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Vremea va fi mai caldã decât
în mod obiºnuit, în majoritatea
regiunilor, dar instabilã

Astãzi, vremea va fi mai caldã
decât în mod obiºnuit la aceastã
datã, cãlduroasã dupã-amiazã, în
majoritatea regiunilor. Temperatu-
rile maxime vor fi cuprinse între
22...23 de grade pe litoral ºi
32...33 de grade în Câmpia de
Vest. Vor fi înnorãri, temporar
accentuate, averse, descãrcãri
electrice, intensificãri ale vântu-
lui, trecãtor ºi izolat cu aspect de
vijelie, în nord-vestul, nordul ºi
centrul þãrii, precum ºi la munte,
îndeosebi dupã-amiazã, iar în
regiunile vestice, mai ales
noaptea, timp în care astfel de
manifestãri îºi vor face apariþia ºi
în Oltenia. Pe spaþii mici,
cantitãþile de apã vor depãºi 20-
25 l/mp ºi va cãdea grindinã. În
rest, va predomina o vreme
frumoasã. Temperaturile minime
se vor încadra, în general, între
10 ºi 19 grade. Spre dimineaþã, pe
litoral, vor fi condiþii de ceaþã.

La Bucureºti, vremea va fi
caldã ºi frumoasã cu cer mai mult
senin ºi vânt slab pânã la
moderat. Temperatura maximã va
fi de 29...30 de grade, iar cea
minimã de 13...15 grade.

Mâine, în þarã, vremea va fi
în general instabilã. Instabilitatea
atmosfericã se va manifesta prin
înnorãri, temporar accentuate,
averse ºi cu caracter torenþial,
descãrcãri electrice, intensificãri
de scurtã duratã ale vântului în
sud-vestul, centrul, nordul ºi
nord-estul þãrii, la deal ºi la
munte, iar spre searã ºi noaptea ºi
în sud. Excepþie vor face regiunile
vestice ºi de sud-est, unde astfel
de fenomene se vor semnala pe
arii restrânse. Pe spaþii mici,
trecãtor vor fi vijelii, cãderi de
grindinã ºi cantitãþi de apã mai
mari de 25-30 l/mp. Din punct de
vedere termic, vremea se va rãcori
în vest, în nord ºi în centru, iar în
restul teritoriului ºi mai cu seamã
în sud-est, se va menþine cãldu-
roasã. La nivelul întregii þãri,
temperatura aerului va avea
valori - maxime cuprinse între 23
ºi 33 de grade ºi minime între 12
ºi 20 de grade. 
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Preºedintele Klaus Iohannis va
avea, astãzi, la Washington o între-
vedere cu directorul CIA Mike Pom-
peo, în cadrul vizitei de lucru pe care
ºefului statului român o face în capi-
tala Statelor Unite ale Americii, a anun-
þat Administraþia Prezidenþialã. “Pre-
ºedintele Klaus Iohannis se va întâlni
marþi la ora 14.30 cu directorul CIA
Mike Pompeo”, informeazã Adminis-
traþia Prezidenþialã. Anterior, ºeful
statului va depune o coroanã de flori
la Cimitirul Militar din Arlington.

Preºedintele Klaus Iohannis se aflã
în vizitã de lucru în SUA în perioada
6-9 iunie. “Elementul central al aces-
tei vizite este constituit de întrevede-
rea oficialã a Preºedintelui României,
domnul Klaus Iohannis, cu Preºedin-
tele Statelor Unite ale Americii, dom-
nul Donald J. Trump, în data de 9 iunie. Între-
vederea celor doi înalþi oficiali va fi un excelent
prilej pentru a discuta perspectivele de apro-
fundare ºi extindere a Parteneriatului Strategic
dintre România ºi Statele Unite, pe toate palie-
rele relevante, inclusiv în contextul în care în
acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea
acestuia. Astfel, Preºedintele Klaus Iohannis va
aborda prioritãþile de acþiune în cadrul relaþiei
bilaterale ºi va reconfirma angajamentul ferm
al þãrii noastre de a rãmâne un aliat predictibil,
stabil ºi de încredere al Statelor Unite”, se arãta
în comunicatul Preºedinþiei.

Premierul Sorin Grindeanu va avea o întâlni-
re, astãzi, cu miniºtrii Sãnãtãþii ºi de Interne,
Florian Bodog ºi Carmen Dan, dar ºi cu Raed
Arafat, pentru a discuta despre achiziþia de
ambulanþe, dupã ce, iniþial, a fost amânatã pen-
tru cã avionul cu care s-a întors în þarã Arafat a
avut întârziere. Întâlnirea se desfãºoarã înce-
pând cu ora 10.00, la Palatul Victoria.

Iniþial, întâlnirea urma sã aibã loc sãptãmâna

Ministerul Public anunþã cã ºi-a
propus ca intensificarea luptei îm-
potriva infracþiunilor privind me-
diul, a celor silvice, privind patri-
moniul natural ºi cultural naþional
sã constituie un obiectiv pentru
acest an prin operaþionalizarea ºi
specializarea reþelei de procurori.

“În considerarea art. 35 din
Constituþia României – care recu-
noaºte ºi garanteazã dreptul oricã-
rei persoane la un mediu sãnãtos
ºi echilibrat ecologic – Ministerul
Public ºi-a propus ca intensifica-
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Potrivit Casei Albe, vizita lui Klaus Iohannis
în Statele Unite ale Americii va fi una “de lu-
cru”. Spre deosebire de vizitele de stat sau de
cele oficiale, vizitele de lucru sunt scurte ºi pre-
supun un protocol redus. În aceste cazuri, ºeful
statului nu este aºteptat la aeroport de omolo-
gul sãu ºi nu are o primire cu onoruri la reºe-
dinþa acestuia, iar programul se axeazã pe con-
vorbiri bilaterale.

Pânã acum niciun preºedinte român nu a
efectuat o vizitã de stat în SUA. Preºedintele
Klaus Iohannis a mai efectuat douã vizite în
Statele Unite ale Americii, ambele de lucru. Pri-

ma a fost în 2015, când a avut o
întrevedere cu Joe Biden, la Casa
Albã, iar cea de a doua în 2016, când
a vizitat Muzeul Memorial al Holo-
caustului din Washington ºi a avut o
întrevedere cu vicepreºedintele Con-
siliului, Allan Holt, directorul Sara
Bloomfield, directorul centrului pen-
tru studii avansate, Paul Shapiro, ºi
directorul pentru cercetãri arhivisti-
ce internaþionale, Radu Ioanid.

ªeful statului român a participat,
ieri, în calitate de invitat de onoare,
la Forumul Global al organizaþiei
American Jewish Committee (AJC).
Cu acest prilej, AJC i-a acordat lui
Klaus Iohannis distincþia „Light Unto
the Nations”, cea mai înaltã distinc-
þie a organizaþiei care se decerneazã
unor ºefi de stat sau de guvern în

semn de recunoaºtere pentru impactul interna-
þional important în domeniul pãcii, securitãþii,
democraþiei, promovãrii valorilor umane. Po-
trivit unui comunicat de presã al Preºedinþiei
României, American Jewish Committee a evi-
denþiat, în decizia de acordare a distincþiei, fap-
tul cã a hotãrât onorarea preºedintelui Klaus
Iohannis pentru acþiunea sa de „lider dedicat
întãririi democraþiei ºi a statului de drept în
România, (…) pentru eforturile sale de a com-
bate anti-semitismul ºi pentru a aprofunda le-
gãturile dintre România ºi SUA, precum ºi în-
tre România ºi Israel”.

Ministerul Public anunþã cã intensificarea luptei contra
infracþiunilor privind mediul constituie un obiectiv pe anul 2017

rea luptei împotriva infracþiunilor
privind mediul, a celor silvice, pri-
vind patrimoniul natural ºi cultural
naþional sã constituie un obiectiv
pentru anul 2017, prin operaþiona-
lizarea ºi specializarea reþelei de
procurori în vederea investigãrii
cauzelor din domeniul de referin-
þã, precum ºi prin combaterea mai
eficientã a faptelor incriminate de
legea penalã”, se aratã într-un me-
saj al Ministerului Public, postat pe
contul de Facebook.

Ministerul Public transmite cã

infracþionalitatea contra mediului
se plaseazã, la nivel mondial, pe
locul patru în cadrul activitãþilor
ilicite internaþionale, generatoare
de profit criminal, dupã traficul de
stupefiante, contrafaceri ºi trafi-
cul de fiinþe umane.

“Având în vedere aceastã rea-
litate, evidentã atât pe plan inter-
naþional cât ºi pe plan naþional, Mi-
nisterul Public considerã cã auto-
ritãþile publice au obligaþia sã co-
opereze, sã aibã un rol activ ºi
ferm în prevenirea ºi combaterea

infracþionalitãþii contra mediului.
În aceastã direcþie, Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a lansat, la sfârºitul anului
trecut, proiectul Justiþia verde,
care a elaborat proiecte de coo-
perare interinstituþionalã, precum
ºi un rãspuns penal coerent, adec-
vat ºi energic la ofensiva crimi-
nalitãþii contra mediului”, potrivit
sursei citate.

Mesajul a fost transmis având
în vedere cã ieri s-a sãrbãtorit Ziua
Mondialã a Mediului.

Întâlnirea Grindeanu-Arafat-Bodog pe tema ambulanþelor are loc azi, la Palatul Victoria
trecutã, dupã ºedinþa Executivului de miercuri.
“Acea întâlnire se amânã. Nu va mai avea loc în
cursul zilei de astãzi (miercuri – n.r.). Domnul
secretar de stat Raed Arafat venea acum direct
de la Washington. Din pãcate, cursa domniei sale
a avut o întârziere considerabilã ºi va ajunge destul
de târziu în aceastã searã. Premierul ºi-ar fi dorit
sã aibã o întâlnire ºi cu secretarul de stat Raed
Arafat ºi cu ministrul de Interne, ºi cu ministrul

Sãnãtãþii ºi, de asemenea, cu ºeful
ANAF. Având în vedere aceastã
întârziere, întâlnirea nu mai este
posibilã în cursul de astãzi, cel
mai probabil se amânã pentru
sãptãmâna viitoare”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al Guver-
nului, Alina Petrescu, dupã
ºedinþa Executivului.

Premierul Sorin Grindeanu a
declarat sãptãmâna trecutã,
marþi, cã în prezent nu sunt bani
în buget pentru achiziþia de am-
bulanþe, afirmând cã aºteaptã de
la ministrul Sãnãtãþii ºi de la ºeful
IGSU, Florian Bodog ºi Raed
Arafat, soluþii pentru finanþarea
acestora.

“Am avut întâlniri în perioada trecutã ºi cu
doamna ministru, ºi cu domnul ministru Bo-
dog, ºi cu domnul Arafat. Pe mine ºi pe noi ar
trebui sã ne intereseze în primul rând, nu cine
ºi ce organizeazã, cel puþin, pe mine ca minis-
tru nu neapãrat ... cât sã existe aceste ambu-
lanþe cât mai rapid ºi oamenii sã beneficieze de
ele... Acum eu ºtiþi cã am evitat ºi eu ºi i-am
rugat ºi pe colegii mei din guvern sã nu vorbim
foarte mult despre moºteniri grele. Dar, în acest
moment, n-avem cum sã nu spunem lucruri
care vin din trecut, lucruri pe care trebuie sã le
rezolvãm. De exemplu, eu mã aºtept la soluþii
din partea celor cu care mã voi întâlni mâine în
primul rând legate de finanþare, pentru cã în
momentul ãsta, pe buget, nu existã finanþare
pentru achiziþia acestor ambulanþe. Deci, pu-
nem într-un fel carul înaintea boilor. E impor-
tantã ºi etapa asta, cea legatã de acest acord
cadru, dar pe noi în primul rând ne intereseazã
unde se poate derula mai repede, în condiþii
transparente... ºi de asemenea cum gãsim sur-
sa bugetarã pentru achiziþia acestor ambulan-
þe”, a declarat atunci Sorin Grindeanu.

El a precizat cã din punctul sãu de vedere
înnoirea parcului auto este o prioritate, “dar nu
nerespectând toate procedurile legale”.
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Zeci de cereri de liberare con-
diþionatã a formulat Florin Iulian
Siclitaru, craioveanul care a ac-
cidentat mortal douã persoane pe
Calea Bucureºti din Craiova în
urmã cu patru ani, de când este
încarcerat în penitenciar, atât la

Judecãtoria Craiova (cât timp a
fost în Penitenciarul Pelendava),
dar ºi la Judecãtoria Gãeºti, dupã
ce a fost transferat la penitencia-
rul din localitate, iar sãptãmâna
trecutã magistraþii Judecãtoriei
Gãeºti au dispus eliberarea sa.
Mai exact, miercuri, 31 mai a.c.
Florin Iulian Siclitaru a obþinut eli-
berarea condiþionatã, dupã
ce a îndeplinit prevederile
legale, respectiv executarea
a 2/3 din pedeapsa primitã:
„Admite propunerea de li-
berare condiþionatã formu-
latã de Comisia de liberare
condiþionatã din cadrul Pe-
nitenciarului Gãeºti pentru
condamnatul Siclitaru Iu-
lian Florin. Dispune libera-
rea condiþionatã a condam-
natului Siclitaru Iulian Flo-
rin de sub puterea manda-
tului nr. 3350/2014 emis de
Judecãtoria Craiova, în

Amenzi de peste 30.000 lei
aplicate de poliþiºtii de la
Rutierã în week-end

Echipajele Biroului
Rutier Craiova au orga-
nizat, în perioada 2-4
iunie, o acþiune pentru
prevenirea ºi combate-
rea conducerii pe dru-
murile publice a auto-
vehiculelor de cãtre
conducãtorii auto aflaþi
sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Oamenii legii
au aplicat, în total, 84
de sancþiuni, valoarea
amenzilor fiind de 15.610 lei. Au fost, de asemenea, con-
statate 6 infracþiuni, douã dintre ele vizând conducere sub
influenþa alcoolului, fiind reþinute 3 permise de conducere
ºi retrase 4 certificate de înmatriculare. În plus, duminicã,
4 iunie a.c., poliþiºtii rutieri craioveni au organizat o altã
activitate, pentru prevenirea accidentelor de circulaþie ge-
nerate de nerespectarea de cãtre conducãtorii auto a regi-
mului legal de vitezã. Au fost controlate 92 de autovehicu-
le, au fost legitimate 98 de persoane, fiind aplicate în total-
 75 de sancþiuni, din care 44 pentru depãºirea limitelor le-
gale de vitezã, valoarea totalã a amenzilor ajungând la
15.850 lei, dupã cum a precizat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Razie de noapte în Filiaºi
Conform reprezen-

tanþilor IPJ Dolj, în
noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, lucrã-
tori din cadrul forma-
þiunilor de rutierã ºi
ordine publicã de la
Poliþia oraºului Filiaºi
au organizat o acþiune
pe linia menþinerii unui
climat de ordine ºi si-
guranþã civicã ºi des-
coperirea conducãtori-
lor auto care încalcã
normele rutiere pe raza
oraºului Filiaºi. Oamenii legii au verificat opt locuri publice
care prezintã interes pentru activitatea de poliþie, fiind astfel
legitimate 41 de persoane. Totodatã, au fost controlate 32
de autoturisme, fiind aplicate 25 sancþiuni contravenþionale
în valoare totalã de 17.110 lei. Tot cu aceastã ocazie, poli-
þiºtii doljeni au reþinut 6 permise de conducere – 4 sancþiuni
au fost aplicate pentru depãºirea vitezei legale, o sancþiune
pentru conducere sub influenþa alcoolului, iar o altã sancþi-
une pentru neoprire la semnalul agenþilor de poliþie.

Minor prins la volan bãut
ºi fãrã permis

Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, sâmbã-
tã, 3 iunie a.c., în jurul
orei 3.50, un echipaj din
cadrul Biroului Rutier
Craiova l-a depistat pe
A. L., de 17 ani, din
Craiova, care a condus
un autoturism Opel As-
tra, pe strada „Nicolae
Iorga”, din municipiu, fãrã a poseda permis de conducere pen-
tru nici o categorie de autovehicule ºi având o alcoolemie de 0,81
mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânãrul  a fost condus  la
Spitalul Clinic Judeþean Urgenþã Craiova, unde i s-au recoltat
probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Din cercetãri a
reieºit cã autoturismul i-a fost încredinþat minorului de Eduard
ªtefan M. S., de 20 de ani, din Craiova. „Poliþiºtii craioveni
au întocmit pe numele celor douã persoane dosare penale sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de conducere pe drumurile
publice a unui vehicul fãrã a poseda permis de conducere
pentru nicio categorie, conducere sub influenþa alcoolului,
respectiv încredinþarea unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deþinerii permisului de conducere unei persoa-
ne fãrã permis”, a precizat inspector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Magistraþii Judecãtoriei

Gãeºti au hotãrât sã-l
elibereze condiþionat pe
Florin Iulian Siclitaru,
craioveanul de 28 de ani
care, pe 31 martie 2013, a
accidentat mortal doi tineri
ce traversau regulamentar
Calea Bucureºti din Craio-
va ºi a fugit. Siclitaru a fost
condamnat, în decembrie
2013, la 6 ani de închisoare
cu executare, pentru
ucidere din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organe-
lor judiciare, ºi pânã în
prezent a executat douã
treimi din pedeapsã (întru-
cât se scade ºi perioada
arestului preventiv).

baza sentinþei penale nr. 3190/
2014, dacã nu este reþinut sau
arestat în alte cauze. Cu drept de
contestaþie în termen de 3 zile de
la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa publicã din data de
31.05.2017”, se aratã în hotãrâ-
rea Judecãtoriei Gãeºti. 

Circula cu 125 km/h
Reamintim cã dosarul în care

Florin Iulian Siclitaru (24 de ani
la momentul respectiv) a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest

preventiv, s-a înregistrat pe 24
mai 2013 la Judecãtoria Craiova.
În rechizitoriul întocmit de pro-
curori pe baza probelor adminis-
trate, a expertizelor tehnice ºi a
audierilor, s-a reþinut urmãtoarea
stare de fapt: «În noaptea de 30
spre 31 martie 2013, în jurul orei
4.50, în timp ce inculpatul se de-

plasa, la volanul autoturismului
Mercedes Benz pe „Calea Bucu-
reºti” din municipiu, direcþia de
deplasare dinspre centru cãtre
Aeroport, în zona clubului Kryp-
ton, a accidentat mortal doi ti-
neri, de 19, respectiv 20 de ani,
apoi a pãrãsit locul faptei. În
urma expertizei tehnice s-a sta-
bilit cã inculpatul circula cu vi-
tezã excesivã, mai exact, avea o
vitezã de deplasare de 125 km/h
ºi nu a acordat prioritate de tre-
cere victimelor angajate regula-
mentar în traversarea strãzii»,
dupã cum declarau, la momentul
respectiv, reprezentanþii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova. Victimele au fost Andrei
Dragomir ºi Cosmin Bãbãlãu, am-
bii din Craiova.

Pentru cã se fãcuserã destule
speculaþii cu privire la faptul cã
ar fi fost bãut sau/ºi drogat la mo-
mentul  producerii accidentului ºi
de asta ar fi fugit, în momentul
când l-au prins, dupã aproxima-
tiv 17 ore de la tragedie (31 mar-
tie, ora 21.50), poliþiºtii l-au dus
pe Siclitaru direct la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
pentru recoltarea probelor biolo-
gice. Rezultatele vizând prezenþa
alcoolului în sânge au fost nega-
tive, în schimb, testul preliminar
efectuat de specialiºtii Institutu-
lui Naþional de Medicinã Legalã
„Mina Minovici” din Bucureºti,
unde au fost trimise probele, pen-
tru depistarea substanþelor cu
efecte psihoactive, a ieºit pozitiv
la THC. Tetrahidrocanabinolul
(THC) este derivat benzo-piranic,
substanþa activã principalã din
canabis, întâlnit ºi în haºiº ºi ma-

rihuana, catalogate drept
droguri de risc, interzise
la deþinere.

Pe 11 decembrie 2013,
Curtea de Apel Craiova
l-a condamnat la 6 ani de
închisoare cu executare
pe Siclitaru, pentru uci-
dere din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului
fãrã încuviinþarea orga-
nelor judiciare, dupã ce,
pe fond, la Judecãtoria
Craiova primise (pe 17
iulie 2013) o pedeapsã
de 4 ani închisoare.
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MIRCEA CANÞÃR

Câteva zile, puþine la numãr, pânã
la alegerea parþialã a noului primar
al Craiovei, pentru un rest de man-
dat, prin vacantarea postului în cir-
cumstanþele cunoscute. Candidaþi:
Mihail Genoiu (PSD), Mario Ovidiu
Oprea (PNL), Aniºoara Stãnculescu
(ALDE), Lucian Bernd Sãuleanu (in-
dependent), Dumitru Cãlina (PMP)
ºi Dan Claudiu Prisnel (USR). Deu-
nãzi, Ludovic Orban, unul dintre te-
norii PNL, prezent la Craiova pen-
tru a-ºi prezenta propria ofertã la
conducerea partidului, în perspecti-
va apropiatelor alegeri, ºi-a expri-
mat, alãturi de Raluca Þurcan, ac-
tualmente „interimar”, susþinerea

depl inã pentru senatorul  Mario
Oprea. De o „binecuvântare” a lide-
rilor de la centru beneficiase, tot de
datã recentã, ºi Mihail Genoiu. ªi
chiar dacã Aniºoara Stãnculescu, de
la ALDE, are o campanie electoralã
cu ceva efervescenþã, favoriþi sunt,
prin militanþii pe care se reazemã,
dar ºi propria vizibilitate, Mihail
Genoiu ºi Mario Ovidiu Oprea, adi-
cã ofertele celor douã robuste orga-
nizaþii municipale de partid. Dacã
Mihail Genoiu are drept slogan „con-
tinuitatea” la ceea ce s-a fãcut în
ultimii ani în Craiova, în plan edili-
tar-gospodãresc, Mario Oprea are
drept slogan „deschiderea” Primã-

riei cãtre cetãþeni, adicã un plus de
solicitudine în actul administrativ.
La o evaluare generalã, ºi unul ºi
celãlalt, adicã ºi Mihail Genoiu ºi
Mario Oprea, au ca numitor comun
o anume decenþã politicã, adicã o ina-
petenþã pentru gesticulaþia nervoa-
sã, ºi o bunã cunoaºtere a oraºului,
din toate punctele de vedere. Cum
s-ar zice, mai frust, ºi unul, ºi altul,
„bãieþi de comitet”. Cu habar de ad-
ministraþia publicã localã. La 11 iu-
nie a.c. vom avea un scrutin parþial,
prin care se valideazã democratic
primarul ce va duce la capãt manda-
tul în curs. Adicã ambiþiile politice
sunt aparent estompate, faþã de ale-

gerile obiºnuite. Cu toate acestea
conteazã ºi... detaliile. ªi ajungând
aici poate fi spus un lucru: candida-
tura lui Mihail Genoiu a fost impu-
sã de social-democraþi, prin liderii
proeminenþi ai PSD Dolj. Pe când
candidatura lui Mario Ovidiu Oprea
a fost expresia, în bunã mãsurã, a
propriei opþiuni politice, spre a fi
dejucate alte „miºcãri tactice”. Nu
putem spune cã e vorba de un „sa-
crificiu”, în adevãratul sens al ter-
menului, dar, în schimb, ºtim cã ad-
versarii sãi nu sunt doar... în câm-
pul social-democrat, ºi asta rãmâne
vulnerabilitatea de care suferã libe-
ralii. De mai multã vreme.

Înmânarea titlului de „Cetãþean
de Onoare”, în cadrul ºedinþei so-
lemne a CLM Craiova, a constituit
un moment aparte, cu o mare în-
cãrcãturã emoþionalã pentru toþi
cei aflaþi în sala de spectacole a
Filarmonicii „Oltenia”, acolo unde
s-a desfãºurat ceremonia festivã.
Comandantului sãu, maiorul Mihãi-
þa Ioniþa, i-a revenit rolul de a-l
prezenta pe caporalul Marius-Cris-
tian Cãnuci.

Cu vocea tremurândã ºi în cu-
vinte simple, acesta a relatat fil-
mul tragicului incident în care
soldaþii craioveni au fost prinºi „în
colbul fierbinte” din provincia
Zabul. Apoi a spus despre subor-
donatul sãu ca este unul dintre cei
mai apreciaþi soldaþi ai Batalionu-
lui 20 Infanterie „Scorpionii
Negri”, fiind eroul care, fãrã a þine
cont de pericolul uriaº la care s-a
expus, ºi-a riscat viaþa pentru a-
ºi salva un camarad de arme. „Ca-
poralul Marius-Cristian Cãnuci a
dat dovadã de dãruire ºi altruism

Craiova îºi onoreazã eroii

Caporalul Marius-Cristian
Cãnuci, eroul din Afganistan

Caporalul Marius-Cristian Cãnuci,
militar al Batalionului 20 Infanterie
„Scorpionii Negri”, a primit titlul de
„Cetãþean de Onoare” al municipiu-

lui Craiova, fiindu-i astfel recunoscu-
te faptele de eroism sãvârºite în con-
diþii dure, în teatrul de operaþiuni din
Afganistan.

pe data de 31 martie 2014, când
ºi-a salvat un camarazii dintr-un
atac sinucigaº cu maºinã-capca-
nã, care a avut loc în provincia
Zabul, din Afganistan. Incidentul
a fost unul tragic, acolo pierzân-
du-ºi, din pãcate, viaþa subloco-
tenentul Constantin Claudiu Vul-
poiu. Cu preþul vieþii, Marius-Cris-
tian Cãnuci a sãrit sã-ºi salveze
camarazii care erau grav rãniþi”,
a povestit maiorul Mihãiþa Ioniþã.

„A fi erou
înseamnã sã te sacrifici”

Sângele militarilor craioveni a
stropit atunci nisipul încins al þi-
nutului arab. Misiunea de patrula-
re din acea zi de martie l-a costat
viaþa pe sublocotenentul Constan-
tin Claudiu Vulpoiu. Alþi patru sol-
daþi, printre care ºi Marius-Cris-
tian Cãnuci, s-au ales cu rãni gra-
ve. Suflul exploziei le-a sfârtecat
unora dintre ei membrele, coman-
dantului patrulei fiindu-i amputat
braþul superior stâng, iar un alt

coleg ºi-a pierdut ambele gambe.
În ciuda propriilor rãni ºi a perico-
lului imens, caporalul Marius-Cris-
tian Cãnuci a sãrit în ajutorul ca-
maradului sãu care îºi pierduse o
mânã ºi sângera îngrozitor, reuºind
astfel sã-l menþinã în viaþã. Pentru
gestul sãu de eroism, a fost deco-
rat cu „Emblema Militarã în Sluj-
ba Pãcii clasa a III-a”.

În urma sângerosului incident,
caporalul Marius-Cristian Cãnuci
a rãmas însã cu o invaliditate de
gradul III, având grave probleme
medicale la nivel cervical ºi o se-
miparezã la nivelul braþului supe-
rior stâng. Din acest motiv, mili-
tarul craiovean a urcat pe scenã
ºchiopãtând. „Nu mã consider un
erou, dar îmi place sã cred cã am
luptat alãturi de eroi, fiindcã toþi
cei care poartã uniforma militarã
sunt eroi. A fi erou înseamnã sã
te sacrifici”, a mãrturisit militarul
Batalionului 20 Infanterie „Scor-
pionii Negri” din Craiova. Cama-

razii de arme i-au fost alãturi, fi-
ind prezenþi în numãr mare la ce-
remonia festivã.

O lecþie de patriotism
Marius-Cristian Cãnuci, eroul

din Afganistan, are o poveste apar-
te. Nu se pregãtise deloc pentru
o carierã militarã, urmând Liceul
Pedagogic cu intenþia de a deveni
bibliotecar. A urmat apoi Faculta-
tea de ªtiinþe Sociale, pregãtindu-
se pentru jurnalism. Când se afla
pe bãncile facultãþii însã, a ajuns
în America. S-a înscris la progra-
mul „Work and Travel USA” ºi,
timp de patru luni, cât a locuit în
Maryland, a fost impresionat de
cultura ºi mentalitatea americani-
lor, în mod special de modul cum
poporul acesta îºi respectã arma-
ta ºi felul în care militarii îºi ser-
vesc patria.

S-a întors acasã cu hotãrârea
deja luatã de a urma ºi el o carie-
rã militarã. A urmat cursurile de
formare a Soldaþilor Gradaþi Pro-
fesioniºti ale ªcolii de Aplicaþie
pentru Sprijin de luptã „Eremia
Grigorescu” din Sibiu, arma Arti-
lerie Antiaerianã, ºi, în 2009, a
ajuns la Batalionul 20 Infanterie
Dolj „Scorpionii Negri”. În anul
urmãtor, când avea 24 de ani, a
participat la prima sa misiune in-
ternaþionalã în Afganistan. Timp
de opt luni, s-a aflat în provincia
Zabul, Camp Apache, îndeplinit
funcþia de armurier în misiunea
„To Afganistan”.

 În 2014, s-a întors în Zabul
pentru cea de-a doua misiune.
Acum a primit misiunea de cer-
cetaº, asigurând mobilitatea de
miºcare pe Autostrada 1, consi-
deratã cea mai periculoasã din te-
atrul de operaþiuni. În timpul aces-
tei misiuni extrem de riscante, s-
a întâmplat ºi tragicul incident.

În ciuda infirmitãþilor fizice
însã, caporalul Marius-Cristian
Cãnuci, acum în vârstã de 31 de
ani, nu a pãrãsit batalionul, fiind
în continuare militar activ, cu atri-
buþii de lunetist.

***
Alãturi de caporalul Marius-Cris-

tian Cãnuci, au fost onoraþi cu titlul
de „Cetãþean de Onoare” al muni-
cipiul Craiova alte patru personali-
tãþi: savantul Basarab Nicolescu,
donatorul Bibliotecii exilului româ-
nesc din Paris, scriitoarea Daniela
Cãsnaru, preotul Mihalache Tudo-
ricã ºi actorul Valeriu Dogaru.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Programul de guvernare
2017-2020 asumat de Guvern în
domeniul muncii, protecþiei so-
ciale, familiei, persoanelor vârst-
nice rãspunde, în primul rând,
nevoilor ºi cerinþelor dezvoltãrii
României pentru perioada 2017-
2020. De asemenea, el urmãreº-
te direcþiile strategice ale PES
privind sustenabilitatea modelu-
lui social european ºi noua agen-
dã pentru Europa 2016-2020.
Aici se vorbeºte explicit de în-
fiinþarea instituþiei Avocatul Co-
pilului, a Comisarului pentru
Drepturile Copilului cu mandatul
ºi capacitatea de a promova
drepturile copilului ºi a apãra res-
pectarea acestora. Impactul bu-
getar a fost estimat la 3,1 mili-
oane lei anual, finanþarea urmând
a se face din bugetul de stat.

Argumentele
pentru

importanþa
noii structuri

Dreptul la participare, asigurat
prin lege fiecãrui copil, îi conferã
acestuia posibilitatea de a avea un
cuvânt de spus în procesul adop-
tãrii tuturor deciziilor care îl pri-
vesc. Vocea copiilor trebuie sã se
facã auzitã, iar prin înfiinþarea
Avocatului Copilului, Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale doreºte
ca drepturile ºi interesele copiilor
sã fie apãrate ºi promovate în faþa
tuturor, fie cã este vorba de insti-
tuþiile de la nivel central sau local
sau orice alþi factori de decizie,
ale cãror hotãrâri au impact asu-
pra vieþii acestora.

Avocatul Copilului va acþiona
în scopul promovãrii ºi protejãrii
drepturilor copiilor în vârstã de
pânã la 18 ani, va susþine ºi în-
curaja respectarea ºi promovarea
drepturilor copiilor în vederea
îmbunãtãþirii atitudinii publice
faþã de copii. Acesta va colabora
cu organizaþiile copiilor ºi va
transmite informaþiile primite de
la acestea cãtre factorii de deci-
zie ºi autoritãþile competente,
având posibilitatea de formula ºi
propuneri de mãsuri, menite sã
încurajeze participarea copiilor în
luarea deciziilor care îi privesc.

O nãzuinþã
mai veche

În 1990, România a ratificat
Convenþia ONU cu privire la

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Considerând cã investiþia în copii reprezintã o investiþie
în viitor, actualul program de guvernare cuprinde printre
mãsurile destinate acestora ºi înfiinþarea instituþiei Avoca-
tul Copilului, pânã la sfârºitul anului, cu mandatul de a
promova drepturile copilului ºi a apãra respectarea acesto-
ra. Sã amintim cã, odatã cu ratificarea în 1990 de cãtre
România a Convenþiei ONU cu privire la Drepturile
Copilului, necesitatea apariþiei acestei noi instituþii a fost
exprimatã public de cele mai puternice ONG-uri de profil,
cum este cazul organizaþiei „Salvaþi Copiii”.

Drepturile Copilului, angajându-se
sã asigure condiþiile necesare pen-
tru respectarea drepturilor tutu-
ror copiilor din România. Conven-
þia stipuleazã principiile care tre-
buie sã ghideze întregul sistem de
protecþie a copilului: interesul su-
perior al copilului – în orice deci-
zie care-l priveºte, trebuie sã pri-
meze interesul superior al aces-
tuia. Se vorbeºte aici de dezvol-
tare ºi supravieþuire – fiecare co-
pil are dreptul la viaþã; statele au
obligaþia sã asigure supravieþuirea
ºi dezvoltarea copiilor la potenþi-
alul maxim al resurselor acesto-
ra; nediscriminarea – toate drep-
turile se aplicã tuturor copiilor fãrã
excepþie. De asemenea, este obli-
gaþia Statului sã protejeze copiii
de orice formã de discriminare ºi
sã ia mãsuri pozitive de promo-
vare a drepturilor acestora; parti-
ciparea copilului – copilul are
dreptul la libertate de expresie,
opinie ºi religie, acces la informa-
þii, libertate de asociere, implica-
re în deciziile care îl afecteazã.

Fãrã a nega paºii importanþi pe
care i-au fãcut Guvernul ºi Par-
lamentul în elaborarea ºi adopta-

rea unei legislaþii moderne care
sã apere drepturile copilului în
România ºi implementarea lor în
conformitate cu prevederile Con-
venþiei ONU, trebuie totuºi arã-
tat cã încãlcãri ale acestor drep-
turi se petrec în continuare: exis-
tã copii care nu beneficiazã de un
nivel de trai decent, pentru unele
categorii de copii accesul la ser-

viciile medicale sau la educaþie
este redus, nu existã o protecþie
eficientã împotriva discriminãrii,
iar vocea copilului este ascultatã
de multe ori doar formal.

Ne aliniem
la politica
europeanã
în materie

Chiar dacã numeroase institu-

þii guvernamentale din România
au înscrise în statutul lor prote-
jarea ºi monitorizarea respectãrii
drepturilor copilului, nu funcþio-
neazã o instituþie specialã, total
independentã, care sã preia aceste
atribuþii, aºa cum funcþioneazã în
cele peste 40 þãri europene – Avo-
catul Copilului –, care poate fi
gãsitã ºi sub alte titulaturi, dar cu

aceleaºi obiective – apãrarea ºi
susþinerea drepturilor copilului,
reprezentarea lui în faþa celorlal-
te instituþii. Salvaþi Copiii a pro-
movat ideea înfiinþãrii instituþiei
Avocatul Copilului încã din anul
2001, ca o urmare fireascã a res-
pectãrii prevederilor Constituþiei,
a Convenþiei ONU cu privire la
Drepturile Copilului ºi a alinierii
la politica europeanã în acest
domeniu.

În ultimii ani, asistãm la situaþii
diverse în care intervenþia unei
astfel de instituþii ar fi fost saluta-
rã – lipsa accesului la educaþie sau
asistenþã medicalã pentru copiii
din comunitãþile dezavantajate, dis-
criminare în ºcoli faþã de copiii cu
dizabilitãþi sau copiii romi, intere-
sul scãzut al unor autoritãþi locale
pentru crearea de servicii de spri-

jin pentru copiii aflaþi în dificulta-
te etc. „Salvaþi Copiii” considerã
cã este momentul reluãrii demer-
surilor pentru crearea instituþiei
Avocatul Copilului în România, si-
milar cu cele mai multe þãri ale Eu-
ropei, ai cãrei membri cu drep-
turi ºi obligaþii depline suntem, iar
materialul prezentat se constituie
într-o informare ºi pledoarie în
acest sens, adresându-se deopo-
trivã autoritãþilor ºi societãþii ci-
vile, care poate impulsiona acest
proces.

Alte acþiuni
promise

Mãsurile din programul de gu-
vernare 2017-2020, din segmen-
tul Investiþia în copii, mai prevãd
dezinstituþionalizarea ºi tranziþia
cãtre îngrijirea în comunitate,
drept una dintre mãsurile cuprin-
se atât în Strategia Naþionalã pen-
tru Protecþia ºi Promovarea Drep-
turilor Copilului, cât ºi în cea pri-
vind incluziunea socialã ºi redu-
cerea sãrãciei, iar reuºita acestui
proces trebuie sã fie în strânsã
legãturã cu dezvoltarea ºi finan-
þarea serviciilor adresate copiilor
separaþi de familiile lor. Durata
estimatã va fi de 4 ani; beneficiari:
7.000 copii. Efectele anticipate:
pânã în anul 2020 vor fi închise
80 de instituþii clasice. Impact: 55
milioane Euro, finanþare din POR,
21,5 milioane lei finanþare din bu-
getul de stat. Se mai prevede în-
fiinþarea a 8 centre regionale spe-
cializate pentru asistarea copiilor
cu tulburãri de comportament. ªi
aici durata va fi de 4 ani, cu un
impact de 40 milioane Euro, fi-
nanþare din fonduri europene POR
ºi 24 milioane lei finanþare din
bugetul de stat.



cuvântul libertãþii / 7marþi, 6 iunie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

N-am scris demult despre politichia in-
ternã (cãci de Politicã, în semnificaþia sa
consacratã istoric ºi cumva deontologic nu
mai poate fi vorba în arealul partidelor noas-
tre), rãpus fiind de un acut sentiment de
dezgust, cãreia i-au cãzut victimã, din pãca-
te, chiar ºi justificate resorturi de revoltã.
N-am fãcut-o ºi pentru cã „scena” geme de
întâmplãri ºi de evenimente cu dezvãluiri
neapãrat „bombã” (sic!) ºi largi detaºamen-
te de „acoperiþi” din care media autohtone
se adapã ceas de ceas cu un apetit maladiv.

ªi ce-ar mai fi de scris – de discutat, de
analizat, de „parlamentat” – de vreme ce
senzaþia cã asistãm neputincioºi la acelaºi
spectacol dizgraþios al unor jocuri de para-
dã, în care, sub impresia cu totul necon-
vingãtoare al slujirii „binelui comun” ºi în
respectul legalitãþii, sunt evidente vechi ter-
tipuri devoalând impresia unei politici su-
puse intereselor unor… gãºti? Gãºti care,
perpetuate de ani de zile la nivelul unei com-
petiþii între formaþiuni politice dar ºi în in-
teriorul fiecãreia, induc ºi alimenteazã, prin
dezvãluiri tot mai ºocante, ideea cã, la ni-
velul politicii dâmboviþene, s-a instaurat ºi
perpetuat pânã a deveni unic statut un me-
canism al cumetriei. Ori, mai bine-zis, al
cumetriilor. De vreme ce, luând seama la

Sindromul cumetrieiSindromul cumetrieiSindromul cumetrieiSindromul cumetrieiSindromul cumetriei
în politica dâmboviþeanãîn politica dâmboviþeanãîn politica dâmboviþeanãîn politica dâmboviþeanãîn politica dâmboviþeanã

modalitãþile prin care se promoveazã, se
numesc în funcþii, se aranjeazã listele elec-
torale, ba chiar pânã la selectarea ºi desem-
narea ºefilor unor instituþii de portanþã na-
þionalã ºi chiar ale membrilor guvernului, e
aproape dificil de identificat un set de cri-
terii meritocrate.

În susþinerea unei astfel de teze exem-
plele ºi situaþiile revelatorii ne parvin de la o
zi la alta. De prin toate ogrãzile partinice
(semn al unei partitocraþii pãrând a fi intrat
într-un stadiu de precomã), din opoziþia
dedulcitã la penibile exerciþii de imagine,
chibiþând coleric Puterea pânã îndeosebi din
interiorul coaliþiei aflate la guvernare.

Mecanismul e acelaºi, parafat încã de pe
la mijlocul anilor nouãzeci (a nu se uita pe-
ripeþiile imunde, politic ºi moral, ale guver-
nelor Ciorbea ºi Radu Vasile), „performa-
te”, apoi, în mandatul lui Adrian Nãstase ºi,
ulterior, transformate în modus vivendi ca-
meleonic în deceniul „fachirului” Bãsescu.

Ignorând orice criteriu de merit, abilitãþi
intelectuale ºi profesionale ca sã nu mai vor-
bim de minime garanþii ale unui profil mi-
nim cultural ºi moral, actul de selectare ºi
de promovare s-a transformat într-un exer-
ciþiu pur ºi simplu aleatoriu, în care cume-
triile sunt vizibile, atestate ºi chiar recunos-

cute. Fraþi, cumnaþi, naºi, fini, vecini, co-
legi de-a lungul anilor ºcolari, prieteni ori
pãrtaºi în afaceri, de preferat (sic!) one-
roase ori suspecte (un catalog al unor ast-
fel de afaceri din toatã perioada post-de-
cembristã ar depãºi, în pagini, orice Enci-
clopedie de referinþã din lume), ei sunt pre-
feraþii. De neînþeles, pentru capacitatea ori-
cãrui ins ºi oricât de „naiv” s-ar recunoaº-
te în materie de „politicã” este invocarea, pe
de o parte, a prezenþei fizice în campaniile
electorale ºi, pe de alta, a „fidelitãþii” faþã
de…Partid. Cea din urmã redusã, aproape
obligatoriu, la fidelitatea (supunerea oarbã)
faþã de ºefi. ªi mai ales faþã de ªef. Orice
tentativã de gândire cu propria minte e cul-
pabilizabilã ºi, nu o datã, sancþionatã, atunci
când, cel mai frecvent, protagoniºtii unor
astfel de tentative sunt marginalizaþi.

Recunosc cu francheþe cã dacã dupã
scrutinul din 11 decembrie am ales soluþia
unei expectative aºteptând ca învingãtorii
– Dragnea ºi „echipa” sa – sã facã proba
unei schimbãri de gestionare a actului poli-
tic în baza unui program de guvernare cu
perspective promiþãtoare, acum resimt per-
plexitate vizavi de atâtea derapaje ºi scurt-
circuite sfârºind prin a substitui agenda re-
alã a Executivului. ªi a Þãrii.

Impresia unui joc de-a alba-neagra e pe
cât de evidentã pe atât de lugubrã. Miniºtri
scoºi din pãlãria teleormãneanã a unui Drag-
nea asumându-ºi cu o insistenþã egalatã, în
absenþa unui minim examen de luciditate ºi
de realism politic, doar de orgoliul, pe alo-
curi þâfnos, al unui Boss, a unui „Face-Tot”.
Majoritatea dintre ei anonimi înainte de pro-
movare ºi rãmaºi ca atare, lipsiþi de caris-
mã, slab comunicatori, ba unii gestionân-
du-ºi mandatul sub pagoda temerii de a nu
greºi în raport cu ordinele de sus.

Cum se poate explica, mã întreb, ca
într-un partid, fie el ºi de masã, sã nu se
gãseascã, pentru ministere ori pentru in-
stituþii cu evidente cerinþe vocaþionale ºi
performante, personalitãþi, nu… persoa-
ne, aliniate cu ori fãrã carnet, cu ori fãrã
activism electoral, programului, altminteri
ambiþios, al partidului? Pentru Culturã, la
Sãnãtate, la Educaþie – ca sã mã opresc
doar la cazurile cele mai eclatante -  „pia-
þa” autohtonã de personalitãþi e destul de
ofertantã. Iar teama, afiºatã sau disimula-
tã sub retorica de serviciu cã, alegând o
astfel de opþiune ºi abolind astfel sistemul
de cumetrie, s-ar pierde ceva din forþa ºi
din substanþa partidului e cu totul eronatã.
ªi, pe alocuri, hazlie.

În anul 2016 ºi primul trimes-
tru al anului 2017, programele de
sãnãtate s-au derulat conform Or-
dinului MS 386/2015 de aproba-
rea Normelor tehnice de realizare
a programelor naþionale de sãnã-
tate publicã pentru anii 2015 ºi
2016 ºi a Ordinului MS 1467/16
decembrie 2016 privind modifica-
rea Normelor tehnice de realizare
a programelor naþionale de sãnã-
tate publicã pentru anii 2015 ºi
2016, aprobate prin Ordinul mi-
nistrului Sãnãtãþii nr. 386/2015, ºi
de prelungire a aplicabilitãþii aces-
tuia pânã la data de 31
martie a.c.
Tratament în strãinãtate

Cele cinci programe na-
þionale sunt cele privind
bolile transmisibile, cele de
monitorizare a factorilor
determinaþi din mediul de
viaþã ºi muncã, privind bo-
lile netransmisibile, progra-
mul naþional de evaluarea
ºi promovarea sãnãtãþii ºi
educaþie pentru sãnãtate ºi
programul naþional de sã-
nãtate a femeii ºi copilului.

La cele 5 programe na-
þionale de sãnãtate se mai
adaugã tratamentul în

DSP Dolj desfãºoarã 23 de programe
ºi subprograme de sãnãtate

În judeþul Dolj, prin Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj ºi unitãþile sanitare cu care DSP Dolj  a încheiat
contracte, a fost aprobat un numãr de 23 de programe,
subprograme, domenii, intervenþii grupate în cinci
programe naþionale de sãnãtate.

strãinãtate ºi acþiuni prioritare pen-
tru monitorizarea tratamentul ºi
îngrijirea pacienþilor critici din
secþiile ATI adulþi/copii,  activitãþi
care se desfãºoarã pe baza unei
legislaþii proprii.

Programele menþionate se de-
ruleazã conform normelor legis-
lative prin Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã ºi douã unitãþi contractuale
(cinci programe naþionale de sã-
nãtate incluzând 13 subprograme,
domenii) ºi prin nouã unitãþi sani-
tare AAPL (trei programe naþio-
nale incluzând 10 subprograme).

Anul trecut ºi în primul trimes-
tru al acestui an, activitatea pro-
gramelor a fost finanþatã prin
douã surse: buget de stat ºi ve-
nituri proprii (accize).

Prevederea bugetarã – buget
de stat ºi venituri proprii (acci-
ze) – repartizatã judeþului Dolj
pentru anul 2016 a fost in va-
loare de 11.997.000 lei
(9.627.000 lei Buget de stat ºi
2.370.000 lei venituri proprii
(accize).
Nu s-au sesizat disfuncþiona-
litãþi în derularea programe-

lor de sãnãtate
Pentru primul trimestru al

acestui an, prevederea bugeta-
rã – buget de stat ºi venituri pro-
prii (accize) – repartizatã judeþu-
lui Dolj a fost în valoare de

2.336.000 lei – 1.564.000 lei bu-
get de stat ºi 772.000 lei venituri
proprii (accize).

Datele financiare prezentate nu
includ tratamentul în strãinãtate ºi
acþiunile prioritare pentru moni-
torizarea tratamentului ºi îngriji-
rea pacienþilor critici din secþiile
ATI adulþi/copii, activitãþi care se
desfãºoarã pe baza unei legislaþii
proprii.

DSP Dolj are constituitã o
echipã de specialiºti (medici ºi
economiºti) numiþi prin decizii
anuale care se ocupã de derula-
rea ºi monitorizarea programelor
de sãnãtate.

Unitãþile sanitare, AAPL-uri ºi
cele care deruleazã programe de
sãnãtate pe baza contractelor în-

cheiate, au la rândul lor echipe de
lucru.

Trimestrial, DSP Dolj colectea-
zã, analizeazã ºi transmite UATM-
urilor indicatorii fizici, de eficienþã
ºi execuþiile bugetare conform or-
dinelor MS: 386/2015 si 384/2016.
Indicatorii au fost însoþiþi de ra-
poarte de activitate medicalã, pu-
nându-se accent pe activitãþile de-
rulate ºi pe încadrarea în costurile
medii,  stipulate în norme.

În anul 2016 ºi primul trimes-
tru 2017 nu s-au sesizat disfunc-
þionalitãþi în derularea programe-
lor de sãnãtate. O menþiune o re-
prezintã scãderea adresabilitãþii în
cadrul programului de screening
cancer de col uterin.

RADU ILICEANU
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Pachetul Option Pack pentru Focus RS
este cea mai recentã propunere Ford Per-
formance, divizie care ºi-a prezentat recent
la Salonul Auto de la Geneva 2017 cele mai
noi modele. De altfel, pentru a confirma
implicarea în divizia europeanã Ford Perfor-
mance, Ford l-a cooptat pe Leo Roeks într-
o poziþie nou creatã: director al Ford Per-
formance Europa. „Noul Option Pack pen-
tru Focus RS ilustreazã performanþa acce-
sibilã în cea mai reuºitã expresie a sa. Îm-
bunãtãþirea caracterului dinamic de vârf în
segmentul lui Focus RS nu a fost o misiune
uºoarã, însã inginerii Ford Performance au
oferit un pachet capabil sã stoarcã fiecare
picãturã din motorul EcoBoost de 350
CP”, a subliniat Leo Roeks.

Cuplul transmis fiecãreia
dintre roþile faþã

Dezvoltat de inginerii Ford Perfor-
mance ºi evaluat în locuri dedicate afla-
te de jur împrejurul lumii, pachetul
Option Pack pentru Focus RS îmbu-
nãtãþeºte tracþiunea ºi caracterul
responsiv de top în segment de care
dispune hatchback-ul de înaltã perfor-
manþã cu ajutorul unui diferenþial LSD
Quaife montat pe puntea faþã. Dife-
renþialul mecanic limiteazã cantitatea de
cuplu trimis unei roþi care experimen-
teazã un nivel redus de tracþiune la ni-
velul suprafeþei de rulare ºi redistribu-

Ford a prezentat noul pachet exclusiv Option PackFord a prezentat noul pachet exclusiv Option PackFord a prezentat noul pachet exclusiv Option PackFord a prezentat noul pachet exclusiv Option PackFord a prezentat noul pachet exclusiv Option Pack
Ford a dezvãluit, zilele trecute, noul pachet exclusiv Option Pack pentru

multipremiatul Focus RS. Acesta le va oferi entuziaºtilor modelelor de
performanþã o îmbunãtãþire a tracþiunii ºi mai multã plãcere de a conduce
prin utilizarea unui diferenþial mecanic cu alunecare limitatã (Limited Slip
Differential sau, prescurtat, LSD).

ie cuplul cãtre roata cu aderenþã mai bunã
pentru a contracara patinarea care ar afecta
acceleraþia ºi stabilitatea. Controlând cuplul
transmis fiecãreia dintre roþile faþã, diferenþi-
alul mecanic al lui Focus RS cu Option Pack
le oferã celor de la volan ocazia de a exploa-
ta la maxim cei 350 de cai putere ai motoru-
lui EcoBoost de 2.3 litri în situaþii dinamice
intense ºi se integreazã perfect în lista de
tehnologii standard ale lui Focus RS.

Stabilitate ºi control mecanic
la frânãrile ferme

Aceasta include pe de o parte, tracþiu-
nea integralã Ford Performance All Whe-

el Drive, care variazã distri-
buþia cuplului faþã-spate pen-
tru a se adapta cât mai bine
la context, monitorizând în
acelaºi timp senzorii vehicu-
lului de 100 de ori pe secun-
dã ºi trimiþând pânã la 70%
din cuplu cãtre puntea spa-
te; pe de altã parte, vectorul
Dinamic de Cuplu (Dynamic
Torque Vectoring) – care uti-
lizeazã seturi duble de ambre-
iaj controlate electronic pe
puntea spate pentru a trimite
pânã la 100% din cuplul dis-
ponibil cãtre oricare dintre
cele douã roþi, variind între cele douã pãrþi
în nu mai puþin de 0.06 secunde. Tot pe
lista de tehnologii apare ºi controlul Vec-
torial al Cuplului (Torque Vectoring Con-
trol sau TVC) – care aplicã automat frâ-

nele pentru a limita patinarea roþi-
lor de pe puntea faþã.

„Pentru ºoferii entuziaºti, aderenþa
mecanicã suplimentarã oferitã de di-
ferenþialul LSD Quaife va face ºi mai
uºor atacul în vitezã al unui viraj pe
circuit, maximizând nivelul accele-
raþiei la ieºirea din respectivul viraj.
Noua structurã a trenului de rulare
oferã, de asemenea, stabilitate ºi con-
trol mecanic la frânãrile ferme, aju-
tându-I pe cei de la volan sã pregã-
teascã maºina pentru drifturi cu aju-
torul Drift Mode. Focus RS cu Op-
tion Pack duce la un nou nivel filo-
sofia «distracþie la volan», având în
vedere cã vorbim despre o maºinã
de ºosea care poate fi utilizatã în via-
þa de zi cu zi”, a mai spus Roeks.

Ford Performance
Focus RS cu Option Pack oferã Drive

Modes, pachetul ce include Drift Mode, o
noutate absolutã în industrie care-i ajutã pe
ºoferi sã negocieze derapaje controlate prin
supravirare în condiþii de circuit, sistemul
Launch Control pentru performanþe optimi-
zate încã de la linia de start ºi o acceleraþie
0-100 km/h în 4.7 secunde. Noul Option
Pack pentru Focus RS este dezvoltat de
multipremiata echipã Ford Performance,
condusã acum în Europa de Leo Roeks.
“Este un privilegiu sã conduc celebra echi-
pã Ford Performance din Europa. Gama de
modele de peformanþã Ford nu a fost nicio-
datã mai puternicã, iar asta se reflectã în
apetitul clenþilor pentru maºinile noastre: în
2016 am vândut cu 60% mai multe maºini
Ford Performance în Europa decât în anul
anterior”, a precizat Roeks.  Gama de mo-
dele europene Ford Performance include noul
Fiesta ST, Focus ST, Focus RS ºi superca-
rul de înaltã performanþã Ford GT.

MARGA BULUGEAN
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În faþa reprezentanþilor
instituþiilor membre în Co-
legiul Prefectural Dolj, s-a
susþinut, de cãtre prof. Mo-
nica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj,
raportul pentru anul ºcolar
2015-2016, pentru cel în
curs datele fiind în aºtepta-
re, pânã la finalizarea sa.
„Promovarea principiului
educaþiei permanente, prin
învãþarea pe tot parcursul
vieþii, reprezintã pentru în-
vãþãmântul doljean o direc-
þie de acþiune prioritarã, pre-
ocupãrile în acest domeniu
fiind esenþiale pentru dezvol-
tarea personalã, civicã ºi
socialã, precum ºi din per-
spectiva ºanselor de obþine-
re a unui loc de muncã mai bine
remunerat, prin valorificarea rezul-
tatelor învãþãrii dobândite, de la
educaþia timpurie pânã la studiile
post-universitare ºi alte forme de
educaþie a adulþilor, atât în contexte
formale, cât ºi non-formale sau in-
formale”, se menþioneazã în par-
tea de început a raportului.

În acest moment, Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj controlea-
zã, monitorizeazã ºi evalueazã im-
plementarea curriculei naþionale, în
fiecare unitate de învãþãmânt, în
condiþiile aplicãrii planurilor-cadru,
atât pentru ciclul obligatoriu, cât
ºi pentru cele liceal, profesional ºi
post-liceal. În prezent, Reþeaua
ºcolarã din Dolj, cu referire la în-
vãþãmântul preuniversitar, este
compusã, conform celor prezen-
tate, din 186 de unitãþi cu perso-
nalitate juridicã la învãþãmântul de
masã, patru la învãþãmântul spe-
cial ºi 19 în „particular”.

Programe
inovatoare…

Valorificarea oportunitãþilor de
educaþie ºi formare profesionalã
pentru elevi ºi cadre didactice s-a
realizat în cadrul mai multor pro-
iecte derulate sau monitorizate de
ISJ Dolj: „Consiliere inovativã ºi
practicã ºcolarã pentru o carierã
de succes”; „Dezvoltarea compe-
tenþelor digitale ale elevilor din în-
vãþãmântul liceal, prin mijloace
inovatoare”; „E sistemCalitate” –
pentru unitãþi ºcolare din regiuni-
le Sud-Muntenia ºi Sud-Oltenia
etc. Foarte importante au fost ºi
activitãþile (extra-curriculare) des-
fãºurate în sãptãmâna „ªcoala alt-
fel: sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!”, o combinaþie de ºcoalã ºi
de timp liber petrecut într-un mod
plãcut. De asemenea, „Abandonul
ºcolar” – o problemã socialã, de-
terminatã de caracteristicile so-
cio-culturale ale mediului de pro-
venienþã a copiilor – s-a consti-
tuit într-o temã importantã de dis-

Într-un cadru cât se poate de oficial –
Colegiul Prefectural Dolj –,Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi-a prezentat
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

bilanþul pe anul de învãþãmânt 2015-
2016, unul cu rezultate meritorii, dar ºi
cu speranþe pentru cel care se apropie.

cuþie, fiind mai multe programe
în derulare, pentru diminuarea,
cel puþin, a acestui flagel.

 Pe aceleaºi coordonate, s-a si-
tuat ºi „Prevenirea violenþei în uni-
tãþile de învãþãmânt ºi în zona
adiacentã acestora”, prin colabo-
rare ºi parteneriate cu instituþiile
având prerogative în acest sens:
Inspectoratul de Jandarmi Jude-
þean Dolj, Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Dolj º.a.m.d., la care s-
au adãugat mãsurile adoptate la
fiecare unitate de învãþãmânt: de-
semnarea cadrelor didactice res-
ponsabile de prevenirea unor fap-
te antisociale; includerea în regu-
lamentele de ordine interioarã a
unitãþilor de învãþãmânt a unor
prevederi clare de asigurare a si-
guranþei persoanelor; identificarea
cauzelor ºi condiþiilor care gene-
reazã sau favorizeazã comiterea
faptelor antisociale.

Rezultate bune,
speranþe pentru
acest an

Vorbind de toate aceste lucruri,
nu putea fi trecutã cu vederea si-

tuaþia rezultatelor obþinute la învã-
þãturã, în anul ºcolar precedent, la
care face referire raportul, precum
ºi cea care þine de prima parte a
acestui an ºcolar. Astfel, în 2015-
2016, elevii doljeni au obþinut 110
premii la etapele naþionale ale olim-
piadelor ºcolare: 13 distincþii pen-
tru primul loc, 13 pentru cea de-a
doua treaptã a podiumului, 13 pen-
tru bronz, la care se adaugã 71 de
menþiuni. Cele mai multe premii au
fost obþinute de Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova (38),
pe locurile urmãtoare fiind clasate
Colegiul Naþional „Carol I” din
Craiova (11) ºi Colegiul Naþional
„Elena Cuza” din Craiova (9).

În 2015/2016, tinerii doljeni au
obþinut cinci medalii la olimpiadele
ºi concursurile ºcolare internaþio-
nale. La Evaluarea Naþionalã (exa-
men pentru absolvenþii clasei a
VIII-a), procentul de promovabi-
litate a fost de 69,30%, iar la Ba-
calaureat s-a înregistrat o cotã de
69,54%, un trend uºor ascendent.
În acest an (2016-2017), rezulta-
tele la simulãrile pentru Evaluarea
Naþionalã ºi Bacalaureat au fost de
52,26%, respectiv 40,56%.

În fiecare an, Ziua
Învãþãtorului este sãr-
bãtoritã pe 5 iunie,
datã care coincide cu
ziua de naºtere a das-
cãlului  Gheorghe
Lazãr (5 iunie 1779
– 17 septembrie
1823), întemeietorul
învãþãmântului mo-
dern românesc. Aces-
ta, nãscut la Avrig,
este considerat fonda-
torul învãþãmântului
în limba naþionalã, în
Þara Româneascã, în
1818 acesta punând bazele primei instituþii cu predare în limba ro-
mânã – ªcoala de la „Sf. Sava”. Instituirea Zilei Învãþãtorului a
fost aprobatã în 9 octombrie 2007 de Parlamentul României, 20 de
zile mai târziu fiind statutatã Legea nr. 289/2007. Potrivit actului
normativ, aceastã zi este sãrbãtoritã în toate instituþiile de învãþã-
mânt, indiferent cã sunt de stat, particulare sau confesionale, fiind
acordate premii, distincþii, medalii ºi titluri onorifice elevilor ºi ca-
drelor didactice care au obþinut rezultate deosebite. «Le urez „La
Mulþi Ani!” tuturor celor care ºi-au dedicat viaþa educaþiei. Învãþã-
torii sunt cei care îi îndrumã pe copii în primii paºi la ºcoalã, cei
care pun bazele educaþiei», a precizat prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

„La Mulþi Ani!”,
de Ziua Învãþãtorului!

Facultatea de Drept a
Universitãþii din Craiova a
încheiat un parteneriat cu o
societate comercialã din
Craiova, prin care, în luna
aprilie, s-a lansat programul
de internship, destinat stu-
denþilor de la instituþia de
învãþãmânt superior amin-
titã, intitulat „Un interviu cu
durata de trei luni”, prin
care cei selectaþi vor do-
bândi experienþa practicãrii
profesiei de jurist. S-au în-
scris 11 tineri, prin depunerea de CV-uri, în timpul interviurilor fiin-
du-le testate cunoºtinþele juridice. În urma selecþiilor, patru studenþi
(doi din ciclul „studii de licenþã”, doi de la „master”) vor începe
sesiunea în luna iulie, dupã finalizarea sesiunii de examene. «Sunt
foarte încântatã cã pot participa la un astfel de program, la „Casa
Noastrã”, unde sunt convinsã cã voi avea mult de învãþat, fiind vorba
ºi despre o provocare», a precizat Ana Maria Riºcu, studentã.

Oportunitãþi pentru studenþii
de la Drept

Duminicã, 4 iunie, la
Bucureºti a avut loc tur-
neul final al Cupei „Coca-
Cola” la fotbal, atât la mas-
culin, cât ºi la feminin,
competiþie destinatã lice-
elor din toatã þara. Din
Craiova au participat douã
echipe, cea a Liceului Teh-
nologic Auto (feminin) ºi
cea a Colegiului Tehnic
Energetic (masculin).
Dupã terminarea meciuri-
lor din grupe, fetele s-au
calificat în partida pentru
locul I, fiind învinse de
Liceul cu Program Spor-
tiv din Cluj-Napoca. Re-
zultatul tinerelor antrenate de Sorin Popescu ºi Petriºor Bondrea
este meritoriu, cu atât mai mult cu cât  învingãtoarele se constituie
în pepiniera echipei de senioare din localitate, Olimpia, multiplã cam-
pioanã naþionalã, participantã în Champions League.

Fetele fotbaliste de la Liceul
Tehnologic Auto din
Craiova au obþinut locul al
II-lea în Cupa „Coca-Cola”
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-S-au pus taxe pe toate alea; îþi
dai seama, Popescule, cât s-ar câºti-
ga dacã s-ar pune taxã ºi pe prostie?

Pe parcursul celor douã zile,
invitaþii la Conferinþa Internaþio-
nalã „Politicã. Diplomaþie. Cul-
turã” vor dezbate, la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, la Muzeul de Artã ºi la
Centrul de Restaurare al Facultã-
þii de Teologie din Craiova, sub-
iecte ºtiinþifice de actualitate, teme
ºi direcþii noi în cercetare, cultu-
rã ºi educaþie. Potrivit organiza-
torilor, participanþii, profesori ºi
cercetãtori, specialiºti ºi docto-

„Cercetaºii României” –
Centrul Local Craiova vã invitã
sâmbãtã, 10 iunie, între orele
17.00 ºi 20.00, în Grãdina
Botanicã, la cea de-a III-a ediþie
a evenimentului „Provocãrþi”,
menit sã promoveze lectura.
Acesta constã în donarea de
cãrþi participanþilor în urma
efectuãrii unei provocãri, care
poate fi pe teme diverse: cerce-
tãºie, lecturã, filme, sport º.a.

Evenimentul promoveazã, de
asemenea, ideea de a nu judeca
o carte dupã copertã, astfel cã
fiecare volum va fi împachetat
individual, beneficiind de o
scurtã descriere pe copertã,
doar cu detaliile importante
(coordonate temporale, spaþiale
ºi genul cãrþii – beletristicã,
istorie, copii etc.). Toate cãrþile
sunt donate de voluntari ºi
sponsori special pentru organi-

Peste 70 de specialiºti în domeniile ºtiinþe po-
litice, relaþii internaþionale, sociologie, teologie,
istorie ºi diplomaþie, din þarã ºi din strãinãtate,
se vor reuni la Craiova, timp de douã zile, pe 8 ºi
9 iunie, în cadrul celei de-a IV-a ediþii a Confe-
rinþei Internaþionale „Politicã. Diplomaþie. Cultu-
rã”. Evenimentul este organizat de Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Fun-
daþia „Alexandru ºi Aristia Aman”, în partene-
riat cu Ambasada Republicii Polone la Bucureºti,

Academia Oamenilor de ªtiinþã din România –
Secþia de ªtiinþe Arheologice ºi Istorice ºi Uni-
versitatea din Craiova – Facultãþile de ªtiinþe
Sociale ºi Teologie Ortodoxã. Lucrãrile se vor
deschide joi, 8 iunie, în prezenþa Excelenþei Sale
Marcin Wilczek, Ambasadorul Republicii Polonia
la Bucureºti, în aceeaºi zi, în Sala Oglinzilor a
Muzeului de Artã, urmând sã aibã loc ºi confe-
rinþa internaþionalã intitulatã „1918: Polonia ºi
România – destine paralele”.

Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”: «Ceea ce începea oarecum timid în anul 2013 a dobândit,
cu trecerea anilor, o fizionomie ºi structurã proprii, devenind astãzi cel mai
complex ºi cãutat forum ºtiinþific din zona noastrã. În cele douã zile ale
conferinþei vor fi susþinute comunicãri pe diferite teme de interes ºtiinþific.
Vom avea prilejul, în baza unei colaborãri fructuoase stabilite cu Ambasada
Republicii Polone la Bucureºti, sã organizãm douã secþiuni în care vor fi
evocate dramele experimentate de România ºi Polonia la începutul secolu-
lui XX, dar ºi diferitele puncte de sprijin, raporturile de colaborare ºi prie-
tenie care au caracterizat dinamica relaþiilor româno-polone în epocã. De
asemenea, pentru a face cunoscute publicului din Craiova diferitele cãrþi
proaspãt ieºite de sub tipar, am inclus în programul conferinþei un maraton
al lansãrilor de carte. Fãrã deosebire, cãrþile pe care le vom prezenta în
cadrul conferinþei prezintã interes pentru toþi aceia preocupaþi de domenii
precum istoria, diplomaþia, studiile culturale ºi teologia».

Prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu Damean, decanul al Facultãþii
de ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova: «Numãrul serios de
doctoranzi ºi tineri cercetãtori care s-au înscris la ediþia de faþã este un
real motiv de satisfacþie. Conferinþa „Politicã. Diplomaþie. Culturã”
este un prilej excepþional pentru ei. Ne bucurãm, deci, cã au înþeles sã-l
valorifice. Conferinþa noastrã, prin program, ca ºi prin efortul de rãspân-
dire a materialelor rezultate din desfãºurarea ei, beneficiazã de o vizibili-
tate însemnatã. Aman’s Book of Abstracts ºi Journal of Humanities,
Culture and Social Sciences vor fi expediate cãtre toate bibliotecile din
þarã ºi cãtre alte 50 de biblioteci din U.E., respectiv Federaþia Rusã, Ca-
nada ºi America. Le urez tuturor participanþilor ºi invitaþilor noºtri suc-
ces în desfãºurarea lucrãrilor».

ranzi în domeniile ºtiin-
þelor umaniste, ºtiinþe-
lor sociale sau studii-
lor culturale, s-au în-
scris în cadrul confe-
rinþei cu titluri dintre
cele mai interesante.

Deschiderea eveni-
mentului va fi prefaþa-
tã, joi, 8 iunie, printr-o
serie de alocuþiuni pe
care le vor rosti invi-
taþi de seamã, precum
E.S. Marcin Wilczek –
Ambasadorul Republi-
cii Polonia la Bucureºti,
Cristian-Ioan Videscu –
secretar de stat în ca-
drul Guvernului Româ-
niei, la Departamentul
„Centenar”, Ion Prio-
teasa – preºedintele
Consiliului Judeþean
Dolj, Adrian Cosman –
primarul interimar al
municipiului Craiova,
ºi Lucian Dindiricã –

managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”. De
asemenea, vor rosti cuvinte de sa-
lut prof. univ. dr. Cezar Ionuþ Spâ-
nu – rectorul Universitãþii din Cra-
iova, ºi prof. univ. habil. dr. So-
rin Liviu Damean – decanul Fa-
cultãþii de ªtiinþe Sociale.

În premierã absolutã, în cadrul
acestei ediþii va fi organizatã o
secþiune dedicatã relaþiilor româ-
no-polone din prima jumãtate a
secolului XX. Reunite sub titlul

„1918: Polonia ºi România –
destine paralele”, comunicãrile
planificate pentru aceastã secþi-
une vor fi susþinute de universi-
tari din Polonia, precum ºi de
profesori ºi cercetãtori din Ro-
mânia, ºi vor fi gãzduite, cu în-
cepere de la ora 11.00, de Sala
Oglinzilor a Muzeului de Artã
Craiova.

Alãturi de secþiunile deja tra-
diþionale – politica, diplomaþia, is-
toria, relaþiile internaþionale ºi stu-
diile europene, sociologia, res-
pectiv studiile culturale –, în ca-
drul conferinþei au fost incluse
trei paneluri distincte. Dupã des-
chiderea oficialã de la Muzeul de
Artã, conferinþa va continua la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” cu prelegerea in-
titulatã „Transdisciplinaritatea ºi
noua barbarie – panterorismul,
anthropocenul ºi transumanis-
mul”, susþinutã de acad. Basa-
rab Nicolescu. În cadrul celor-

lalte douã secþiuni se vor aborda
chestiuni din sfera comunismu-
lui ºi postcomunismului, respec-
tiv ordinea regionalã actualã în
Eurasia.

Programul conferinþei inclu-

de ºi mai multe evenimente edi-
toriale. Potrivit organizatorilor,
nu mai puþin de zece cãrþi vor fi
lansate în cele douã zile. Tot în
premierã, în curtea bibliotecii
vor fi vernisate, alternativ, douã
expoziþii de postere. Prima din-
tre ele, „Mircea Eliade în co-
respondenþã ineditã cu Vintilã
Horia”, va cuprinde o serie de
documente inedite provenind din
colecþia scriitorului Vintilã Ho-
ria, intrate recent în posesia bi-
bliotecii. Cea de-a doua, „Cra-
iova în Primul Rãzboi Mon-
dial”, reuneºte documente de
arhivã, cãrþi ºi articole privitoa-
re la perioada ocupaþiei germa-
ne a oraºului nostru (noiembrie
1916 – noiembrie 1918).

„Provocãrþi”, sâmbãtã, în Grãdina Botanicã!
zarea acestui eveniment.

«Pe 10 iunie, schimbãm foaia
în Grãdina Botanicã din Craiova!
Organizãm a III-a ediþie „Provo-
cãrþi” pentru a promova lectura
la nivel local ºi, de asemenea,
pentru a dezobiºnui oamenii sã
judece o carte dupã copertã. În
schimbul unei cãrþi trebuie sã
efectuaþi o provocare, al cãrei
scop nu este altul decât de a vã
bine dispune. Vã aºteptãm
pentru a vã îmbogãþi biblioteca
alãturi de noi!», este invitaþia
lansatã de tinerii cercetaºi.

Conceptul „Provocãrþi” a
apãrut la nivel local în anul
2015, când evenimentul a fost
organizat pentru prima oarã.
Reprezentanþii Centrului Local
Craiova al organizaþiei „Cerce-
taºii României” spun cã îºi
doresc ca acesta sã devinã o
tradiþie.

de GABRIEL
BRATU-MIBOFF-uri
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Lucru de acum evident, The-
resa May – premierul conserva-
tor – vizând o majoritate confor-
tabilã în Camera Comunelor, pen-
tru a putea negocia post-Brexitul,
se vede într-o situaþie deloc con-
fortabilã prin atentatele repetate din
ultima vreme. Trei la numãr, ulti-
mul sâmbãtã, pe London Bridge,
soldat cu 7 morþi ºi 48 de rãniþi.
Apoi, rivalul sãu, liderul laburist,
Jeremy Corbyn, 68 de ani, se do-
vedeºte un adversar tenace ºi per-
formant, printr-o campanie elec-
toralã minuþios pregãtitã, centratã
pe teme ce intereseazã deplin elec-
toratul – sãnãtate, ajutoare socia-
le, inegalitãþi º.a.m.d. Theresa
May, 60 de ani, a refuzat sistema-
tic orice confruntare directã de idei. Sondajele
de opinie exprimã o scãdere a ecartului, de la
20% de la începutul lunii mai, în favoarea con-
servatorilor, la mai puþin de 9 procente, chiar 3
procente, potrivit ultimelor mãsurãtori efectuate
de ORB, Ipsos Mory, Panel Base, Kantar, Yu-
gov. Trei atentate sângeroase, la Manchester
ºi Londra, în mai puþin de trei luni, au îndoliat
campania electoralã, fãrã a se ºtii cu exactitate
dacã vor influenþa sau nu votul de joi, 8 iunie
a.c. Actualmente, conservatorii deþin o majori-
tate, în Camera Comunelor, prin cele 17 man-
date în plus, dar sperau sã-ºi mãreascã avan-

ªase state arabe au întrerupt
relaþiile diplomatice cu Qatar

Crizã diplomaticã acutã în
Golful Persic. Arabia Sauditã,
Emiratele Arabe Unite, Egipt,
Yemen, Libia ºi Bahrain ºi-au
întrerupt relaþiile diplomatice cu
statul Qatar. Aceste state acuzã
autoritãþile de la Doha cã
sponsorizeazã terorismul ºi
extremismul, inclusiv al-Qaeda,
gruparea Stat Islamic ºi Frãþia
Musulmanã. Agenþia sauditã de
ºtiri SPA a anunþat cã Riyadhul a
luat aceastã decizie pentru “a-ºi
proteja propria securitate
naþionalã de pericolele teroris-
mului ºi extremismului”. Aceastã
mãsurã “decisivã” a fost luatã ca
urmare a “încãlcãrilor grave
comise de autoritãþile din Qatar
în ultimii ani”, se mai anunþã în
comunicatul autoritãþilor
saudite. O hotãrâre asemãnãtoa-
re a fost luatã ºi de Egipt,
Emiratele Arabe Unite, dar ºi de
Bahrain, care a acuzat Doha cã
ar încerca sã “submineze
securitatea ºi stabilitatea
Bahrainului ºi de imixtiuni în
treburile interne ale þãrii”.
Coaliþia arabã coordonatã de
Arabia Sauditã, care de doi ani
desfãºoarã operaþiuni în Yemen,
a anunþat excluderea Qatarului
din organizaþie, acuzând acest
stat cã ar susþine reþele teroriste,
inclusiv Al-Qaida ºi Stat Islamic.
În ultimele sãptãmâni, mai multe
publicaþii americane au acuzat
Qatarul cã ar finanþa terorismul,
cu toate cã þare este membrã a
coaliþiei internaþionale care
luptã împotriva Stat Islamic.
Tensiunile diplomatice au
condus la majorarea preþului
petrolului, cotaþiile futures ale
þiþeiului crescând cu 1,6% pe
piaþa de la New York. Se aºteaptã
ca decizia diplomaticã sã
afecteze aprovizionarea dinspre
Orientul Mijlociu, din statele
care fac parte din Organizaþia
þãrilor exportatoare de petrol.
Bloomberg aratã cã toate aceste
þãri folosesc Strâmtoarea
Hormuz, prin intermediul cãreia
Departamentul de Energie al SUA
estimeazã cã traverseazã aproxi-
mativ 30% din cantitatea de
petrol exportat. Qatarul acuzã cã
se confruntã cu o campanie de
minciuni ºi nãscociri care au
drept scop sã impunã o tutelã
asupra statului, dupã ce Arabia
Sauditã, Bahrain, Emiratele
Arabe Unite, Yemen ºi Egiptul au
sistat toate legãturile diplomatice
cu Qatarul, a comunicat Ministe-
rul de Externe de la Doha.
“Campania de incitare bazatã pe
minciuni a atins nivelul nãscociri-
lor pure”, a transmis ministerul,
care a precizat cã, în calitate de
membru al Consiliului de
Cooperare al Golfului, Qatarul
respectã suveranitatea altor state
ºi nu intervine în treburile lor
interne, potrivit Reuters. Qatarul
regretã acþiunea coordonatã a
mai multor state arabe de a
întrerupe relaþiile diplomatice,
potrivit unui comunicat al
Ministerul de Externe de la Doha
citat de postul Jazeera TV.
Autoritãþile din acest stat au mai
afirmat cã acþiunea “nu va afecta
cursul normal al vieþii cetãþeni-
lor ºi rezidenþilor”.

Atentatele care au lovit Europa în ultima pe-
rioadã vor diminua circulaþia cãtre bãtrânul con-
tinent, direcþionând zborurile operate de com-
paniile asiatice cãtre Australia sau China, a de-
clarat, pentru Reuters, Peter Bellew, directorul
executiv al Malaysia Airlines. Atentatele de la
Londra ºi dezbaterea privind restricþiile de cã-
lãtorie în Statele Unite au fost principalele sub-
iecte discutate duminicã la reuniunea directori-
lor companiilor aeriene, cel mai mare eveniment
anual al industriei de profil. Alexandre de Ju-
niac, director general al Asociaþiei Internaþio-

Mai multe persoane au fost re-
þinute ieri dimineaþã, în urma unor
descinderi ale poliþiei în estul Lon-
drei, acþiuni efectuate în cadrul
anchetei privind atacurile comise
sâmbãtã searã în centrul capitalei
britanice. Duminicã, forþele de se-
curitate au reþinut 12 persoane în
districtul Barking din estul Lon-
drei, iar noi descinderi au fost
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sul la 50-80 de locuri, pentru a facilita There-
sei May negocieri lejere cu Uniunea Europea-
nã. Mai puþin de 50 de locuri suplimentare ar fi
un rezultat nesatisfãcãtor pentru Partidul Con-
servator, al cãrui lider a comis destule erori în
campanie, pedalând excesiv pe mãsurile pre-
vãzute într-un program deloc bine primit, cu
teme ultra-sensibile, care ating... buzunarul.
Invitatã de Jeremy Corbyn sã participe la o
dezbatere televizatã, a declinat orice confrun-
tare. Oricum, Jeremy Corbyn se dovedeºte
mai inspirat decât se credea, renunþând la idei
radicale ºi pacifiste, care îi generaserã rebe-

liuni succesive în partid. În mod
neaºteptat a dejucat toate estimã-
rile pripite, încât un editorialist de
la „Times” (conservator), Philip
Collins, releva recent cã nicioda-
tã laburiºtii nu au fãcut o bunã
campanie electoralã, însã Jeremy
Corbyn este mai bun decât se aº-
teptau. De altfel, liderul laburiºti-
lor a spus cã guvernul nu poate
sã protejeze populaþia, prin eco-
nomii în finanþarea aparatului de
poliþie ºi serviciilor de securitate.
Campania electoralã a fost între-
ruptã, ºi mare lucru nu se mai
poate întâmpla pânã în ziua ale-
gerilor. Naþionaliºtii scoþieni
(SNP) sperã sã menþinã locurile
obþinute (56 din 59) la alegerile

din mai 2015, pentru a putea solicita un nou
referendum, în tentativa obþinerii independen-
þei. Partidul liberal-democrat, eurofil, la rân-
dul sãu, sperã sã-ºi amelioreze numãrul de
mandate, de numai 9. Nivelul de alertã tero-
ristã este menþinut la maximum. Ce s-ar pu-
tea spune? Anterior alegerilor legislative din
mai 2015, laburiºtii lui Ed Miliband, pe atunci
lider, erau favoriþi în majoritatea sondajelor.
ªi totuºi, David Cameron ºi-a asigurat o vic-
torie categoricã, realmente nescontatã, pen-
tru cã în sistemul de vot britanic – uninominal
pur –, învingãtorul ia totul.

MIRCEA CANÞÃR

Atacurile teroriste din Londra: Poliþia britanicã a reþinut alte 12 persoane
efectuate ieri dimineaþã la douã
adrese din Newham ºi Barking, a
anunþat poliþia, care a indicat cã
au fost reþinute “un numãr de per-
soane”. Tot ieri, premierul brita-
nic Theresa May a prezidat o reu-
niune a comitetului de urgenþã a
Guvernului în cadrul cãreia s-au
discutat mãsurile necesare în
urma atacului terorist comis cu

doar câteva zile înainte de alege-
rile legislative anticipate de joi.
Atacurile comise sâmbãtã searã în
centrul Londrei s-au soldat cu
ºapte morþi ºi peste 48 de rãniþi,
dintre care 21 sunt în acest mo-
ment în stare criticã. Cei trei pre-
supuºi autori ai atentatului au fost
împuºcaþi mortal de agenþii ser-
viciilor de securitate. Opt agenþi

de poliþie au tras zeci de focuri de
armã pentru eliminarea autorilor
atacurilor teroriste din Londra,
anunþã autoritãþile, care verificã
cine a organizat atentatul. Reþea-
ua teroristã Stat Islamic a reven-
dicat atacurile în mai puþin de 24
de ore, a anunþat Institutul ameri-
can SITE, care monitorizeazã site-
urile islamiste.

Atentatele din Europa vor diminua traficul aerian cãtre bãtrânul continent
nale a Transportatorilor Aerieni (IATA), a de-
clarat cã violenþele din weekend, de la Londra,
ar putea descuraja potenþialii vizitatori, deoare-
ce atacuri similare au avut loc ºi anul trecut în
Europa. Dupã evenimentele precedente, ce au
avut loc la Bruxelles ºi Paris, traficul din anu-
mite regiuni ale lumii a scãzut”, a declarat de
Juniac, într-un interviu, citat de Reuters. “Aºa-
dar, este posibil sã existe un impact, dar este
prea devreme sã ºtim cât de mare va fi acesta”.
ªapte persoane au fost ucise ºi 48 au fost rãni-
te în atacurile comise sâmbãtã searã în centrul

Londrei, în afarã de cei trei
presupuºi autori împuºcaþi
mortal de agenþii servicii-
lor de securitate. Unii din-
tre rãniþi sunt în stare cri-
ticã. Americanii au pro-
testat faþã de decizia lui
Donald Trump de a inter-
zice temporar intrarea în
Statele Unite a persoanelor
din ºase þãri predominant
musulmane. Interdicþia a
fost blocatã în instanþele de
judecatã, iar echipa juridi-
cã a lui Trump a solicitat

Curþii Supreme sã o punã în aplicare. “Avem
nevoie de interzicerea temporarã de cãlãtorie ca
un nivel suplimentar de siguranþã!”, a spus Trump
a spus într-o serie de mesaje Twitter. Companii-
le aeriene au anunþat cã vor sã restituie banii cã-
lãtorilor dupã atacul de la Londra. Malaysia Air-
lines s-a oferit sã returneze banii clienþilor care
zboarã la Londra pânã la data de 5 iunie ºi ar
putea extinde aceastã datã, a declarat, pentru
Reuters, directorul executiv al Malaysia Airlines,
Peter Bellew. “Foarte puþini oameni au acceptat
oferta ºi nu am vãzut nicio scãdere a rezervãri-
lor pentru Londra, dar acest lucru nu este bun”,
a spus el. Anul trecut, transportatorii din Europa
au raportat o scãdere a cererii din partea cãlãto-
rilor din Asia dupã atacurile din Paris, Bruxelles
ºi Nisa, dar traficul aerian s-a redresat anul aces-
ta. Peter Bellew a declarat cã transportatorii ae-
rieni în Asia ar putea sã-ºi regândeascã planurile
de creºtere pentru noi rute cãtre Europa sau Sta-
tele Unite. “Cred cã va avea un impact”, a spus
Bellew, adãugând cã a apãrut o aversiune a com-
paniilor asiatice faþã de riscul politic din Europa
ºi Statele Unite. “Pentru colegii din Asia, nu exis-
tã niciun risc de a trimite un nou avion sau sã
deschidã o nouã cursã cãtre China sau o nouã
rutã cãtre Australia”, a spus acesta.
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Anunþul tãu!
INSPECTORATUL Teritorial de

Muncã Dolj, cu sediul în Craiova, str.
Nicolae Bãlcescu, nr. 51, organizea-
zã concurs de recrutare pentru ocu-
parea unei funcþii publice de execu-
þie vacantã de inspector de muncã,
clasa I, grad profesional superior, din
cadrul compartimentului Contracte
Colective de Muncã ºi monitorizare
relaþii de muncã. Concursul va avea
loc la sediul Inspectoratului Terito-
rial de Muncã Dolj, etajul I, Sala Ova-
lã, în data de 06.07.2017, ora 10.00 -
proba scrisã, respectiv 10.07.2015,
ora 14.00 - proba interviu. Condiþii ge-
nerale: candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999, privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Condiþii specifice pentru
postul de inspector de muncã, grad
profesional superior, din cadrul com-
partimentului Contracte Colective de
Muncã ºi Monitorizare Relaþii de
Muncã: -candidaþii trebuie sã fie ab-
solvenþi de studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniile fundamen-
tale: ºtiinþe inginereºti, ºtiinþe agri-
cole ºi silvice, ºtiinþe juridice, ºtiinþe
economice sau în urmatoarele spe-
cializãri: sociologie, psihologie, me-
dicinã, administraþie publicã ºi ºtiin-
þe politice; -candidaþii trebuie sã aibã
vechime în specialitatea studiilor su-
perioare necesare exercitãrii func-
þiei publice -minim 9 ani. Documen-
tele necesare înscrierii la concurs,
condiþiile specifice ºi bibliografia 
sunt afiºate la avizierul de la sediul
instituþiei ºi pe site-ul: www.itmdol-
j.ro. Dosarele de înscriere se pot
depune la secretariatul comisiei de
concurs, etajul I, camera 17, în ter-
men de 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a, ºi vor cuprinde
în mod obligatoriu urmãtoarele do-

Anunþul tãu!
cumente: a)formularul de înscriere
la concurs; b)copia actului de iden-
titate; c)copiile diplomelor de studii
ºi ale altor acte care atestã efectua-
rea unor specializãri; d)copia carne-
tului de muncã sau, dupã caz, o ade-
verinþã care sã ateste vechimea în
muncã ºi, dupã caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii funcþiei
publice; e)cazierul judiciar; f)adeve-
rinþa care sã ateste starea de sãnã-
tate corespunzãtoare, eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii con-
cursului de cãtre medicul de familie
al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate; g)declaraþia pe pro-
pria rãspundere sau adeverinþa care
sã ateste cã nu a desfãºurat activi-
tãþi de poliþie politicã. Informaþii su-
plimentare se pot obþine ºi la nr.tele-
fon: 0251.406.710.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Cen-
trul Multifuncþional Craiova scoate
la în vederea închirierii  urmãtoarele
spaþii disponibile: · spaþii de birouri
cu suprafeþe cuprinse între 41,00 –
105,00 mp, spaþii expoziþionale per-
manente etaj 1 în vederea realizãrii
showroom–ului “TOTUL PENTRU
CASA TA’’ , spaþii de depozitare ºi de
alimentaþie publicã – în   incinta Cen-
trului Multifuncþional Craiova. · Spa-
þii moderne de birouri, cu suprafeþe
22,80 m.p., avînd incluse o serie de
facilitãti precum: instalaþii moderne
de funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii comune de tip oficiu, salã
multifuncþionalã dotatã corespun-
zãtor, locuri de parcare gratuitã. Bi-
rourile se gâsesc în incinta Centru-
lui de Dezvoltare Tehnologicã ºi Ex-
celenþã în Afaceri. Documentaþia
necesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova, str. Târgu-
lui, nr. 26, etaj 2, camera E211. Lici-
taþia va avea loc la aceeaºi adresã
în fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268.690.

Anunþul tãu!
Primãria comunei Terpeziþa, ju-

deþul Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante pe perioadã ne-
determinatã de inspector, clasa I,
grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului administrativ, în
data de 28.06.2017, ora 10,00 – pro-
ba scrisa, în 30.06.2017, ora 10,00
interviul, la sediul instituþiei din
comuna Terpeziþa, nr.334, judeþul
Dolj.  Condiþiile specifice de parti-
cipare la concurs: - studii univer-
sitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã, - vechi-
me în muncã nu este necesarã; -
studii de specialitate în domeniul
Situaþiilor de urgenþã – absolvent
al cursului de ºef serviciu volun-
tar pentru situaþii de urgenþã într-
un centru de formare autorizat de
Autoritatea Naþionalã pentru cali-
ficãri/deþine brevet de pompier
specialist. Dosarele se depun in
termen de 10 zile de la data publi-
cãrii anunþului. Informaþii supli-
mentare la sediul instituþiei sau la
telefon 0251/362009.

OFERTE DE SERVICIU
Spãlãtorie auto, anga-
jez personal. Salariu
1.100 RON, carte de
muncã, duminica liber.
Relaþii telefon: 0762/
652.556.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez, ma-
jorat. Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Doamnã serioasã fac
menaj ºi îngrijesc bã-
trâni. Telefon: 0764/
171.101.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Craiova - vând apartament
4 camere parter, zonã ul-
tracentralã, exclus agenþii.
Telefon: 0723/868.991.

CASE
Vând casã 3 camere, bu-
cãtãrie, baie ºi toate utilitã-
þile, teren 1023 mp. Tele-
fon: 0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã comuna Calo-
pãr (sat Dîlga) – Dolj, la stra-
da principalã  3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli beci,
pãtul, magazie, teren 2000
mp. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
VÂND parcele teren, stradal,
com. Bucovãþ, sat Leamna
de Sus. Telefon: 0730/
432.924.
 Vând teren intravilan la 10
km de Craiova, fiind zonã
metropolitanã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004
Vând teren arabil 2.500 ha
Nord 233, Spate Metro. Te-
lefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea
6030 mp, deschidere 30 m
la asfalt, utilitãþi, cadastru.
Preþ negociabil. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 5000 mp la Gara Pie-
leºti lângã Fabrica Q Fort.
Telefon: 0752/641.847.
Vând pãdure Borãscu -
Gor j .  Te le fon:  0723/
693.646.

Vând teren intravilan Co-
muna ªimnicul de Sus –
sat Albeºti. Telefon: 0770/
107.765.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Dacia Papuc, motor
pe injecþie. Telefon: 0747/
398.673.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super întreþi-
nutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici
un defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea proprie-
tar din anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VIN de buturugã, 2 butoaie
salcâm, aparat sudurã. Te-
lefon: 0749/012.505.
Vând convenabil un auto-
matizor APOLLO 3WF - 2,6
nou - nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Tele-
fon: 0723/055.342.
Vând douãsprezece (12)
taburele din pal melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând 40 de familii de albine
(stupi puternici). Telefon:
0763/156.760.

Vând loc de veci – gropi fã-
cute cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0744/
846.895; 0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electri-
cã 200 lei, epilator HOME-
DICS ELOS LASER epilare
definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.
Vând aparat foto video SAM-
SUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto
200 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid
1,25x 1,25 m cu giurgiuve-
le duble în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12V
pickup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã,
butoi salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi de apã la
casã noi. Telefon: 0767/
153.551.

Vând masã metalicã 140/
70/75 cm – 150  lei, polizor
electric nou - 100 lei. Tele-
fon: 0351/181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
faþã nouã. Telefon: 0747/
674.714.
Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã metalicã - 100
lei, polizor electric - 100 lei,
bicicletã copii - 50 lei. Tele-
fon: 0732/128.320; 0351/
181.202.
Vâna maºinã de spãlat Alba-
Lux - 100 lei, expresor cafea
– 100 lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare bunã de
funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând pat mecanic, centralã
termicã Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV color
102 cm, sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/800 bine în-
treþinut – 100 lei, televizor
color cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Telefon: 0351/
809.908.

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.

SPAÞII COMERCIALE
ÎNCHIRIEZ spaþiu comer-
cial, central, 40 mp, pretabil
pentru diferite activitãþi. Tele-
fon: 0751/219.152.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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7. CSMP Iaºi 14 7 7 0 16-5 43
8. Gaz Metan 14 4 7 3 17-11 39
9. Voluntari 14 6 4 4 17-16 37
10. Botoºani 14 4 5 5 15-12 33
11. Chiajna 14 4 4 6 14-18 29
12. ACS Poli 14 5 5 4 16-14 27
13. Pandurii 14 4 5 5 12-18 27
14. ASA 14 1 5 8  5-18 14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT

Play-out, ultima etapã
FC Botoºani – Pandurii 2-1

Au marcat: Golofca 88, I. Fulop 90+4 / Fl. Ilie 90+2.
FC Voluntari – Chiajna 0-1

A marcat: Grãdinaru 6.
Gaz Metan – ACS Poli 2-2

Au marcat: Eric 13, 24 / Popovici 38, Mailat 81.
ASA – CSMP Iaºi 1-1

Au marcat: Nicoliþã 82 / Ad. Moldovan 14.1. Viitorul Cârcea 9 8 0 1 27-11 53
2. Tractorul Cetate 9 8 1 0 34-10 51
3. Danubius Bechet 9 4 0 5 24-25 35
4. Progresul Segarcea9 1 4 4 13-16 33
5. Metropol. Iºalniþa 9 2 2 5 12-21 33
6. Recolta Ostroveni 9 0 1 8 11-38 16

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  play off

7. Dunãrea Calafat 7 7 0 0 49-1 33
8. Ajax Dobroteºti 7 3 1 3 13-9 20
9. Unirea Leamna 7 2 1 3 11-17 17
10. Bulls Preajba 7 3 1 3 14-25 17
11. ªtiinþa Malu Mare 7 0 1 6 12-47 7

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  play out

Fostul internaþional Adrian
Iencsi va fi unul dintre secunzii lui
Devis Mangia pe banca Universi-
tãþii Craiova. Mangia va veni sâm-
bãtã în Craiova, iar luni va fi pre-
zentat oficial, împreunã cu staff-
ul sãu, din care vor face parte doi
italieni, plus Adrian Iencsi, care
vorbitor de italianã, Cãtãlin Mul-
þescu, antrenor cu portarii ºi pre-
paratorul Cornel Blejan. Adrian
Iencsi are 42 de ani, este nãscut la
Piatra Neamþ ºi a fost ani buni cã-
pitanul echipei Rapid Bucureºti. Ca
jucãtor, Iencsi a evoluat ca stoper
la Ceahlãul Piatra Neamþ, Rapid
Bucureºti, Spartak Moscova (Ru-
sia), Apollon Limassol, Kapfen-
berg, Concordia Chiajna ºi FCM
Tg. Mureº. Are 30 de selecþii ºi un
gol marcat pentru naþionala Româ-
niei. Posesor de licenþã PRO,
Iencsi a antrenat ca principal la FC
Voluntari, FC Hunedoara, Foresta
Fãlticeni, Unirea Jucu. „Sunt dis-
cuþii foarte avansate, existã un in-
teres foarte mare din partea Craio-
vei pentru mine ºi îmi doresc sã
vin în Bãnie, mai ales cã este vor-
ba de echipa cu care þineam când

Au retrogradat: ASA ºi Pandurii. Au promovat: Juventus
Bucureºti ºi Sepsi Sf. Gheorghe. ACS Poli va disputa barajul
pentru Liga I cu UTA.

Dupã meciurile penultimei
etape a play-off-ului din Liga
a IV-a Dolj, primele clasate,
Cârcea ºi Cetate, rãmân
despãrþite de douã puncte,
aºa cã titlul judeþean se va
decide în ultima rundã, la
Cetate, unde Iºalniþa ar avea
nevoie de o remizã pentru a
disputa barajul de promova-
re. Campioana Doljului va
întâlni în meciul de baraj
pentru promovare pentru
Liga a III-a formaþia cam-
pioanã a Gorjului, Internaþio-
nal Bãleºti, pe 17 ºi 24 iunie.
Rezultatele penultimei etape:
Viitorul Cârcea – Progresul
Segarcea 2-1, Danubius
Bechet – Metropolitan Iºalni-
þa 2-1, Recolta Ostroveni –
Tractorul Cetate 2-3. În
play-out: Dunãrea Calafat –
Ajax Dobroteºti 3-0, ªtiinþa
Malu Mare – Arena Bulls
Preajba 3-4.

Campioana Doljului se decide în ultima rundã

Fostul cãpitan al Rapidului va fi unul dintre secunzii
antrenorului italian la Universitatea Craiova

Halep, în sferturi la Roland Garros
Simona Halep a început în for-

þã ºi a doua sãptãmânã la Paris,
spulberând-o practic pe Carla Sua-
rez Navarro, cu un dublu 6-1 pe
arena Philippe Chatrier. Românca
s-a impus în stil de favoritã la ti-
tlu, petrecând doar o orã pe teren
în faþa ibericei, cãreia nu i-a dat
nicio ºansã în optimile de finalã
de la Roland Garros. Halep, cota-
tã cu ºansa a treia al doilea turneu
de Mare ªlem al anului, a contro-
lat meciul din primul ºi pânã la ul-
timul schimb, câºtigând rapid ºi
menajându-ºi astfel ºi glezna

afectatã în finala de acum 2 sãp-
tãmâni, de la Roma. A fost dispu-
ta cu numãrul 12 dintre cele douã
jucãtoare, scorul fiind acum 7-5
pentru constãnþeancã. Suarez Na-
varro, locul 23 WTA, trecuse în
turul 2 de Sorana Cârstea, dar
numai pentru cã românca a jucat
accidentatã, ea cedând dupã ce a
avut 5-4 în primul set ºi 4-2 în
cel de-al doilea. „De fiecare datã
am avut meciuri grele cu Suarez,
nu o bãtusem niciodatã pe zgurã,

este o jucãtoare inteligentã, des-
chide bine unghiurile, dar am fã-
cut totul ca la carte. Am jucat bine,
dar vreau sã alerg mai mult, trebu-
ie sã îl întreb pe antrenorul meu, el
este ºeful” a declarat Simona Ha-
lep. În sferturile de finalã, Halep
va juca mâine cu Elina Svitolina
(locul 6 WTA), într-o reeditare a
finalei de la Roma, câºtigatã de
ucraineancã. Aceasta a trecut în
optimi de croata Petra Martic (lo-
cul 290 WTA), în 3 seturi.

eram mic. Mã bucurã faptul cã pot
lucra cu un antrenor precum De-
vis Mangia pentru cã, la fel ca ºi
mine, este tipul de antrenor care
promoveazã jucãtori tineri. Proba-
bil cã în decizia conducãtorilor a
contat foarte mult ºi faptul cã din
momentul în care am devenit an-
trenor am promovat mulþi jucãtori
tineri. Când am antrenat la Volun-
tari sub comanda mea au debutat
jucãtori precum Florin Tãnase,
Þâru sau Mitache. ªtiu cã la Cra-
iova existã un proiect interesant ºi
suporteri pãtimaºi” a declarat Adri-
an Iencsi.

Niciun transfer pânã acum
Pânã acum, Universitatea Cra-

iova nu a fãcut niciun transfer.
Nici nu-ºi permite sã cumpere
fotbaliºti români cu cotã, iar pen-
tru a da lovitura cu „chilipiruri”
trebuie sã pricepi. Ori, conducã-
torii Craiovei ºi-au dovedit nive-
lul când au adus jucãtori precum:
Fajic, Dimitrov, Rambe, Jazvic
sau Bucuricã. Marcel Popescu
declarã cu orice ocazie cã jucã-
torii strãini fug de România din

cauza problemelor legate de in-
solvenþã. Îl contrazice cel puþin
proiectul CFR Cluj, o echipã abia
ieºitã din insolvenþã, care aduce
jucãtori importanþi ºi se anunþã

deja ca principalã candidatã la ti-
tlu. Universitatea Craiova cautã
un fundaº dreapta, doi stoperi, un
mijlocaº ºi un atacant. O altã echi-
pã ieºitã nu de mult din insolven-

þã, l-a convins pe atacantul titu-
lar al Slovaciei, Adam Nemec, sã
semneze, cât ºi alþi jucãtori im-
portanþi, „câinii” luptând pânã în
ultima etapã la titlu.
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