, prezentate în aerFilme documentare, prezentate în aerFilme documentare, prezentate în aer
liberliberliberliberliber, într-un spaþiu privat, pentru romi, într-un spaþiu privat, pentru romi, într-un spaþiu privat, pentru romi, într-un spaþiu privat, pentru romi, într-un spaþiu privat, pentru romi

O premierã,
pentru Craiova,
în ceea ce
înseamnã
expunerea unor
filme, în aer
liber, se va
desfãºura în
gospodãria unui
reprezentant al
etniei Romilor.
Manifestarea va
avea loc în
comunitatea
romã din
Craiova, o parte
din ea, ºi
încearcã sã
aducã în atenþia
publicului o
parte din viaþa
romilor.

douã fete ne permit ca, simultan, sã asistãm la trans-
formarea lor în femei ºi sã înþelegem mai mult de-
spre viaþa cotidianã a romilor din douã colþuri ale
Europei. „One World Romînia la ªcoalã” este pro-
iectul care iniþiazã evenimente pentru profesorii ºi
elevii de liceu, propunând o nouã abordare educaþi-
onalã, cu ajutorul filmului documentar ºia discuþiei
despre drepturile omului ºi istoria recentã. Este o
premierã pentru Craiova, când o astfel de acþiune
se desfãºoarã într-un cadru privat (str. „Ecaterina
Teodoroiu”, miercuri 13 iulie, ora 21:00), unde sunt
toate condiþiile de promovare, uar comunitatea
noastrã va avea, sunt convins, numai de câºtigat,
cu atât mai mult cu cât vor fi prezentate aspecte
ale vieþii cotidiene rome”, a precizat  Romeo Tibe-
riade, unul dintre reprezentanþii marcanþi ai etniei
rome ºi gazda acþiunii.

  CRISTI PÃTRU
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Poliþiºtii rutieri craioveni au continuat seria acþiunilor
pentru prevenirea accidentelor de circulaþie ºi creºterea
gradului de siguranþã rutierã. Pe principalale strãzi din
municipiul Craiova, unde s-au produs frecvent acciden-
te rutiere, oamenii legii au urmãrit atât conducãtorii auto
care nu acordã prioritate de trecere pietonilor angajaþi
regulamentar în traversarea strãzilor pe marcajele pieto-
nale, dar ºi pietonii care aleg sã traverseze strãzile prin
alte locuri decât cele prevãzute de lege. Totodatã, poli-
þiºtii craioveni au acþionat ºi pentru verificarea legalitãþii
activitãþii de transport rutier de persoane. În cadrul ac-
þiunii, poliþiºtii rutieri au constatat 151 de abateri de na-
turã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi în valoare de aproape 22.000 lei.

Dintre acestea, 10 sancþiuni au fost aplicate unor ºoferi
care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor, alte
26 de amenzi au fost aplicate unor pietioni care au tra-
versat neregulamentar strada, iar alte 34 de sancþiuni au
fost aplicate transportatorilor rutieri de persoane. De ase-
menea, oamenii legii au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce 11 permise de conducere ºi au
retras 3 certificate de înmatriculare.

Incendiile de miriºti dau mariIncendiile de miriºti dau mariIncendiile de miriºti dau mariIncendiile de miriºti dau mariIncendiile de miriºti dau mari
bãtãi de cap pompierilor doljenibãtãi de cap pompierilor doljenibãtãi de cap pompierilor doljenibãtãi de cap pompierilor doljenibãtãi de cap pompierilor doljeni
Nu mai puþin de 186 de hectare

de vegetaþie uscatã ºi miriºte au ars
în doar 24 de ore, în judeþul Dolj.
Pompierii au fost solicitaþi sã in-
tervinã pentru stingerea a 19 incen-
dii, cauzele probabile fiind focul în
spaþii deschise ºi o þigarã aprinsã
aruncatã la întâmplare.

La aceste intervenþii au partici-
pat, pompieri militari din cadrul
Detaºamentul 1 Pompieri Craiova
în cartierul Cernele, Detaºamen-
tul 2 Pompieri Craiova în Murgaºi
ºi Pieleºti, Detaºamentul Pompieri
Calafat în Calafat ºi Moþãþei,  Sec-
þia  Pompieri Craiova în oraºul Fi-
liaºi, Secþia Pompieri Bãileºti în

Bãileºti ºi satul Balasan, Secþia
Pompieri Segarcea în localiatea
Segarcea, Garda II Pompieri Be-
chet în Bechet ºi oraºul Dãbuleni,
dar ºi  Serviciile Voluntare pentru
Situaþii de Urgenþã din oraºul  Dã-
buleni ºi comunele  Ostroveni, Ple-
niþa, Maglavit ºi Poiana Mare.
Avertisment din partea ISU

În aceste condiþii, pompierii din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia” trag un
semnal de alarmã cu privire la ar-
derea miriºtilor în aceastã perioa-
dã cu temperaturi caniculare. Tre-
buie avut în vedere parcelarea mi-

riºtii în suprafeþe de maximum 10
ha, prin fâºii arate; condiþii me-
teorologice fãrã vânt; izolarea zo-
nei de ardere faþã de cãi de co-
municaþie, construcþii, culturi
agricole vecine, instalaþii, fond
forestier, prin executarea de fâºii
arate;  desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi; asigurarea pânã la
finalizarea arderii a personalului de
supraveghere ºi stingere a even-
tualelor incendii; asigurarea pen-
tru suprafeþe de ardere mai mici
de 5 ha a substanþelor ºi mijloa-
celor de stingere necesare; asigu-
rarea, în cazul suprafeþelor de ar-
dere mai mari de 5 ha, a unui plug,
a unei cisterne cu apã, a mijloa-
celor de tractare ºi a personalului
de deservire; pe terenurile în pan-
tã, arderea miriºtii se face pornind
din partea de sus a pante.

În ceea ce priveºte mãsurile de
prevenire a incendiilor la arderea
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale, pompierii avertizeazã cã
acestea trebuie sã aibã loc în con-
diþii meteorologice fãrã vânt;

colectarea în grãmezi a vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale în
cantitãþi astfel încât arderea sã
poatã fi controlatã; executarea
arderii în zone care sã nu permitã
propagarea focului la fondul fo-
restier/construcþii ºi sã nu afec-
teze reþelele electrice, de comuni-
caþii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibi-

le; curãþarea de vegetaþie a supra-
feþei din jurul fiecãrei grãmezi pe
o distanþã de 5 metri; desfãºura-
rea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor ºi materia-
lelor pentru stingerea eventualelor
incendii; supravegherea permanen-
tã a arderii; stingerea totalã a fo-
cului înainte de pãrãsirea locului
arderii; este interzisã acoperirea cu
pãmânt a focarelor.

Minor de 16 ani
reþinut pentru furt

În urmã cu douã sãptãmâni, G.Traian, în vârstã de
62 de ani, din Craiova, a sesizat la 112 cã doi minori i-
au sustras din buzunarul cãmãºii o sumã de bani, în
timp ce se afla în parcarea din spatele Cinematografu-
lui Patria. La momentul respectiv, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Craiova au prins unul dintre autori,
identificat în persoana lui S.A., de 15 ani, din  Craio-
va. Ulterior, prin extinderea investigaþiilor a fost iden-
tificat ºi cel de-al doilea suspect, ca fiind M.L., de 16
ani din Craiova,care a fost condus ieri la audieri. Ast-
fel, în baza probatoriului administrat s-a dispus conti-
nuarea urmãririi penale faþã de suspectul în vârstã de
16 ani sub aspectul comiterii infracþiunii de complici-
tate la furt calificat, precum ºi reþinerea acestuia pe
bazã de ordonanþã. Poliþiºtii l-au introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj, fiind prezentat cu pro-
punere de arestare preventivã.

La volan, sub influenþa
bãuturilor alcoolice

Marþi, în jurul orei 21.00, în comuna Ciupercenii Noi,
a fost depistat S. Marius, 23 de ani, din localitate în
timp ce conducea un autoturism sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice ºi fãrã a poseda permis de conducere pen-
tru nicio categorie de vehicule. Poliþiºtii l-au testat pe
bãrbat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 0,50mg/
l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost con-
dus la Spitalul Calafat în vederea recoltãrii de probe bi-
ologice. Pe numele celui în cauzã a fost întocmit dosar
în conformitate cu prevederile legale.

În aceeaºi zi, în jurul orei 10.45, în oraºul Filiaºi, a
fost depistat G. Cãtãlin, 20 de ani, din localitate în timp
ce conducea un moped fãrã ca acesta sã fie înregistrat
sau înmatriculat în circulaþie. În cauzã a fost întocmit
dosar penal în conformitate cu prevederile legale.

Marþi seara, în jurul orei 20.00, poliþiºti din cadrul
Secþiei 5 Poliþie în timp ce executau serviciul de patru-
lare, pe strada George Enescu, au oprit pentru control o
autoutilitarã condusã de C. Corneliu, 35 de ani, din Cra-
iova. Cu ocazia solicitãrii documentelor personale ºi ale
autoturismului, s-a constatat cã autorizaþia de circulaþie
provizorie a autoturismului este expiratã din data de 9
iulie a.c, în cauzã fiind întocmit dosar penal în confor-
mitate cu prevederile legale.

Amenzi de 22.000 de lei
aplicate de poliþiºtii doljeni
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Într-o zi
toridã de
varã, cum
numai pe
Valea Du-
nãrii mai

întâlneºti în miezul verii, l-am gãsit pe noul pri-
mar al oraºului Dãbuleni, Aurel Bãjenaru, cu o
agendã bine structuratã, fiind pe punctul de a
se întâlni cu agenþii economici din localitate.
„I-am chemat sã avem o discuþie ca sã ne cu-
noaºtem ºi sã le transmit câteva mesaje. Aceº-
tia sunt unii dintre cei mai mari producãtori de
deºeuri, iar eu þin foarte mult la curãþenia ora-
ºului, motiv pentru care le-am spus ºi lor cum
trebuie sã întreþinem împreunã aceastã curãþe-
nie, ba chiar sã înfrumuseþãm oraºul. Le-am
mai spus cã este foarte cald afarã ºi trebuie sã
aibã grijã sã nu se producã incendii, precum ºi
o atenþionare cum trebuie sã foloseascã locuri-
le de parcare”, ne-a spus Aurel Bãjenaru, aceasta
fiind o primã întâlnire, de început de mandat,
pe care intenþioneazã sã le poarte cu oamenii.

”Oamenii trebuie sã plece mulþumiþi
de la primãrie”

Edilul considerã cã lucrul cel mai important
þine de mentalitate, ºi aici doreºte sã lucreze

mai mulr. Este o investiþie, crede el, cu profit
maxim ºi costuri zero. A pornit acest proiect
cu angajaþii din primãrie cãrora le-a spus cã tre-
buie sã îºi schimbe mentalitatea faþã de contri-
buabili, modul în care vor lucra cu publicul ºi
la ce trebuie sã se aºtepte din partea acestora.
”Vreau sã fac o schimbare de mentalitate, care
se face fãrã nici un ban, ci pornind de la o dis-
cuþie cu oamenii, pentru cã oamenii sunt cei
care îi plãtesc pe funcþionarii dinm primãrie.
Angajaþii au o fiºã a postului ºi trebuie sã lucre-

Aurel Bãjenaru, noul primar al oraºului Dãbuleni:Aurel Bãjenaru, noul primar al oraºului Dãbuleni:Aurel Bãjenaru, noul primar al oraºului Dãbuleni:Aurel Bãjenaru, noul primar al oraºului Dãbuleni:Aurel Bãjenaru, noul primar al oraºului Dãbuleni:

„Nisipurile noastre, dacã le dai„Nisipurile noastre, dacã le dai„Nisipurile noastre, dacã le dai„Nisipurile noastre, dacã le dai„Nisipurile noastre, dacã le dai
apã, sunt nisipuri de aur!”apã, sunt nisipuri de aur!”apã, sunt nisipuri de aur!”apã, sunt nisipuri de aur!”apã, sunt nisipuri de aur!”

Primarul Aurel Bãjenaru ºi-a
propus sã dezvolte infrastructura
sportivã a localitãþii, În primul
rând, va face demersurile pentru
deblocarea proiectului de amena-
jare ºi modernizare a unei baze
sportive. Este vorba de un
proiect finanþat de Guvern care
constã în realizarea unui stadion
ºi a unui teren de antrenament
pentru echipa Unirea Tricolor
Dãbuleni, care în acest moment
activeazã în Liga a V-a, dar care,
în 1980, a jucat barajul pentru
promovare în Divizia C. ”Dãbule-
niul are tradiþie în sport, de aceea
vrem sã deblocãm acest proiect.
Cândva eram la un pas sã intrãm
în divizia C, am avut ºi o echipã
foarte bunã de juniori, ºi sperãm
cã dupã ce vom face aceastã
investiþie, vom încuraja tinerii sã
facã sport”, a spus primarul
oraºului Dãbulebi.

***
Primarul Aurel Bãjenaru

vorbeºte cu mândrie ºi de cele
douã sportive de caiac-canoe,
care au obþinut performanþe
notabile în ciuda faptului cã se
antreneazã pe un canal de irigaþii.
”Nu vorbim numai de fotbal, noi
ne mândrim ºi cu alþi sportivi,
cum ar fi cele douã tinere cu
performanþe excepþionale la
caiac-canoe. Se pregãtesc, în
acest moment, pentru Campiona-
tul European de la Plovdin, din
Bulgaria, ºi se antreneazã serios
pe C0, un fost canal de irigaþii.
Sperãm cã ele vor fi selectate ºi
pentru Campionatul Mondial din
Belarus”, a spus primarul Aurel
Bãjenaru.

***
Localitatea Dãbuleni a avut

odatã un ansamblu de dansuri
populare pe care noul primarul
Aurel Bãjenaru ºi-a propus sã îl
reînfiinþeze. „Aveam un amsam-
blu folcloric foarte bun, precum
ºi cu cor frumos care mergea cu
spectacole ºi era apreciat. Ar fi
frumos sã avem din nou aceste
lucruri preþioase, care þin de
moºtenirea noastrã culturalã.
Existã Cãminul Cultural, iar noi
nu trebuie decât sã ne ocupãm de
desfãºurarea unor activitãþi
culturale care au cam lipsit.
Sãptãmâna viitoare, participãm la
Sibiu cu un taraf de la Clubul
Copiilor, unde existã o activitate
intensã. Dacã am fi avut un
ansamblu, megeam în altã
formulã”, a explicat edilul
oraºului Dãbuleni.

Oraºul Dãbuleni are în fruntea administraþiei
un nou primar. Aurel Bãjenaru, un fiu al localitã-
þii, legat sufleteºte de aceste meleaguri, susþinut
de comunitate ºi ambiþionat de oportunitãþile de
care poate sã beneficieze o aºezare pe Valea Du-
nãrii, doreºte, în primul rând, schimbarea de
mentalitate a locuitorilor care se face fãrã cos-

turi, dar care, pe termen lung, va aduce beneficii
ºi o creºtere a nivelului de trai. Cãruþele încãrca-
te cu mii de tone de lubeniþã, care se întind acum
pe kilometri întregi la marginea Dãbuleniului, îl
mobilizeazã sã înceapã poate cel mai de impact
proiect al sãu, amenjarea unei unitãþi de colecta-
re ºi procesare legume-fructe.

ze la timp, nu trebuie sã îi mai întârzie pe
cetãþeni. Trebuie sã vorbeascã frumos
cu toate persoanele, sunt ºi oameni cu
carte mai puþinã sau cu antecedente pe-
nale, dar eu le-am spus cã trebuie sã vor-
beascã ºi sã se comporte la fel cu toþi
cetãþenii. Oamenii trebuie sã plece mul-
þumiþi din primãrie, iar dacã nu le-ai re-
zolvat o problemã, ei trebuie sã înþeleagã
ºi de ce nu s-a putut face acest lucru”, a
explicat primarul oraºului Dãbuleni, Au-
rel Bãjenaru.

Se cautã finanþare pentru
reînfiinþarea sistemului de irigaþii
Însã cel mai mare proiect al sãu pare

sã fie, de departe, pariul cu agricultura.
Undeva la marginea oraºului, la ieºirea
spre Caracal, te întâmpinã, în aceste zile,
cozile kilometrice de cãruþe ºi camioane,
toate încãrcate ochi cu lubeniþe ºi pepeni.
Arºi de soare ºi înnebuniþi de cãldurã, pro-
ducãtorii, indiferent de vârstã, stau pe
lângã marfã ºi aºteaptã cumpãrãtorii. Cei
care doresc sã cumpere sunt, totuºi, pu-
þini ºi au lubeniþã pe ales. Ca sã strãbaþi
întreaga piaþã ambulantã îþi trebuie câte-
va zeci de minute de mers cu maºina,

strada fiind ticsitã de pe-
peni. ”Noi suntem con-
ºtienþi cã nu vom avea de-
cât o industrie agricolã aici
ºi vreau sã încercãm sã
valorificã tot ceea ce
avem, fructele ºi legumele care
se produc aici. Nu am vrea sã
fim doar o sursã de venit pentru
samsari ºi transportatori, oame-
nii muncesc foarte mult ºi ar tre-
bui ca partea cea mai mare a
câºtigului sã le revinã. Avem un
mare avantaj ºi trebuie sã profi-
tãm de el: nisipurile noastre, dacã
le dai apã, sunt niºte nisipuri de
aur. De aceea, cea mai mare pro-
blemã a noastrã ete apa ºi cãu-
tãm o soluþie pentru sistemul de
irigaþii. Voi avea discuþi cu con-
ducerea Consiliului Judeþean
Dolj, cu reprezentanþii Guvernu-
lui pentru a vedea dacã putem
gãsi o sursã de finanþare pentru
aceastã investiþie. Ne vom inte-
resa ºi de modalitatea de acce-
sare a fondurilor europene. Toa-
te acestea le vom face pentru re-
alizarea unui sistem modern de
irigaþii. Dãbuleniul este o zonã
importantã de producere a legu-
melor ºi fructelor, iar dacã vom
avea toate condiþii, vom fi o zonã
de referinþã pe harta þãrii”, este

de pãrere edilul oraºului Dãbuleni.

Platforma pentru pepeni
nu este frecventatã de producãtori

Deºi administraþia localã s-a ocupat de ame-
najarea unei platforme care îndeplineºte toate
condiþiile igienico-sanitare, producãtorii agricoli
nu pot fi convinºi sã o utilizeze. Aºa se face cã
spaþiul respectiv este gol, în timp ce, dincolo
de gard, oamenii stau cu marfa, tone de pe-
peni, pe o lungime de câþiva kilometri de-a lun-

gul drumului naþional ce face legãtura cu Cara-
calul. ”Este cel mai bun exemplu cã oamenii
trebuie sã îºi schimbe mentalitatea. Ei cred cã
dacã stau pe marginea drumului, în condiþii nu
foarte bune, deºi noi udãm asfaltul pentru a mai
rãcori locul respectiv, fac vânzare mai mare.
Nu este adevãrat fiindcã ºi aceastã platformã
este chiar în acea zonã. În plus producãtorii nu
plãtesc nimic pentru expunere ºi nici transpor-
tatorii nu sunt obligaþi sã plãteascã o taxã de
parcare. Sunt cabine de duº ºi toalete în interi-
or”, a mai spus Aurel Bãjenaru.

O fabricã de procesare
a legumelor ºi fructelor

Localitatea Dãbuleni este recunoscutã ºi pen-
tru calitatea excelentã a legumelor, acesta fiind
un alt motiv pentru care primarul Aurel Bãjena-
ru încearcã sã le întindã o mânã producãtorilor
agricoli. O fabricã de conserve ar fi investiþia
potrivitã. Pentru aceasta este nevoie de un in-
vestitor, care sã vinã cu banii ºi cu tehnologia.
Primãria Dãbuleni este pregãtitã sã încheie un
parteneriat public-privat cu agentul economic
respectiv, cãruia sã îi punã la dispoziþie ampla-
samentul. ”Este cel mai important proiect pe
care îl doresc pentru comunitatea pe care o
administrez, ºi anume sã reuºim sã atragem în
zonã un investitor care sã deschidã o fabricã
de conserve. Noi vom veni, în acest proiect,
cu amplasamentul. Deja ducem tratative cu o
persoanã fizicã pentru achiziþionarea unei clã-
diri. Ce înseamnã acest lucru? Pe de o parte,
vor fi create locuri de muncã, dar cel mai mare
câºtig este cã oamenii vor avea unde sã-ºi vân-
dã produsele agricole. În aceastã fabricã se pro-
duce conserve de legume, compoturi ºi sucuri,
iar acest lucru va încuraja ºi pomicultura”, a
precizat primarul Aurel Bãjenaru.
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În data de 23 iunie 2016, la cea
de-a 183-a reuniune a Comitetului
pentru Organizarea Comunã a
Pieþelor Agricole – produse de ori-
gine animalã (carne de pasãre, ouã,
carne de ovine ºi miere), Comisia
Europeanã a prezentat Decizia de
Implementare privind aprobarea
Programelor Naþionale Apicole
pentru perioada 2017 – 2019. Bu-
getul anual pentru Programele Api-
cole notificate de Statele Membre
a fost majorat la 36 milioane de
Euro, iar România beneficiazã de
o creºtere a bugetului alocat de
1.463.140 Euro pentru întreg pro-
gramul apicol aferent perioadei
2017 – 2019.

Comisia Europeanã participã la
finanþarea acþiunilor din Program
cu 50% din cheltuielile efectuate
de România pentru fiecare acþiune
accesatã, excluzând TVA, iar spri-
jinul financiar alocat pentru perioa-
da 2017 – 2019 este de
21.508.480 euro, faþã de
20.045.340 Euro repartizat pentru
perioada 2014 -2016, astfel: pen-
tru anul 2017 – 7.169.494 Euro
(3.584.747 euro buget UE /
3.584.747 euro buget naþional);
pentru anul 2018 -  7.169.498 Euro
(3.584.749 euro buget UE /
3.584.749 euro buget naþional);
pentru anul 2019 – 7.169.488 Euro
(3.584.744 euro buget UE /
3.584.744 euro buget naþional)

Apicultorii
aºteaptã
normele
de aplicare

Accesarea mãsurilor ºi depune-
rea dosarelor la Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) în vederea solicitãrii spri-
jinului financiar se poate face di-
rect de cãtre apicultor sau prin in-
termediul formei asociative. În

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Uniunea Europeanã ne suplimenteazã
fondurile din apiculturã cu 1.463.140 de
euro. Crescãtorii români cer, însã, des-
pãgubiri din partea statului. Pierderile
suferite de aceºtia în ultima vreme sunt
considerabile. Doljul are 50.000 de fami-
lii de albine, dintre care 35.000 sunt cu-
prinse în Asociaþia Crescãtorilor de Al-
bine Dolj. Mulþi dintre apicultori nu sunt
înscriºi în vreo formã asociativã, tocmai

pentru a rãmâne cu mai mult profit. Din
pãcate, mierea nu e pe deplin controlatã
calitativ. Unii mai folosesc sirop de za-
hãr, pentru cã e foarte ieftin, mai ales cã
nu mulþi îºi permit sã plãteascã un bule-
tin de analizã a mierii cumpãrate. Cres-
cãtorii bio sunt verificaþi periodic de
specialiºti ºi, chiar dacã pleacã în pasto-
ral, nu produc cantitãþi atât de mari, ca
alþi „apicultori” dubioºi.

vederea implementãrii mãsurilor de
sprijin financiar prevãzute în PNA
2017 – 2019, urmeazã sã se ela-
boreze hotãrârea de Guvern care
sã aprobe Programul naþional api-
col pentru perioada 2017-2019,
normele de aplicare, precum ºi va-
loarea sprijinului financiar. În ca-
drul procesului de elaborare a ac-
tului normativ menþionat anterior,
în perioada urmãtoare, vor avea
loc consultãri cu reprezentanþii
formelor asociative din sectorul
apicol, ai Agenþiei de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã, ai Auto-
ritãþii Naþionale Sanitare Veterina-
re ºi pentru Siguranþa Alimentelor
ºi ai Agenþiei Naþionale pentru Zo-
otehnie.

Crescãtorii
vor despãgubiri

Asociaþia Crescãtorilor de Albi-
ne din România (ACA) se plânge
de lipsa de înþelegere a statului. A
depus în nenumãrate rânduri ce-
reri pentru acordarea unui sprijin
financiar la Ministerul Agriculturii
iar într-un final acestea au fost
aprobate. Crescãtorii de albine vor

primi bani de la Guvern drept des-
pãgubire pentru pierderile din anul
apicol 2016.

„Am primit rãspuns la ambele
cereri, pentru cã noi am depus la
interval de douã sãptãmâni deoa-
rece situaþia în 2016 nu a fost bunã
deloc. Proiectul este gata, l-am
vãzut, ºi aºteaptã doar sã fie apro-
bat în ºedinþa de Guvern, probabil
într-o sãptãmânã-douã. Sunt soli-
citate 60 de milioane de lei, adicã
în jur de 50 de lei pe familia de
albine, pentru biostimulatori. Am
convenit un termen pânã la care
se vor depune cererile ºi anume 31
septembrie 2016”, a declarat Ioan
Fetea, preºedintele Asociaþiei Cres-

cãtorilor de Albine din România.

S.O.S. – Albina
româneascã

Anul 2015 a fost un an de-
vastator pentru apicultorii ro-

mâni ºi familiile lor de albine la
culesul de floarea-soarelui, din
cele mai importante zone de cul-
turã ale þãrii. Se estimeazã cã cca
100.000 de familii de albine au
fost decimate chiar în timpul
culesului, cu pierderea albinei
culegãtoare sau chiar pierderea
integralã a familiilor de albine.
Bilanþul: sute de apicultori afec-

taþi în majoritatea zonelor de
culturã a florii-soarelui în cel
mai de amploare fenomen de
pierderi din ultimii ani.

Acest fenomen descris de
majoritatea apicultorilor s-a ma-
nifestat printr-o formã deosebit
de agresivã, cu pierderi imedia-
te, fie cu albina gãsitã moartã
„covor” în faþa stupilor, fie
printr-o depopulare mai mult sau
mai puþin întârziatã, situaþii în
care albina afectatã nu s-a mai
întors la stupi. Aceste pierderi
au apãrut în condiþiile în care nu
s-au efectuat tratamente fitosa-
nitare la momentul înfloririi ºi nu
existau alte culturi concurente
tratate la înflorire.

Fenomenul generalizat apãrut
într-o perioadã scurtã de timp ºi
doar la culesul de floarea- soa-
relui exclude cauze legate de alþi
factori care þin de managemen-
tul apicol sau manifestarea unor
boli specifice albinelor, aducând

în discuþie fenomenele de into-
xicare generate de tratamentele
fitosanitare cu pesticide la sã-
mânþã, apãrute în ultimii ani ºi
în alte þãri. Acest lucru a reieºit
ºi din discuþiile apicultorilor cu
fermierii care au menþionat cã
sãmânþa a fost tratatã cu insec-
ticidele de tip sistemic de tipul
neonicotinoidelor, fapt pentru
care Asociaþia Crescãtorilor de
Albine din România considerã cã
sunt suspiciuni temeinice pentru
a considera cã aceasta a fost
cauza mortalitãþilor înregistrate.

Mulþi nu sunt
înscriºi

În Dolj  sunt  aproximativ
50.000 de familii de albine, din-
tre care 35.000 sunt cuprinse în
Asociaþia Crescãtorilor de Albi-
ne Dolj. Potrivit conducerii
acestei asociaþii, cel mai bun an
apicol a fost 2003. România pro-
duce, în medie, 20.000 de tone
de miere anual, clasându-se pe
locul patru în Europa, iar efec-
tivele au atins anul trecut 1,47
milioane de familii de albine. La
nivel naþional sunt înregistraþi în
jur de 40.000 de apicultori, pes-
te 60% dintre aceºtia fiind mem-
brii A.C.A., cu un efectiv de
900.000 de familii de albine.

Totuºi, ºi în Dolj sunt apicul-
tori ce refuzã sã se înscrie într-
o formã asociativã. O fac pen-
tru a avea un câºtig mai mare.
Cu toate acestea, cel mai pre-
judiciat este consumatorul final.
Acesta nu are garanþia cã mie-
rea cumpãratã nu are în com-
poziþie sirop de zahãr, pe care
unii crescãtori de albine nu ezi-
tã sã-l foloseascã din martie
pânã în octombrie. Sã mai pre-
cizãm cã, unii apicultori verita-
bili din Dolj nu au extras pânã
acum mierea, ci lasã familiilor
de albine sã-ºi asigure necesa-
rul pentru iarnã ºi abia apoi re-
colteazã. De la 80 de familii de
albine un astfel de producãtor
sperã sã obþinã aproximativ 110
kg de miere. Dar, cum anul
acesta se anunþã a fi foarte slab,
cota poate fi mult mai scãzutã.
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Dincolo de alte multiple consecinþe,
încã într-o dezbatere evaluatoare bezme-
ticã, sindromul Brexit a sfârºit prin a
lãsa în umbrã fapte, întâmplãri, a cãror
însemnãtate depãºeºte, ori ar trebui, ni-
velul unor apatice controverse cu privi-
re la starea conflictualã – un veritabil
rãzboi, „fragmentar”, cum îl denumea
Papa Francisc, ori, sustras aserþiunilor
limbajului diplomatic, sub umbrela „po-
liticii corecte”, unul de-a dreptul „fier-
binte” asociat resuscitãrii rãzboiului rece
de care m-am ocupat într-o intervenþie
recentã.

Printre aceste evenimente umbrite de
dezbaterile în jurul „ieºirii” britanicilor
din UE, la Londra a fost dat publicitãþii
un raport, de câteva mii de pagini, pur-
tând denominativul „John Chilcot”, lor-
dul parlamentar care a prezidat, din 2009
pânã acum, o comisie de investigaþie
asupra contextului în care s-a decis de-
clanºarea, mai întâi, a atacului unei coa-
liþii sub egida NATO a Afganistanului ºi,
apoi, a Irakului lui Saddam Hussein.

Documentul conþine 2,6 milioane de
cuvinte, de trei ori mai multe decât Bi-
blia, ºi cuprinde detalii despre mai bine
de 130 de comunicate. Cât de succint e
posibil, raportul e de departe incriminant
la adresa guvernelor SUA ºi Marii Brita-

Lumea de azi: de la OmulLumea de azi: de la OmulLumea de azi: de la OmulLumea de azi: de la OmulLumea de azi: de la Omul     de statde statde statde statde stat
la politicianul carieristla politicianul carieristla politicianul carieristla politicianul carieristla politicianul carierist

nii ºi, mai mult, decizia atacului apare
mai curând ca o urmare a unor convor-
biri „amicale” între premierul Tony Blair
ºi George Bush Jr. Raportul consemnea-
zã, în plus, cã nu s-a identificat nicio
bazã legalã pentru decizia luatã de cãtre
autoritãþile din cele douã guverne, de la
Londra ºi de la Washington.

De aici încolo, se deschide drumul
unor analize, investigaþii care vor intra,
cu siguranþã, îndeosebi dupã ce alte im-
perative la ordinea zilei se vor mai es-
tompa, în circuitul istoriografiei ºi al di-
plomaþiei pentru ani ori decenii.

Dincolo însã de aserþiunile clar defa-
vorabile deciziilor luate în 2001 ºi care
vor rãmâne ca simptome, din neferici-
re, malefice sub care a debutat noul mi-
leniu, scenariul ce a urmat dupã septem-
brie din acelaºi an face deja obiectul unor
expertize la capãtul cãrora destinele po-
litice ale lui Bush Jr. ºi Blair vor avea de
suferit. Mai ales, cel al fostului premier
britanic, fiindcã mai bine de un deceniu,
figura sa a fost însoþitã, aproape fãrã
sincope, de aura unei personalitãþi ca-
rismatice ºi peste media altor comilitoni

de pe Mapamond.
Însã concluziile raportului – ºi, înde-

osebi, reacþiile deja declanºate în media
internaþionale ºi, mai alesa, în opinia pu-
blicã din Occident – nu sunt eludate nici
pierderile considerate uriaºe (în victime
ºi în costuri financiare), dar înainte de
toate cea mai gravã dintre toate conse-
cinþele e identificatã în lipsa unei viziuni
a perspectivei de naturã politicã ºi care,
potrivit multora, a sfârºit prin a schim-
ba mersul istoriei în prezent ºi în viitor.

În definitiv, atentatul Turnurilor Ge-
mene a constituit o premisã, cu funda-
mente credibile ale unei posibile „logici
a rãzboiului”, însã s-a ignorat, atunci ºi
încã ºi azi, douã adevãruri incomode:
inamicul Bin Laden era, orice ºi oricum
s-ar judeca, într-o mãsurã apreciabilã o
„creaþie” a unor instanþe, organisme, mai
curând „secrete”, din SUA, iar profilul
sãu reactiv ar fi trebuit sã fie cunoscut
în detalii.

Apoi, însãºi noþiunea de terorism –
atunci ca ºi, în parte, acum – a fost lãsa-
tã într-o ambiguitate semanticã greu de
admis la nivelul unor servicii superdotate

ºi de un profesionalism pânã la un punct
incontestabil. Nici tragica experienþã af-
ganã a fostei armate sovietice n-a contat
în evaluarea riscurilor. Cât despre Sad-
ham, lucrurile s-au dovedit încã ºi mai
lipsite de viziune, fiindcã, de data aceas-
ta, singurele consecinþe la îndemânã ºi
tot mai greu de contestat le reprezintã ra-
dicalizarea grupãrilor islamiste ºi trans-
formarea lor în entitãþi (cum, se ºtie, in-
clusiv cu pretenþii „statale”).

Dupã mai bine de cincisprezece ani în
teatrele de rãzboi – din Afganistan, Irak,
apoi din Libia, cu contribuþia altui poli-
tician perdant al istoriei contemporane,
Sarkozy, realitatea, în geografia sa flui-
dã ºi sângeroasã, nu se întrevede nici
mãcar un rest de succes ce-a fost de-
cretat ºi promis la originea unei politici
aventuroase atestând, dacã mai era ne-
voie, nu doar cã nu învãþãm nimic din
trecut, dar cã scena politicii din ultimul
timp a devenit permisivã, cu concursul
unei democraþii deseori victimã a mani-
pulãrii mediatice, unor carieriºti lãsân-
du-ne, cumva, doar nostalgia celor care,
cândva, erau adevãraþi oameni de stat.

Începe ºi admiterea în învã-
þãmântul liceal „seral” (S) ºi cu
„frecvenþã redusã” (FR), pen-
tru anul ºcolar 2016/2017. În-
scrierea în aceste douã forme
de învãþãmânt a candidaþilor
care împlinesc vîrsta de 18
ani, pânã la data începerii cur-
surilor anului ºcolar urmãtor,
se va face la centrul special de
înscriere din cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj,
canera nr. 103. Confirm celor
menþionate, într-o Notã tele-
fonicã, de cãtre prof.  Nicu-
ºor Cotescu, inspector gene-
ral adjunct al ISJ Dolj ºi pre-

ºedinte al Comisiei Judeþene de
Admitere, depunerea dosarelor
de înscriere se va face în pe-
rioada 26/27 iulie, între orele
09:00 – 16:00, la adresa pre-
zentatã , ºi trebuie, pe lângã
actele de identitate ºi de stare
civilã, acolo unde este cazul,
ºi adeverinþele prin care me-
diile obþinute în anii de studiu,
cele de la Evaluarea Naþiona-
lã, foile matricole sunt obliga-
toriu atestate. De asemenea,
este nevoie ºi de o adeverinþã
medicalã. Repartizarea candi-
daþilor se face, în ºedinþe pu-
blice, în douã etape: prima –

sunt repartizaþi, în ordinea
mediilor, descrescãtoare,
cei care au susþinut Eca-
luarea Naþionalã/ Tezele
cu subiect unic din clasa
a VIII-a/Testele naþionale/
Examenul de capacitate:
cea de-a doua treaptã – pe
locurile rãmase libere, tot
de la „mai mare la mai
mic” din mediile obþinute
în ciclul gimnazial, vin cei
care nu au participat la
testele amintite. ªedinþa
publicã se va desfãºura pe
data de 29 iulie, la sediul
ISJ Dolj, „Amfiteatru”.
Prezentãm ºi locurile dis-
ponibile: Liceul „Matei Ba-
sarab” din  Craiova – 56
de poziþii la „ºtiinþe socia-
le”,  pentru FR; Liceul
Tehnologic Transporturi
Cãi Ferate din Craiova –
56, câte 28 pentru „elec-
tromecanicã” ºi  „elec-
tric”, la (S); Liceul Teh-

nologic de Transporturi Auto
(S) – 28; Colegiul Tehnic de
Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi” din Craiova – 28
pentru „seral”; Colegiul Teh-
nic de Industrie Alimentarã
din Craiova – 28 pentru (S):
la aceeaºi formã (S) sunt lo-
curi disponibile la Colegiul
„ªtefan Odobleja” din Craio-
va, Liceul Teoretic din Amã-
rãºtii de Jos, Colegiul Tehnic
Energetic din Craiova ºi Liceul
Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”
din Filiaºi, fiecare cu câte 28
de locuri disponibile.

CRISTI PÃTRU

În judeþul Dolj, au fost
depuse, de cãtre candidaþii
care au susþinut Bacalaurea-
tul, în sesiunea de varã
2016, 1.670 de contestaþii,
care vor fi analizate în
perioada imediat urmãtoare,
rezultatele finale urmând sã
fie fãcute cunoscute pe 16
iulie, dupã cum a precizat
prof.  Lavinia Elena Cra-
ioveanu, inspector general

Peste 1.600 de contestaþii
la Bacalaureat

al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi preºedinte
al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat. De asemenea,
dupã finalizarea datelor din
teritoriu, au fost înregistrate
ºapte note maxime la proba
de Limba românã, 125 la cea
a profilului (matematicã sau
istorie) ºi 128 la cea la
alegere.
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„Cuminþenia pãmântului” a fost realizatã de Constantin
Brâncuºi în anul 1907 ºi aparþine patrimoniului cultural naþio-
nal, în categoria Tezaur. Alãturi de „Sãrutul” ºi „Rugãciunea”,
marcheazã cea mai apreciatã perioadã de creaþie a artistului.
Este emblema „primelor sculpturi moderne din lume”.
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Ministrul Culturii, Corina ªuteu:
„Este cel mai mare proiect

naþional dedicat culturii
din România ultimelor decenii”

Reprezentaþii Teatrului Naþional
din Craiova au rãspuns invitaþiei
Ministerului Culturii ºi ministrului
Corina ªuteu de a se alãtura „activ
ºi creativ” direcþiilor judeþene pen-
tru culturã, instituþiilor de specta-
col, muzeelor, filarmonicilor, biblio-
tecilor ºi centrelor culturale din în-
treaga þarã în campania „Brâncuºi e
al meu”. Subscripþia publicã are ca
scop „nu numai colectarea efectivã
a sumei necesare achiziþiei, dar ºi
apropierea societãþii faþã de patrimo-
niul cultural ca element de identita-
te naþionalã ºi de aºezare valoricã în
raport cu alte culturi ºi naþiuni”.

Potrivit Corinei ªuteu, aceastã
campanie „este cel mai mare pro-

TTTTTeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova susþine campania de strângere de susþine campania de strângere de susþine campania de strângere de susþine campania de strângere de susþine campania de strângere de
fonduri „Brâncuºi e al meu”fonduri „Brâncuºi e al meu”fonduri „Brâncuºi e al meu”fonduri „Brâncuºi e al meu”fonduri „Brâncuºi e al meu”

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova se alãturã altor in-
stituþii din þarã în campania publicã de donaþii pentru opera brâncu-
ºianã „Cuminþenia pãmântului”. Campania este derulatã de Ministe-
rul Culturii, cu susþinerea Guvernului României, pânã la data de 30
septembrie 2016, ºi are ca scop colectarea sumei de 6 milioane de euro
pentru achiziþia sculpturii – reprezentativã pentru debutul curentului
modernist în artã în secolul XX ºi pentru întreaga operã a artistului
român. Lucrarea se aflã în prezent în proprietatea moºtenitorilor ar-
hitectului Gheorghe Romaºcu, care a cumpãrat-o de la Constantin
Brâncuºi în 1911. O estimare publicatã recent aratã cã, pânã la 1 iulie,
în urma campaniei a fost strânsã suma de 267.595 euro. Potrivit ma-
nagerului Naþionalului craiovean, Alexandru Boureanu, un eveniment
de strângere de fonduri urmeazã sã aibã loc ºi la Craiova, în cursul
lunii septembrie, când actorii vor reveni din vacanþã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

iect naþional dedicat culturii din
România ultimelor decenii, iar
acest lucru reprezintã pentru toate
instituþiile publice de culturã, gru-
puri de creativi ºi artiºti, uniuni de
creaþie, oportunitatea de a contri-
bui la consolidarea prezenþei cul-
turii ca subiect pe agenda publicã
ºi restabilirea rolului pe care aceasta
îl are în coeziunea unei societãþi”.

Eveniment special dedicat
achiziþionãrii operei –

în septembrie, la Craiova
„Prin acþiunile ºi evenimentele

dumneavoastrã ne ajutaþi sã con-
struim un context în care oamenii
se pot informa singuri, pot inter-
acþiona emoþional cu poveºtile
acestei lucrãri ºi pot sã-ºi gãseas-
cã motivaþia necesarã pentru a
dona”, se aratã în scrisoarea trimi-
sã de ministrul Culturii. Corina

ªuteu aminteºte cã aceastã cam-
panie poate fi susþinutã prin expo-
ziþii, conferinþe, concerte, specta-
cole, evenimente speciale dedicate
achiziþionãrii „Cuminþeniei pãmân-
tului”. Un astfel de eveniment va
avea loc ºi la Teatrul Naþional din
Craiova, în luna septembrie, atunci
când instituþia îºi va relua activita-
tea, dupã vacanþa de varã a actori-
lor, spune managerul Alexandru
Boureanu, fãrã a oferi detalii.

Campania de donaþii are peste
30 de ambasadori ce militeazã pen-
tru pãstrarea în circuitul muzeal a
sculpturii – personalitãþi din diferi-
te domenii, între care Maia Mor-
genstern, Oana Pellea, Victor Re-
bengiuc, Melania Medeleanu, Dra-
goº Bucurenci, Andrei Pleºu, Iu-
liana Tudor, Irina Pãcurariu, Cris-
tina Mongol, Iv cel Naiv, cu mesa-
jul „Hai sã îl aducem pe Brâncuºi

acasã! Brâncuºi e al meu! Eu do-
nez!”. Recent, trei personalitãþi
sportive – Nadia Comãneci, Gheor-
ghe Hagi ºi Ilie Nãstase – au anun-
þat cã, de asemenea, vor susþine ºi
promova campania.

Campania se va încheia pe
data de 30 septembrie 2016
Ministerul Culturii a deschis, la

începutul lunii aprilie, conturile sub-
scripþiei naþionale pentru achiziþia
operei „Cuminþenia pãmântului”.
Existã mai multe modalitãþi prin care
românii pot dona: direct prin inter-
mediul site-ului campaniei
www.brancusiealmeu.ro, prin inter-
mediul celui mai mare retailer online
din România, eMag, unde românii pot
cumpãra virtual, pe www.emag.ro,
„Cuminþenia pãmântului”, donând
astfel în conturile campaniei pentru
achiziþia operei lui Constantin Brân-

cuºi; virând lei, euro ºi dolari, prin
transfer bancar sau prin depunere de
numerar, în conturile deschise pe
numele Ministerului Culturii de
bãncile comerciale. Conturile
sunt disponibile pe site-ul
www.brancusiealmeu.ro. Cei
care doneazã online pentru achi-
ziþia sculpturii primesc automat
un certificat de donator, cu me-
sajul „Îþi mulþumim. Brâncuºi e
al tãu”, o replicã în oglindã a ti-
tlului campaniei.

Campania de colectã naþionalã
„Brâncuºi e al meu” se va încheia
pe data de 30 septembrie 2016 ºi
are ca scop strângerea a 6 milioa-
ne de euro din donaþii publice.
Acestei sume i se adaugã 5 milioa-
ne de euro alocate de Guvern, pen-
tru ca opera sã intre în proprieta-
tea statului, dupã achiziþionarea de
la proprietari.
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În 2014, Bobi Pricop a câºtigat
Premiul pentru regie

Spectacolul „Iluzii” – cu premiera la data
de 29 mai 2015 – îi are în distribuþie pe actorii
Ioana Manciu, Romaniþa Ionescu, Vlad Udres-
cu ºi Claudiu Mihail. Anul trecut, „Iluzii” s-a
aflat pe lista celor 44 de producþii din întreaga
þarã care au fost prezentate la cea de-a 25-a
ediþie a Festivalului Naþional de Teatru de la
Bucureºti (23 octombrie – 1 noiembrie), alã-
turi de o altã producþie craioveanã – „Sparge-
rea”, în regia lui Dragoº Alexandru Muºoiu.
Autorul, Ivan Vyrypaev, nãscut la Irkutsk
(1974), este unul dintre cei mai talentaþi ºi ju-
caþi dramaturgi tineri ruºi, fondator al unor
companii independente de teatru.

Naþionalul craiovean a mai participat ºi în
anul 2014 la Festivalul de Teatru Scurt de la
Oradea tot cu un spectacol montat de tânã-
rul regizor: „Profu’ de religie”, de Mihaela
Michailov. Bobi Pricop a fost distins atunci
cu Premiul pentru regie, succesul adãugân-

Spectacolul „Iluzii”, selecþionat în cadrul
Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea

Spectacolul „Iluzii”, de Ivan Vîrîpaev, pus în
scenã la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova în regia lui Bobi Pricop ºi scenografia
Andreei Simona Negrilã, a fost selecþionat, re-
cent, în cadrul celei de-a XXII-a ediþii a Festiva-
lului de Teatru Scurt care va avea loc în perioada
25 septembrie – 2 octombrie, ca parte a Festiva-
lului Internaþional de Teatru de la Oradea. Din
selecþia oficialã a festivalului fac parte 17 spec-
tacole, de la teatre din Cluj-Napoca, Timiºoara,
Bucureºti, Arad, Botoºani, Baia Mare, Galaþi º.a.,
dar ºi din Ungaria. Regizorul Naþionalului cra-
iovean Bobi Pricop concureazã ºi cu un specta-
col montat la Teatrul Naþional Bucureºti.«Spectacolul „Iluzii” vorbeºte despre

destinul a douã cupluri aflate în amurgul
existenþei lor. Cei patru prieteni vorbesc
despre iubire, despre adevãruri ºi minciuni,
despre iluzii ºi dorinþe nemãrturisite ºi vise
netrãite sau frânte. Turnat sub forma unei
succesiuni de monologuri, spectacolul se
þine într-un spaþiu deschis, în care culisele
nu existã, personajele pornesc a se dezvãlui
într-o cãlãtorie despre iluzia vieþii. Actorii
„Iluziilor” ies în scenã cãutând sã respire
curat, rostind monoloagele însoþiþi de un
violoncel live. Lipsit de un conflict propriu-
zis, eliberat de povara intrigii, spectacolul
lui Bobi Pricop orienteazã demersul sãu
cãtre om, ceea ce conteazã este sã fiinþezi,
nu neapãrat sã acþionezi. Monologuri ºi, pe
alocuri, dialoguri se deruleazã precum un
film live în care joacã omul de azi: singur,
însingurat ºi (auto)izolat – în ciuda tuturor
sistemelor sofisticate de comunicare ºi atât
de vulnerabil, încât numai mãrturisirea
adevãrului din preajma morþii îl mai poate
liniºti. ªi totuºi, totul e doar o iluzie!».
(Sursa: www.tncms.ro)

du-se altora, numeroase. Recent, Bobi Pri-
cop a primit Premiul pentru cel mai bun re-
gizor la Festivalul Internaþional de Teatru
„Atelier” de la Baia Mare, pentru spectacolul
„Pisica Verde” de Elise Wilk, producþie rea-
lizatã la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Lu-
ceafãrul” din Iaºi.

17 spectacole în concurs –
selecþia criticului de teatru Doru Mareº
Cea de-a XXII-a ediþie a Festivalului de

Teatru Scurt – singurul festival dedicat pie-
sei într-un act din România, prima ediþie
având loc în anul 1976 – se va desfãºura în
cadrul Festivalului Internaþional de Teatru
de la Oradea. Evenimentul, ajuns la ediþia a
IV-a, este organizat de Teatrul „Regina Ma-
ria”, cu sprijinul Consiliului Judeþean Bihor
ºi Primãriei municipiului Oradea. Un juriu
alcãtuit din cinci personalitãþi ale lumii tea-
trale va acorda Premiul pentru cel mai bun
spectacol, Premiul pentru cea mai bunã re-

gie, Premiul pentru cea mai bunã scenogra-
fie, Premiul pentru cel mai bun actor ºi Pre-
miul pentru cea mai bunã actriþã.

În selecþia oficialã din acest an, realizatã
de criticul de teatru Doru Mareº, se regã-
sesc spectacole de la ARCUB, Teatrul Ex-
celsior ºi Teatrul Act & Scena 9 din Bucu-
reºti, Teatrul Naþional „Lucian Blaga” ºi Te-
atrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Tea-
trul Clasic „Ioan Slavici”  din Arad, Teatrul
„Mihai Eminescu” din Botoºani, Teatrul
Municipal „George Bacovia” din Bacãu, Te-
atrul „Alexandru Davila” din Piteºti, Teatrul
Dramatic „Fani Tardini” din Galaþi, Teatrul
„Regina Maria” din Oradea, Teatrul Munici-
pal Baia Mare, Teatrul de Nord Satu Mare,
Teatrul German de Stat din Timiºoara ºi Te-
atrul Naþional Csokonai, Debrecen (Ungaria).
Li se alãturã Teatrul Naþional Bucureºti, cu
un spectacol tot în regia lui Bobi Pricop: „O
întâmplare ciudatã cu un câine la miezul
nopþii”, dupã un roman de Mark Haddon.



 ªTIRI

 ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternejoi, 14 iulie 2016

Guvernul conservator al Marii Britanii va
depune eforturi pentru a oferi cât mai multe
drepturi cetãþenilor UE care vor rãmâne în
Marea Britanie, dar decizia va fi luatã în funcþie
de situaþia cetãþenilor britanici în spaþiul co-
munitar, a afirmat premierul David Cameron.
Întrebat de un parlamentar în cursul ultimei
prezenþe în Parlament dacã cetãþenii europeni
riscã sã fie deportaþi sau sã li se retragã per-
misele de rezidenþã în Marea Britanie, David

Franþa anunþã închiderea
misiunilor diplomatice
din Turcia

Autoritãþile franceze au anunþat
închiderea ambasadei din capitala
Turciei, Ankara, ºi a consulatului
general de la Istanbul pe fondul
preocupãrilor legate de securitate, se
afirmã într-un comunicat al amba-
sadei franceze din Turcia. Ambasada
Franþei la Ankara, precum ºi Consu-
latul General de la Istanbul sunt
înschise începând de ieri, pânã la o
datã anunþatã ulterior, se afirmã în
comunicat. Anterior, Consulatul
General de la Istanbul a anunþat cã
existã informaþii care indicã o
“ameninþare serioasã” ce vizeazã
planurile de sãrbãtorire a Zilei
Naþionale a Franþei. În acest con-
text, evenimentele organizate cu
ocazia acestei zile au fost anulate.
Într-o postare pe reþelele sociale,
consulul francez la Istanbul, Muriel
Domenach, a anunþat anularea
evenimentelor organizate la misiuni-
le diplomatice franceze din oraºele
Istanbul, Ankara ºi Izmir cu ocazia
Zilei Franþei. Domenach nu a
precizat natura ameninþãrii, dar a
spus cã oficialii sunt în contact cu
autoritãþile turce. Turcia a fost
recent scena mai multor atentate
sângeroase, cel mai grav fiind atacul
terorist de luna trecutã, de la Aero-
portul Ataturk din Istanbul, soldat cu
44 de morþi. Autoritãþile turce spun
cã atacul a fost efectuat de cãtre
militanþii grupului terorist Stat
Islamic.

Autoritãþile franceze l-au
identificat pe adevãratul
lider al atentatelor
din noiembrie 2015

Autoritãþile franceze au declarat cã
au descoperit identitatea adevãratului
lider al atacurilor militanþilor isla-
miºti de la 13 noiembrie 2015,
declarându-l pe Abdelhamid Abaaoud
doar unul dintre coordonatori. Noi
documente oficiale au fost publicate
de Bernard Bajolet, comandantul
Direcþiei Generale a Securitãþii
Externe, în cazul unei anchete
efectuate cu uºile închise asupra
activitãþilor teroriste din Franþa.
Bajolet nu a dezvãluit însã identitatea
persoanei suspecte, ºi nici dacã
aceasta este încã în viaþã. Abaaoud a
fost iniþial descris ca fiind liderul
atacurilor armate ºi al celor sinuciga-
ºe din sala pariazianã de concerte,
Bataclan, precum ºi din stadionul de
fotbal Stde de France, în care au
murit 130 de persoane. Acesta a murit
într-un raid al poliþiei pe 18 noiem-
brie, la Saint-Denis, fiind asociat ºi
cu atentatele teroriste din Bruxelles
din 22 martie, soldate cu 32 de morþi.
“Este adevãrat cã Abaaoud a fost
coordonatorul atacurilor, dar nu a
fost liderul grupãrii”, a declarat
Bajolet. “ªtim cine este liderul, dar
voi fi discret în aceastã privinþã.
Cunoaºtem acum întreaga schemã de
organizare...Am fãcut progrese în
privinþa acestei chestiuni, cunoaºtem
deci identitatea liderului”, a adãugat
Bajolet. Sãptãmâna trecutã, Parla-
mentul francez a publicat rezultatele
investigaþiilor ºi a emis întregul
raport marþea aceasta.

Secretarul american de Stat, John Ker-
ry, care în perioada 14-15 iulie întreprin-
de o vizitã oficialã la Moscova, se întâl-
neºte astãzi ºi cu Vladimir Pu-
tin, a anunþat Dmitri Peskov,
purtãtorul de cuvânt al Krem-
linului. “Vã pot dezvãlui cã Pu-
tin îi va primi pe secretarul de
Stat american (John) Kerry ºi
pe Ministrul (rus) de Externe
(Serghei), Lavrov, în dupã-
amiaza zilei de joi (14 iulie ).
Aspectele ce urmeazã sã fie
discutate sunt destul de pre-
vizibile. Acestea sunt Siria,
Ucraina ºi relaþiile bilaterale” a
declarat Peskov. Anterior, Pes-
kov a spus cã posibilitatea or-
ganizãrii unei astfel de reuniuni

Uniunea Europeanã nu trebuie sã per-
mitã Marii Britanii sã obþinã profit de pe
urma pãrãsirii Blocului comunitar, afir-
mã preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk, avertizând cã altfel existã
riscul ca alte þãri sã se inspire din aceas-
tã situaþie. Majoritatea cetãþenilor brita-
nici au votat în favoarea ieºirii þãrii din
UE, dar liderii de la Londra sperã sã
obþinã condiþii avantajoase în relaþia cu
Blocul comunitar. Liderii europeni au
semnalat cã Marea Britanie nu va mai
avea acces la piaþa comunitarã dacã nu
va accepta principiul libertãþii de circu-
laþie. “Nimeni nu trebuie sã aibã dorinþa
de a-i pedepsi sau a-i umili pe britanici
pentru ceea ce ne-au fãcut”, a declarat
Tusk într-un interviu acordat revistei

Cameron a rãspuns: “Nu existã niciun risc sã
se întâmple aceste lucruri”. “Depunem efor-
turi pentru a oferi garanþii cã drepturile cetã-
þenilor UE din Marea Britanie vor fi respecta-
te, ale tuturor celor care au venit aici”, a ex-
plicat premierul demisionar britanic. “Singu-
ra situaþie în care aº vedea ca viitorul guvern
sã suspende aceste garanþii ar fi dacã dreptu-
rile cetãþenilor britanici din þãri europene nu
ar fi respectate. Cred cã este important sã

avem reciprocitate”, a subliniat Cameron.
Asearã, David Cameron urma sã meargã la
Palatul Buckingham pentru a-i prezenta regi-
nei demisia sa. David Cameron, care a con-
dus tabãra rãmânerii în UE, a obþinut victoria
în douã scrutine legislative - în 2010 ºi 2016
-, a supravieþuit referendumului pe tema in-
dependenþei Scoþiei, dar rãmâne în istorie ca
premierul Brexitului. Theresa May (59 de ani)
preia astfel mandatul de premier ºi îºi va for-
ma propria echipã, devenind a doua femeie
prim-ministru din istoria Marii Britanii, dupã
Margaret Thatcher.  În acest moment, May
nu are prea multe motive de bucurie. Trebuie
sã activeze articolul 50 din Tratatul de la Li-
sabona, care permite ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã ºi sã înceapã negocierile
cu liderii de la Bruxelles. May a rãmas singurul
candidat la conducerea Partidului Conserva-
tor, dupã ce Andrea Leadsom ºi-a retras luni
candidatura. La 11 iulie 2016, Andrea Lead-
som a anunþat cã se retrage din cursa din ca-
drul Partidului Conservator pentru a deveni
prim-ministru al Marii Britanii, în locul lui Da-
vid Cameron, afirmând cã Theresa May este
cea mai bine plasatã pentru a purta negocierile
privind ieºirea Marii Britanii din UE. Tot la 11
iulie 2016, Theresa May a fost confirmatã ca
învingãtoare în cursa internã pentru condu-
cerea Partidului Conservator, devenind auto-
mat prim-ministru al Marii Britanii.

Donald Tusk: UE nu va permite Marii Britanii
sã profite de pe urma pãrãsirii Blocului comunitar

Secretarul american de Stat, John Kerry,
se întâlneºte astãzi cu preºedintele Vladimir Putin

poloneze Polityka. “Nu îi putem împin-
ge de lângã noi, dar nici nu îi putem lãsa
sã profite de pe urma ieºirii din UE, pen-
tru cã acest lucru s-ar putea dovedi de-
zastruos pentru Blocul
comunitar”, a subliniat
Tusk. Cancelarul Germa-
niei, Angela Merkel, a
declarat duminicã, pentru
postul ZDF, cã Marea
Britanie nu va fi lãsatã sã
aleagã doar elementele
care îi convin în relaþia
cu Uniunea Europeanã.
Marea Britanie va de-
clanºa “când va fi pregã-
titã” ºi þinând cont de “in-
teresul naþional” proce-

dura de ieºire din Uniunea Europeanã, a
declarat marþi Chris Grayling, preºedin-
tele Camerei Comunelor ºi un aliat al vi-
itorului premier Theresa May.

era discutatã. Kerry este aºteptat la Mos-
cova, pentru a purta discuþii cu omolo-
gul sãu rus, Serghei Lavrov. Partea rusã

plãnuieºte sã discute despre încãlcãrile
acordului de încetare a focului în Siria
de cãtre diferite grupuri controlate de Jab-

hat al-Nusra (organizaþia te-
roristã în Rusia n.red), a de-
clarat Lavrov. Într-un comu-
nicat publicat anterior, Minis-
terul rus de Externe a subli-
niat importanþa chestiunilor
legate de soluþionarea crizei
din Ucraina ºi implementarea
Acordului de la Minsk, dar ºi
schimbul de opinii privind alte
probleme regionale, inclusiv
conflictul din zona Nagorno-
Karabakh, situaþia din Orien-
tul Mijlociu ºi Africa de
Nord, în Afganistan ºi Pen-
insula Coreea.
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METEO

În general
seninjoi, 14 iulie - max: 38°C - min: 22°C

$
1 EURO ........................... 4,4911 .............. 44911
1 lirã sterlinã................................5,3860....................53860

1 dolar SUA.......................4,0563........40563
1 g AUR (preþ în lei)........174,6351.....1746351

Cursul pieþei valutare din 14 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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sursa: cinemagia.ro

JOI - 14 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie
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 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Amintiri din infern
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Povestea unui poliþist
1975, Franþa, Thriller
01:10 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Documentar
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
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
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
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 Sunt timid, dar mã tratez
1978, Franþa, Comedie
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viaþa în ritm de swing
2010, Italia, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:45 Coºarii
09:30 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
11:15 Bunul Dinozaur
12:50 Acasã de Crãciun
14:50 Bãiatul din oglindã
16:10 Terminator: Genisys
18:20 Cum sã iubeºti ca un

englez
20:00 Tren spre maturitate
21:20 Steaguri pline de glorie
23:30 Un plan perfect
01:00 Aceeaºi Alice

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Lecþii de viaþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Fãrã scãpare
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Fãrã scãpare (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
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 Hasta el fin del mundo (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 Hasta el fin del mundo
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

08:30 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Înfrângerea
1958, SUA, Dramã
14:45 Tornada din Texas (R)
16:30 La bloc
2002, România, Comedie
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 Lacrima diavolului
2010, Crimã, Dramã, Mister
22:30 Generaþia X
1999, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Thriller
01:00 Sex ºi minciuni (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 La plimbare cu racheta (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 ?

23:00 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 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
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
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 Toamna bobocilor
1975, România, 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)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Supercupa României

2014: Steaua - Astra
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Terminator: Genisys

Se difuzeazã la HBO,
ora  16:10

John Connor (Jason Clarke),
liderul rezistenþei oamenilor, îl
trimite pe sergentul Kyle Reese
(Jai Courtney) înapoi în 1984 ca
sã o protejeze pe Sarah Connor
(Emilia Clarke) ºi sã se asigure
cã omenirea va avea un viitor
paºnic. Însã lucrurile iau o
întorsãturã neaºteptatã ºi se
creeazã o fracturã în linia tem-
poralã. Astfel, Reese se trezeºte
într-o versiune nouã a trecutului
care îi este necunoscutã...

Fãrã scãpare

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  21:30

Jean Claude Van Damme îºi
croieºte drum cu pumnii ºi
picioarele cãtre inima unei
vaduve, interpretatã de fru-
moasa Rossanna Arquette,
aflatã în primejdie în acest film
plin de acþiune. El interpretea-
zã rolul unui deþinut evadat
care renunþã la planurile pro-
prii de a-ºi continua fuga cu
avionul pentru a impiedica un
latifundiar avar sã-i fure ferma
tinerei femei...

Povestea unui poliþist

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  23:10

Franþa anilor 1947.
Periculosul criminal Emile Buis-
son evadeazã dintr-un spital de
psihiatrie. Pe urmele lui se aflã
inspectorul Roger Borniche.
Inspirat dintr-un fapt real, filmul
este prima adaptare pentru
ecran a memoriilor lui Roger
Borniche.
Pelicula impresioneazã ºi azi
prin excelenta atmosferã speci-
ficã filmelor de serie noir...
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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.

Anunþul tãu!
În urma licitaþiilor organizate

în data de 04.07.2016- 05.07.2016 ºi
06.07.2016, R.A.A.D.P.F.L. Craiova
vã face cunoscuþi câºtigãtorii pen-
tru urmãtoarele spaþii: Cartier Cor-
niþoiu, bl. 46, parter – câºtigãtor
S.C. Hair Style Concept SRL; str.
Fraþi Buzeºti, nr. 2 - câºtigãtor  S.C.
Coralex SRL; str. Lipscani, nr. 5
(fost nr. 17) - câºtigãtor S.C. Osanu
Corporation Neliton SRL, str. Lip-
scani, nr. 29 – câºtigãtor S.C. Cora-
lex Srl, str. C.S. Nicolaescu  Plop-
ºor , bl. 49 apartamente, câºtigã-
tor, S.C. Tracia Impex SRL.

Societatea Românã de Radi-
odifuziune anunþã organizarea
concursului pentru ocuparea
unui post de tehnician web la
Studioul de Regional Craiova, în
data de 19 iulie 2016, ora 11.00.
Înscrierile se primesc la sediul
Studioului Regional Craiova,
pânã în ziua de 15 iulie 2016, ora
13.00. Condiþiile de participare la
concurs sunt afiºate la avizierul
Studioului Regional Craiova ºi pe
site-ul www.radioromania.ro. In-
formaþii suplimentare se port ob-
þine la telefon: 0251/ 408.612 sau
021/ 303.13.94.

A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru
ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã concurs  în data de 05.08.2016 ora 9,30 la sediul din str.Mihail
Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:

1 post vacant de inginer de sistem gradul IA –pe perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului Resurse
umane-Compartiment Informatizare;

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 05.08.2016 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparti-

nând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
   - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverin-

tei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului

ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – inginer de sistem gradul IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare / tehno-
logia informaþiei / ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã;

- vechime: minim 3 ani în domeniul studiilor absolvite

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:

   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organi-
zatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certifi-
catul de cãsãtorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste
vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l
facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã 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 unitãtile
sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în vederea

verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente pena-

le, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 28.07.2016, ora 14,00  la sediul
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Re-
surse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon : 0251/532267.
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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”!

A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru
ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã concurs  în data de 05.08.2016 ora 9,30 la sediul din str.Mihail
Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante:

1 post vacant de bibliotecar studii medii treapta IA –pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciu-
lui Prelucrarea Colecþiilor;

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 05.08.2016 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparti-

nând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
   - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverin-

tei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului

ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii medii treapta IA
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
- vechime în muncã:  3 ani

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:

   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organi-
zatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certifi-
catul de cãsãtorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste
vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l
facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã 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 unitãtile
sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în vederea

verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente pena-

le, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 28.07.2016, ora 14,00  la sediul
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Re-
surse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon : 0251/532267.

Consiliul Judeþean Dolj organizea-
zã în data de 10.08.2016, ora 11.00,
licitaþie publicÎ în vederea închirierii
a 6 (ºase) loturi de teren în suprafaþã
de 9 mp fiecare, situate înincinta Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova din str. Tabacinr. 1, judeþul
Dolj, pentru activitãþi comerciale.

Documentaþia de licitaþie se poate
ridica de la Serviciul Administrarea ºi
Exploatarea Domeniului Public ºi Pri-
vat al Judeþului Dolj din str. Jieþului
nr. 19, Craiova, începând cu data pu-
blicãrii anunþului.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Uni-
rii nr. 19, Craiova, pânÎ la data de
10.08.2016, ora10.00.

Informaþii suplimentare se pot ob-
þine la  telefon nr. 0351/415.414 sau
0351/415.415.

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

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

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

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

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

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



cuvântul libertãþii / 13joi, 14 iulie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploae-
laurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.

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.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
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 (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament în
vilã 120 mp, teren
150 mp, zonã cen-
tralã. Telefon: 0736/
139.179.

Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate
ut i l i tãþ i le,  îm-
prejmuit, asfalt,
lângã pãdure.
Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

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.

A N U N Þ

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã, la sediul din Craiova, str. Calea Unirii nr.19, concurs pentru ocuparea postu-
lui vacant de administrator publicdin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

Concursul va  consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- Selecþia dosarelor de concurs;
- Analiza proiectului de management 09.08.2016;
- Susþinerea proiectului de management în cadrul unui interviu – data si ora susþinerii
probei de interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele probei de analizã a proiectului de management.
În vederea participãrii la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Conditii generale:
1.au cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelo aparþinând Spaþiului

Economic European ºi domiciliul în România;
    2.cunosc limba românã, scris ºi vorbit;
    3. au vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    4.au capacitate deplinã de exerciþiu;
    5.au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medi-

cale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    6.îndeplinesc condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului

scos la concurs;
    7. nu au fost condamnaþi definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statuluiori contra

autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de falsori a unor fapte de
corupþiesau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, carei-ar face incompatibili cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a interven itreabilitarea.

Condiþii specifice:
1. studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu

diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul fundamental ºtiinþe sociale ( ramura de ºtiinþe: ºtiinþe juridice, ºtiinþe
administrative, ºtiinþe politice sau ºtiinþe economice), sau în domeniul fundamental ºtiinþe inginereºti;

2. master în domeniul studiilor absolvite sau în domeniul administraþiei publice;
3. experienþã de minimum 3 ani în funcþii de conducere;
4. abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini necesare: organizare ºi coordonare; analizã ºi sintezã; planificare ºi acþiune strate-

gicã; control ºi depistare a deficienþelor; rezolvarea eficientã a obiectivelor ºi a problemelor; excelentã comunicare
oralã ºi scrisã; lucru eficient în echipã, atât ca lider, dar ºi ca membru al acesteia; bunã capacitate de relaþionare cu
superiorii, colegii, subordonaþii ºi publicul general; bune abilitãþi în gestionarea resurselor umane; capacitatea de
consiliere ºi îndrumare; abilitãþi de mediere ºi negociere; capacitatea de gestionare eficientã a resurselor alocate;

5. disponibilitate pentru deplasãri ºi delegaþii;
6. disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Odatã cu dosarul de concurs, candidaþii vor depune un proiect de management care va conþine o expunere de

metode, strategii, programe, proiecte ºi mãsuri care vor fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de
management, respectiv 2016 - 2020, estimãri privind realizarea obiectivelor propuse ºi asupra gradului de îndeplini-
re a acestora, mijljoace, expertize, experienþe ce se preconizeazã a se utiliza, analize asupra condiþiilor de dezvoltare
economico – socialã, propuneri de îmbunãtãþire a tuturor factorilor implicaþi în transformarea, modernizarea ºi dez-
voltarea domeniului public ºi privat al judeþului Dolj, a resurselor umane, a imaginii ºi a relaþiilor cu presa ºi O.N.G.
– urile de la nivelul Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi a instituþiilor subordonate Consiliului Judeþean Dolj.

Dosarele de înscriere la concurs ºi proiectele de management se vor depune pânã pe data de 27.07.2016, la
sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19, ora 16,00.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr. 19, Serviciul
Organizare Resurse Umane, camera 1 sau la telefon: 0251/408 211.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 14 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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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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
AUTO

ROMÂNEªTI
Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb. Te-
lefon: 0742/382.449.
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
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. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.

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.
Vând colecþie formu-
la AS de 15 ani. Te-
lefon: 0729/494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
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.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând 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
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
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. Te-
lefon: 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.

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. VALCOST IM-
PEX SRL anunþã pier-
derea documentului
cu numãrul de ordine
emis de ANAF Dolj ºi
cartea de intervenþii
pentru casa de mar-
cat DATECS MP 55
seria 12131415. Se
declarã nule.

VEROSPIL SRL
declarã pierdut cer-
tificat constatator
sediu social emis de
ORC Dolj în baza
Legii nr. 359/ 2014.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Membrii Comite-
tului Executiv al
Filialei a Asocia-
þiei Cadrelor Mi-
litare în Rezervã
ºi Retragere din
Poliþie regretã
decesul fulgerã-
tor al celui care a
fost G.ral Br. (R)
BULAI JORJ
prim vicepreºe-
dinte al Asociaþiei
Naþionale ºi trans-
mite condolean-
þe familiei îndolia-
te. A fost un co-
leg minunat! Pre-
ºedinte Filiala
Dolj Col, (R) Tur-
turicã Paul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La doi ani distanþã dupã ce a cucerit titlul mondial la
categoria sub 18 ani, România este din nou între cele mai
bune patru reprezentative din lume.

Naþionala femininã Under 20 s-a calificat, marþi searã, în
semifinalele Campionatului Mondial care se desfãºoarã în
Rusia, dupã ce a învins, dramatic, Croaþia, scor 21-20.

Reþeta succesului din sferturi a fost simplã. Iulia Du-
manska, noul portar al celor de SCM Craiova, a fost impe-
rialã ºi a condus România spre una din marile victorii ale
handbalului din 2016. ”Cãlitã” la HCM Baia Mare în ulti-
mii ani, handbalista a apãrat de fiecare datã când echipa a
avut nevoie. ªi chiar a fost nevoie de aportul ei la cum a
arãtat jocul, 3-7 (min. 10). Totuºi, pânã la pauzã, fetele lui
Ion Crãciun au revenit pe tabelã. Dupã douã reuºite ale
“vedetei” Critina Laslo s-a fãcut 10-10, iar pânã la odihnã
România a mai punctat o datã (11-10).

România a pãstrat ritmul ºi în startul pãrþii secunde, ºi
graþie lui Ilie, principala realizatoare din tabãra noastrã, s-
a dus la 15-11 (36) ºi 16-13 (40) Tricolorele au început însã
sã se precipite din nou în atac, doar cã au fost foarte
norocoase, au fost susþinute din spate de “talismanul”
Dumanska! Cele patru bare consecutive din intervalul
40-45 s-au transformat în cinci parade consecutive ale

Mircea Lucescu, antrenorul lui
Zenit Sankt Petersburg, în vârstã de
70 de ani, s-a declarat un susþinãtor
al noului selecþioner al României,
Christoph Daum, pe care, în 2002, îl
înlocuia pe banca tehnicã a lui Be-
ºiktaº Istanbul

Primit cu ostilitate de lumea fot-
balisticã din þarã, germanul a dat do-
vadã în permanenþã de diplomaþie
când a venit vorba despre criticii sãi.
Mircea Lucescu este conºtient cã
Daum are nevoie de timp ºi de încre-
dere din partea cluburilor ºi tuturor
celor din jurul sãu pentru a reuºi la
naþionala României.

“Orice om, mai ales cã este strãin,
are nevoie de timp de adaptare, sã
cunoascã campionatul, are nevoie sã
cunoascã jucãtorii. Are nevoie de
toatã experienþa acumulatã de-a lun-

Campioana Scoþiei, legendara
Celtic Glasgow, a trãit, marþi searã,
una dintre cele mai mari ruºini din
existanþa sa, cedând cu 0-1, în de-
plasare, în faþa semi-profesioniºti-
lor de la Lincoln Red Imps, din Gi-
braltar, în prima manºã a turul doi
preliminar al Ligii Campionilor.

Celtic a comis-o chiar la debutul
oficial al noului manager, Brendan
Rodgers. Unica reuºitã a partidei a
venit în debutul pãrþii secunde (48),
din partea lui Lee Casciaro.

„A fost un meci dominat de noi ºi
în care am avut destule ocazii de a
marca. Dar uneori se întâmplã ºi asta
în astfel de meciuri, o minge lungã
trimisã spre celãlalt careu ºi marchezi
un gol.

Acum ne-am pus într-o situaþie
dificilã în vederea returului, dar eu
cred cã am arãtat cã meritãm sã ne
calificãm. Normal, nu îþi doreºti nici-
odatã sã pierzi un meci. Mai avem o
sãptãmânã de antrenamente ºi vom
arãta mai bine. Nu e o ruºine. Nu am
profitat de ºansele avute ºi ei au fã-
cut-o. Returul va fi diferit. Nu tre-

Calificatã în premierã într-o între-
cere continentalã, CSMS Iaºi deschi-
de sezonul echipelor româneºti în edi-
þia 2016-2017, urmând a întâlni, în
aceatã searã, în prima manºã a turului
II preliminar din Europa League, pe
croaþii de la Hajduk Split.

Ieºenii au încheiat pe 7 stagiunea
trecutã de Liga I (locul I din play-
out), devansând in extremis pe Uni-
versitatea Craiova, ºi au ajuns în cu-
pele europene profitând de “embar-
gourile” impuse lui Dinamo ºi ASA
Târgu-Mureº.

De celaltã parte, Hajduk nu mai
reprezintã numele care speria altãda-
tã, fiind o echipã în construcþie, cu
mulþi tineri. În sezonul trecut de cam-

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Europa League, preliminarii: CSMS Iaºi – Hajduk Split.

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bucureºti: ziua a 4-a.

DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la Hamburg, în Germania: ziua a 4-a.

EUROSPORT 1
15:30 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 12-a (Montpellier – Mont Ven-

toux) / 20:30 – FOTBAL – Campionatul European UEFA U-19, în Germania ,
faza grupelor, etapa a doua: Germania – Portugalia.

EUROSPORT 2
17:30, 20:00 – HANDBAL (F) – Campionatul Mondial feminin Under 20,

în Rusia: semifinale.

Ce portar ºi-a luat Craiova! Dumanska duce România în semifinalele CMCe portar ºi-a luat Craiova! Dumanska duce România în semifinalele CMCe portar ºi-a luat Craiova! Dumanska duce România în semifinalele CMCe portar ºi-a luat Craiova! Dumanska duce România în semifinalele CMCe portar ºi-a luat Craiova! Dumanska duce România în semifinalele CM
Pentru un loc în ultimul act, tricolorele se bat, azi, cu Danemarca, în direct la Eurosport 2, de la ora 20:00

Iuliei. S-a jucat fãrã goluri pânã în minutul 47, când Croa-
þia a întrerupt în cele din urmã seria neagrã a nereuºitelor
din cele douã tabere.

În ultimele 10 minute, echipa condusã de Ion Crãciun
a fost nevoitã sã suporte ºi douã inferioritãþi numerice,
astfel cã adversara s-a apropiat la 19-18 (53) ºi 20-19 (55).
Polocoºer a avut o sclipire ºi a asigurat o gurã de oxigen
echipei în minutul 56, dar cea care avea sã închidã meciul
a fost tot Dumanska. Dupã o nouã intervenþie la 21-19,
portarul ºi-a hipnotizat o adversarã la 7 metri, cu 12 se-
cunde înainte de final, iar mingea s-a dus în barã. Româ-
nia a evitat astfel prelungirile ºi ºi-a putut savura califica-
rea în semifinale. Unde azi o aºteaptã Danemarca, învin-
gãtoare cu 22-15 în faþa Suediei. Cealaltã semifinalã este
Rusia – Germania (17:30, Eurosport 2).

Iulia Dumanska a intrat în posesia cetãþeniei române
în aceastã primãvarã, astfel cã Mondialul din Rusia este
prima competiþie oficialã unde reprezintã România.

Echipa tricolorã în meciul cu Croaþia: Dumanska, Ion,
Curmenþ - portari; Taivan 2, Severin, Dindiligan 5, Craiu,
A. Ilie 8, Vasiliu, Laslo 3, Dache, Stoicãnescu, F. Ilie,
Corban, Polocoºer 2, Ostase 1. Antrenori: Ion Crãciun
ºi Cristian Preda.

gul anilor ºi de încrederea oamenilor
din jur. Dacã nu le va avea, va fi cu
siguranþã un perdant. Din punct de
vedere al pregãtirii, sunt sunt con-
vins cã e foarte bine pregãtit. E ade-
vãrat cã ceva timp nu a mai activat,
dar funcþia de selecþioner e cu totul
alta decât cea de antrenor. În orice
caz, îi doresc multã baftã ºi multã rãb-
dare ºi încredere în jucãtorii pe care îi
are la dispoziþie. Îi doresc sã aibã
parte de o foarte bunã organizare ºi
sã îl ajute ºi cluburile”, a spus Lu-
cescu la Digi Sport.

Nãscut pe 24 octombrie 1953,
Daum a fost jucãtor la Eintracht Duis-
burg ºi FC Koln. Ca antrenor le-a pre-
gãtit pe FC Koln, VfB Stuttgart, Be-
ºiktaº, Bayer Leverkusen, Austria
Viena, Fenerbahce, Eintracht Frank-
furt, FC Brugge ºi Bursaspor.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR - PRELIMINARII

La debutul lui Brendan Rodgers pe banca tehnicã,

Celtic pãþeºte o ruºine teribilã în Gibraltar
buie sã ne panicãm. Avem suficien-
tã valoare pentru a ne califica în tu-
rul urmãtor. Este o afacere în douã
manºe ºi obiectivul nostru e sã ne
calificãm”, a declarat Brendan Rod-
gers dupã meci.

Lincoln a evoluat ºi în runda ina-
uguralã, unde a depãºit formaþia es-
tonianã Flora Tallin, 1-2 (d) ºi 2-0 (a).

30.000 este populaþia totalã a Gi-
braltarului, teritoriu care aparþine de
Marea Britanie.

Celelalte rezultate înregistrate,
marþi searã, în prima manºã a tu-
rului II: Zrinjski (Bos) – Legia Var-
ºovia (Pol) 1-1, Dinamo Tbilisi
(Geo) – Alashkert (Geo) 2-0, Qara-
bag (Azb) – F91 Dudelange (Lux) 2-
0, Hapoel Beer Sheva (Isr) – Sheriff
Tirasapol (Mol) 3-2 (La gazde, Ovi-
diu Hoban a jucat pânã în minutul
70), The New Saints (Þara Galilor) –
APOEL Nicosia (Cip) 0-0, BATE
Borisov (Blr) – Seinajoen (Fin) 2-0,
La Valetta (Mal) – Steaua Roºie Bel-
grad (Srb) 1-2, FC Salzburg (Aus) –
Liepaja (Let) 1-0, Vardar Skopje

(Mac) – Dinamo Zagreb (Cro) 1-2.
Asearã au avut loc ºi alte me-

ciuri, dupã programul: Zalgiris (Lit)
– Astana (Kaz), Rosenborg (Nor) –
Norrkoping (Sue), Ludogoreþ (Bul)
– Mladost (Mun), Crusaders (Ir N) –
FC Copenhaga (Dan), Partizani Tira-
na (Alb) – Ferencvaros (Ung), Olim-
pija Ljubljana (Sln) – Trencin (Slc),
Dundalk (Irl) – Hafnarfjordur (Isl).

Returul acestor partide va avea
loc în 19 ºi 20 iulie.

România va fi reprezentatã în
aceastã competiþie de campioana
Astra ºi de Steaua, ambele urmând
sã intre în luptã din turul III.

LIGA EUROPA – PRELIMINARII

Debutanta CSMS Iaºi deschide sezonul
continental al echipelor româneºti

Trupa moldavã înfruntã, în Copou, pe croaþii de la Hajduk Split (astãzi, 21:00, Digi Sport 1)

pionat, Hajduk a treminat pe locul 3,
cu 61 de puncte, la 24 de “lungimi”
de campioana Dinamo Zagreb ºi la
16 de Rijeka.

Atât oficialii din Copou, cât ºi ju-
cãtorii s-au arãtat optimiºti înaintea
acestei partide.

”Meciul cu Hajduk Split va fi foar-
te greu, dar avem ºansa noastrã. În-
tâlnim o echipã bunã, dar care are pro-
blemele ei Am vãzut mai multe meciuri
ale lor, au jucãtori de calitate, dar noi
suntem optimiºti. Avem o ºansã uni-
cã ºi avem datoria sã facem tot posi-
bilul pentru a merge mai departe”, a
declarat preºedintele Florin Prunea.

„Eu cred cã ºansele de calificare
sunt de 50-50. Hajduk Split nu mai este

echipa din trecut. S-a schimbat mult.
Se pune accentul pe tineri, sunt ºi
ceva probleme financiare. Numele lor
îi obligã sã aibã prima ºansã în dubla
cu noi, dar eu sunt optimist cã ne pu-
tem califica. Noi vrem mai mult faþã de
sezonul trecut, sã vedem dacã vom
putea. În campionat vorbesc. În Eu-
ropa League, trebuie sã ne bucurãm
de aceste douã meciuri. Vedeta lor
este Susic (n.r. un bosniac de 24 de
ani, golgheterul echipei în campionat),
dar am înþeles cã nu va juca în tur,
fiind accidentat”, a spus ºi mijlocaºul
Milan Mitic.

În Europa League mai sunt califi-
cate, direct în turul III, Pandurii Tg.
Jiu ºi Viitorul.
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