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Deşi Jiul este foarte aproa-
pe, la nici o aruncătură de băţ
de casele oame nilor, comuna
Podari nu a fost niciodată inun-
dată. Când ploile erau puter-
nice sau de mai mare durată,
râul se umfla doar, dar fără ca
să pună probleme localnicilor.
Oamenii se obişnuiseră să nu
se gândească la ce e ste mai
rău, dar asta până ieri, când
ordinea lucrurilor s-a schimbat
brusc. Deşi nu a fost o ploaie
foarte mare, două gospodării –
situate chiar la strada princi-
pală – au fost inundate. Când
nimeni nu se aştepta, apa a
umplut pivniţe le  oamenilor,
autorităţile fiind nevoite să
apeleze pentru prima dată la
ajutorul pompierilor ca să mai
salveze ceva din bunurile afla-
te în cele două gospodării.
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Furtunã

Preºedintele Traian Bãsescu a spus ieri, cu la-
crimi în ochi ºi cu voce tremurândã, la încheierea
declaraþiei de la Palatul Cotroceni pe tema scanda-
lului în care este implicat fratele sãu, Mircea Bã-
sescu, - în legãturã cu care Antena 3 a fãcut publi-
ce, miercuri searã, mai multe înregistrãri audio-vi-
deo din care reiese cã ar fi primit 250.000 de euro
pentru a interveni ca Bercea Mondial sã scape de
închisoare - cã între nevoia de consolidare a justi-
þiei ºi reflexul firesc de a-ºi apãra fratele alege con-
solidarea justiþiei. „Eu nu-l acuz (n.r. - pe fratele
sãu, Mircea Bãsescu), dacã îl va acuza cineva,
aceasta va putea fi justiþia. Lucrul pentru care îl
acuz deocamdatã este anturajul în care a intrat. În-
chei asigurându-vã cã între nevoia de consolidare
a justiþiei ºi reflexul firesc de a-þi apãra fratele aleg
consolidarea justiþiei”, a declarat ºeful statului, adã-
ugând cã nu se va transforma într-un avocat al lui
Mircea Bãsescu. „Nu sunt dispus sã cred decât în
varianta justiþiei, ºi nu în varianta fratelui meu. Nu
pentru cã nu am încredere în el, dar într-un stat de
drept varianta justiþiei este cea adevãratã. Aºa cã
nu mã voi transforma într-un avocat al lui, cu atât
mai mult cu cât mi se pare cã s-a implicat într-o
zonã cu oameni în care nu ar fi trebuit sã se impli-
ce”, a explicat Traian Bãsescu. „Aº vrea sã închei
asigurându-vã cã nu voi face nici un fel de inter-
venþie, la nici o instituþie a statului, pentru a-l pro-
teja pe fratele meu. Este major, este responsabil
pentru faptele lui ºi dacã a sãvârºit ceva ilegal va
trebui sã rãspundã, ca orice cetãþean al României,
în faþa legii”, a mai spus preºedintele.

În opinia premierului Victor Ponta însã, preºe-
dintele Traian Bãsescu ar trebui sã demisioneze
pentru a apãra ideea independenþei justiþiei. „Este
momentul în care însuºi preºedintele trebuie sã spri-
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jine prestigiul ºi independenþa justiþiei ºi sã renunþe
la funcþia din care orice român poate sã creadã cã,
într-un fel sau altul, influenþeazã aflarea adevãrului
ºi sancþionarea celor vinovaþi. Independenþa ºi
prestigiul justiþiei trebuie sã fie apãrate de preºe-
dintele þãrii chiar ºi prin acest sacrificiu personal, ºi
anume de a spune OK, renunþ la funcþia mea ca sã
nu spunã cineva cã de aia nu e anchetat fratele meu
într-o situaþie în care oameni care au fãcut mult mai
puþin decât Mircea Bãsescu sunt acum în faþa le-
gii”, a spus Ponta. Întrebat dacã este luatã în calcul
suspendarea lui Bãsescu în cazul în care acesta nu
va demisiona, Ponta a rãspuns: „Dacã preºedintele
a fãcut ceva, sigur cã luãm în calcul o suspendare.
Eu, din ce am vãzut, nu a fãcut el ceva”.

În cursul dimineþii de ieri, în timp ce ieºea din
curtea casei sale, Mircea Bãsescu a declarat cã
ºeful statului este foarte supãrat, precizând însã
cã el nu a luat nici un ban de la familia lui Sandu
Anghel, zis Bercea Mondial, ºi nu a încercat sã

intervinã pentru eliberarea acestuia. Potrivit lui Mir-
cea Bãsescu, preºedintele ºtia despre cazul lui
Bercea Mondial aºa cum „ºtia toatã þara”, dar nu
a intervenit la el pentru eliberarea acestuia. Între-
bat dacã a vorbit cu fratele sãu de când a început
acest scandal, Mircea Bãsescu a rãspuns: „Am
vorbit, bineînþeles cã este supãrat, este foarte su-
pãrat. Este extraordinar de urât din partea postu-
lui Antena 3 cã nu ne-a rãspuns la telefon în tim-
pul emisiunii ºi cã încearcã sã arunce, sã ameste-
ce în mocirla asta creatã de ei preºedintele þãrii.
(...) Nu ºtim nimic, nu am auzit nimic, trebuie sã
vedem ºi noi interceptãrile alea, care, repet, au
fost prezentate trunchiat, aiurea, care din 2012,
care din 2011, care din 2013”. Mircea Bãsescu a
asigurat cã nu a luat nici un ban de la familia lui
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, ºi nici nu a
încercat eliberarea acestuia. El a precizat cã nu ºtie
nici mãcar despre ce sumã este vorba, iar suma de
250.000 de euro la care face referire în înregistrare
reprezintã banii pe care Marian Cãpãþânã îi datora
familiei lui Bercea Mondial. „Eu nu am luat bani,
doamnã. Eu nu am luat niciun ban (...) Erau în bi-
roul celãlalt (cei 250.000 de euro la care Mircea
Bãsescu se referã în înregistrare - n.r.), nici nu ºtiu
ce sumã era. Probabil cã aºa am spus. Dar nu ºtiu
ce sumã era, pentru cã era Marian Cãpãþânã cu
plasa cu bani, la care mã ºi refer, în biroul celãlalt,
aºtepta sã le remaburseze o parte din datoria pe
care o avea la ei”, a mai spus Mircea Bãsescu.
Mircea Bãsescu a fost citat ieri la DNA Central,
pentru a fi audiat în dosarul în care fiul lui Bercea
Mondial, Florin Anghel, l-a acuzat de trafic de in-
fluenþã, au declarat, pentru Agerpres, surse judi-
ciare. Ulterior, Mircea Bãsescu a declarat cã a fost
citat la DNA în calitate de suspect.

Deputatul Florin Popescu a fost tri-
mis în judecatã pentru conflict de inte-
rese, pentru cã, în perioada în care a
fost preºedinte al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, a semnat contracte de lu-

Deputatul Popescu, trimis în judecatã
pentru conflict de interese ºi fals în declaraþii

crãri cu firma Procor, la care fusese ac-
þionar, ºi pentru fals în declaraþiile de
avere din perioada 2008-2011. Procu-
rorii Secþiei de urmãrire penalã ºi crimi-
nalisticã l-au trimis în judecatã pe de-
putat, pentru conflict de interese (opt
acte materiale) ºi fals în declaraþii (opt
acte materiale), a arãtat, ieri, Parchetul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, într-
un comunicat de presã. Potrivit rechi-
zitoriului procurorilor, în perioada au-
gust 2008 - noiembrie 2010, Florin Po-
pescu, în calitate de preºedinte al CJ
Dâmboviþa, a semnat ºapte acte adiþi-
onale la un contract de lucrãri încheiat
între Consiliu ºi SC Procor SA, la care
acesta, împreunã cu tatãl ºi fratele sãu,

a fost acþionar pânã în 14 iulie 2008,
precum ºi un contract de lucrãri, înche-
iat cu aceeaºi societate comercialã, re-
alizând, în mod indirect, un folos mate-
rial, atât pentru sine, cât ºi pentru ru-
dele sale. „Astfel, a asigurat disponibil
bãnesc pentru societatea comercialã
anterior menþionatã, necesar, între al-
tele, pentru achitarea drepturilor sala-
riale pentru tatãl sãu (pentru perioada
august 2008 - iunie 2009), în sumã de
10.383 lei ºi, respectiv, pentru fratele
sãu (pentru perioada august 2008 - mai
2010), în sumã de 3.537 lei. Totodatã, a
asigurat achitarea chiriei datorate so-
cietãþii comerciale «B.T.» SA (la care
familia inculpatului era acþionar majo-

ritar), în sumã de 44.859 lei/lunã ºi, pe
de altã parte, a asigurat solvabilitatea
SC «P.» (Procor - n.r.) SA în vederea
achitãrii creditului contractat de aceas-
tã societate de la o bancã ºi garantat
de «B.T.» SA, între altele, cu un bilet la
ordin emis de companie ºi avalizat de
tatãl sãu”, au scris procurorii în actul
de sesizare a instanþei. Dosarul va fi
soluþionat de judecãtorii ÎCCJ. DNA a
cerut avizul Camerei Deputaþilor pen-
tru arestarea preventivã a lui Popescu
(fost membru PDL, care a trecut la PMP,
de unde s-a autosuspendat dupã ce a
fost declanºatã acþiunea judiciarã îm-
potriva lui), însã pe 27 mai plenul Ca-
merei a respins solicitarea.

Fondurile prevãzute în buget pen-
tru ajutoare de stat vor fi majorate la
rectificarea bugetarã, deoarece alocãri-
le iniþiale au fost epuizate, a anunþat,
ieri, premierul Victor Ponta. „Spunea
ministrul Bugetului (n.r. – Liviu Voinea),
ieri (miercuri-n.r.), cã am epuizat anul
acesta toate ajutoarele de stat pe care le
aveam prevãzute în buget ºi le vom creº-
te, de altfel, la rectificare. Pentru mine e
o mare bucurie când o companie vine ºi
cere ajutor de stat pentru ca sã creeze
încã 50 sau 100 sau 200 de locuri de
muncã. În perioada urmãtoare, cred cã
sunt cei mai buni bani pe care statul îi

Ponta: Banii pentru ajutoare de stat vor fi
suplimentaþi, alocãrile iniþiale au fost epuizate

poate investi în ceva, pentru cã oricum
îi recuperãm dupã aceea prin taxe, prin
impozite ºi prin dezvoltare economicã”,
a spus Ponta la o conferinþã pe teme
economice. În urmã cu o lunã, ministrul
delegat pentru Buget, Liviu Voinea, a
anunþat cã Ministerul Finanþelor a emis,
în primele patru luni ale acestui an, pe
toate cele patru scheme de ajutor de
stat, acorduri de finanþare în sumã tota-
lã de 40 milioane euro, la o valoare tota-
lã a investiþiilor de 112 milioane euro.
Guvernul va efectua prima rectificare bu-
getarã din acest an la sfârºitul lunii iulie-
începutul lunii august.

Circulaþia pe drumul naþional DN 1E, pe sectorul cuprins între kilometrul
17+000 - 22+100, pe raza localitãþii Râºnov ºi pe drumul naþional DN 73 A, pe
sectorul de drum cuprins
între km 0+000 - 19+910 (Pre-
deal - Râºnov), va fi închisã
sâmbãtã, 21 iunie, pe diferi-
te intervale orare, a anunþat
ieri Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþi-
onale din România. Pe DN
73A traficul va fi restricþio-
nat în intervalul 10,00 —
13,00, iar pe DN 1E între ore-
le 11,00 — 17,00.

Circulaþia între Predeal ºi Râºnov,
închisã sâmbãtã pe intervale orare

Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a
Apelor (INHGA) a emis, ieri,
o avertizare cod galben de
inundaþii pentru 12 bazine
hidrografice, valabilã în
intervalul 19 iunie, ora
15,00 - 20 iunie, ora 20,00.
Având în vedere situaþia
hidrometeorologicã actualã
ºi prognoza meteorologicã
pentru urmãtoarele 48 de
ore, INHGA a actualizat
atenþionarea din 18 iunie,
cu cod galben, în intervalul
19 iunie, ora 15.00 — 20
iunie, ora 12.00, pe râurile
din bazinele hidrografice
Timiº superior, Cerna
(judeþul Caraº-Severin),
Drincea (judeþul Mehe-
dinþi), afluenþii Mureºului
din judeþul Hunedoara, Jiu
superior ºi afluenþii sãi din
judeþele Hunedoara, Gorj,
Mehedinþi ºi Dolj, Desnãþui
(judeþul Dolj), afluenþii
Oltului mijlociu ºi inferior
(judeþele Sibiu, Vâlcea, Gorj
ºi Olt), Cãlmãþui, Vedea
(judeþele Olt, Argeº ºi
Teleorman), Argeº superior
ºi afluenþii Argeºului
inferior din judeþele Argeº,
Dâmboviþa, Giurgiu ºi Ilfov.
În intervalul 19 iunie, ora
21,00 — 20 iunie, ora
20,00, avertizarea vizeazã
bazinele hidrografice ale
afluenþilor Buzãului din
judeþul Buzãu.

Avertizare
cod galben
de inundaþii
pânã astãzi
la ora 20.00
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Cele două gospodării din Podari,
de la nr. 36 şi 36, au ieşire chiar la
strada principală – DN 56 – şi nu
au fost niciodată inundate. Ieri de
dimineaţă însă, Ion Badea s-a tre-
zit cu curtea plină de apă. Omul
povestea că şuvoaiele plecau din
stradă şi se scurgeau în gospodă-
ria lui pe sub porţile de la intrare.
La un moment dat, volumul a
crescut găsindu-şi scurgere în piv-

niţa casei. „De când suntem noi
aici, din generaţie în generaţie, nu
am avut niciodată inundaţii. Este
prima dată când mi se umple be-
ciul cu apă. Am avut apă până la
tavan, dar noroc cu pompierii care
au ajuns într-o jumătate de oră şi
au început să o tragă. Vă daţi sea-
ma că aveam şi eu de toate acolo,
şi vin, şi brânză, şi borcane cu
murături”. Acelaşi lucru s-a întâm-
plat şi în gospodăria de alături, o
casă la fel de aranjată, cum sunt
cam toate din Podari, dar care ieri
s-a umplut cu apă.
Două curţi s-au umplut cu apă

Localnicii pun inundaţiile pe sea-
ma lucrărilor de modernizare care
s-au făcut recent la DN 56. Dru-
mul care trece prin Podari a fost
refăcut, susţin, oamenii după un
proiect nepotrivit la momentul când
a fost început şi care ac um se
dovedeşte a fi greşit. „Până să se
facă aceste lucrări, noi nu am fost
niciodată inundaţi. Vă daţi seama

Comuna Podari, pentru prima dată
inundată. Şi nu din cauza Jiului

Deşi Jiul este foarte aproape, la nici o aruncă-
tură de băţ de casele oamenilor, comuna Podari
nu a fost niciodată inundată. Când ploile erau
puternice sau de mai mare durată, râul se umfla
doar, dar fără ca să pună probleme localnicilor.
Oamenii se obişnuiseră să nu se gândească la ce
este mai rău, dar asta până ieri, când ordinea lu-

Mai multe străzi din Craiova au fost inundate
Ploile care au căzut ieri-dimineaţă au inundat mai multe străzi

din Craiova, şi anume acelea pe care nu există reţea de canalizare.
În jurul prânzului, mai mule echipaje de pompieri începuseră să
evacueze apa cu pompele din  mai multe zone ale oraşului. Pe Ale-
ea V Brestei au fost inundate patru curţi, iar pe strada „Fermieru-
lui”, din acelaşi cartier, apa intrase în opt gospodării. Un alt cartier
afectat a fost şi Romaneşti, pompierii ajungând cu două motopom-
pe pe strada „Mirăslău”, unde au fost inundate două curţi. O altă
zonă afectată a Craiovei a fost şi cea din preajma Cinematografu-
lui 8 Mai, din Catargiu.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Meteo: Aria precipitaţiilor se restrânge,
intensitatea se diminuează

A plouat consistent pe raza municipiului Craiova (65 litri pe metru
pătrat, până ieri-dimineaţă la ora 9.00), dar nu identic în restul judeţu-
lui. Aceasta este observaţia meteorologului de serviciu Carmen Mănes-
cu, de la Centrul Meteorologic Regional Oltenia. Alte date privind re-
partizarea precipitaţiilor în teritoriu, în temeiul măsurătorilor la posturi-
le pluvio, atestă următoarele: Afumaţi – 35,6 l/mp; Melineşti – 11 l/
mp; Călugărei – 28,5 l/mp; Cetate – 3,4 l/mp; Amărăştii de Jos – 5
l/mp; Fântânele – 19,5 l/mp. Datele evocate erau valabile ieri, 19 iu-
nie, ora 9.00, şi prognoza imediată sugerează o restrângere a ariei pre-
cipitaţiilor şi o diminuare a intensităţii lor. Meteorologul Ion Marinică,
un staroste al specialiştilor în domeniu, opinează că luna iunie este cea
mai instabilă meteorologic din toate lunile anului. Şi nu rareori se dove-
deşte excesiv de generoasă în precipitaţii. Oltenia iese astăzi de sub
codul galben, dar izolat, pe arii restrânse, vor mai cădea precipitaţii.
Sâmbătă şi duminică, vremea va fi frumoasă, asta însemnând că va
ieşi şi soarele. O altă observaţie, avansată de meteorologul Ion Mărini-
că, este aceea legată de rezerva de apă din sol, refăcută aproape de
optimum. În privinţa instalării verii depline, se menţionează faptul că
săptămâna trecută, pe 11 iunie, la Bechet s-au înregistrat 34,9 grade
Celsius, ceea ce meteorologii consideră un vârf termic până în acest
moment. Vremea instabilă, cu precipitaţii la intervale scurte de timp,
generează nelinişte producătorilor agricoli fiindcă deja orzul şi rapiţa,
dintre culturile agricole, au atins momentul de recoltare.

că au fost ploi mult mai mari care
au umflat Jiului, dar apa nu ne-a
intrat niciodată în curţi ca acum”,
spunea, ieri, localnicul Ion Badea.
Oamenii susţin că rigolele de scur-
gere a apelor pluviale sunt foarte
mici şi nu pot să preia decât un
volum foarte mic din precipitaţii.
Totodată, localnicii din Podari mai
spun că apa preluată nici nu circu-
lă prin aceste canale. De vină ar fi

pantele de scurgere de care nu s-a
ţinut cont. „Dacă vă uitaţi, apa nu
curge prin rigole. Ele sunt pline dar
nu se varsă  şi tot ce dă peste intră
la noi în curţi”.
„E o situaţie cu care nu ne-am
mai confruntat”

Spusele oamenilor sunt confir-
mate şi de primarul localităţii, Con-
stantin Gheorghiţă. Edilul spune că
niciodată din februarie 1990, de
când el a fost ales primar, şi până
acum Podariul, chiar şi cu Jiul
aproape, nu a fost inundat. „Nici
nu se punea problema să avem
inundaţii aici, deşi avem Jiul lângă
noi. Avem digurile de protecţie care
ne apără foarte bine când se umflă
râul, dar acum problema vine de la
ploi. E o situaţie cu care nu ne-am
mai confruntat şi nu poate să fie
din altă cauză decât cea a rigolelor
de scurgere, care nu preiau deloc
apa. Sunt case care sunt situate în
locuri mai joase şi atunci se scur-
ge imediat în aceste curţi. Ce pot

eu să le spun acum oamenilor când
niciodată, dar niciodată, nu au avut
apă în curte?”. Primarul a mai spus
că a luat legătura cu constructorii
acestui drum, firma Delta ACM 93
Bucureşti, încercând să îi determi-
ne să găsească totuşi o soluţie care
să împiedice inundarea caselor.
Un şantier anevoios

Drumul care inundă casele lo-
calnicilor din Podari nu este unul
oarecare. DN 56 Craiova – Cala-
fat este unul dintre cele mai circu-
late drumuri ale judeţului care, toc-
mai datorită traficului intens la care
este expus, a fost propus pentru
reabilitarea integrală, pe 81 de ki-
lometri. Au licitat şi au c âştigat
două firme: Mochlos SA, cu capi-
tal grecesc – care a preluat tron-
sonul Calafat – Galicea Mare (34
kilometri, 100 milioane de lei) şi SC
Delta ACM 93 Bucureşti (47 kilo-
metri, 180 milioane de lei). Ultimul
tronson, cel care traversează Po-
dariul, este cel mai dificil de reali-
zat incluzând şi lucrări de extinde-
re la podul de peste Jiu. Lăsând
deoparte faptul că şantierul pe pod
a fost lung şi anevoios – în detri-
mentul trafic ului –, proiectul de
modernizare a fost contestat de la
bun început de localnici care s-au
plâns că lucrarea nu se potriveşte
deloc cu modul în care sunt ame-
najate casele.
Rigolele – căptuşite cu beton,
dar ineficiente

Rigolele înguste, c ăptuşite cu
beton, se dovedesc acum că mai
mult îi încurcă pe localnici. În
mod normal, aceste canale c ase-
tate ar fi trebuit să preia apele pro-
venite de la ploi şi să le conducă
spre o gură de scurgere. Autori-
tăţile reproşează însă c onstructo-
rului Delta ACM că rigolelor le lip-
sesc  pantele de scurgere, motiv
pentru care pot f i privite doar ca
nişte obiecte de dec or. „Sunt ca
şi inutile dacă nu ajută la scurge-
rea apelor”, este de părere prima-
rul Gheorghiţă. Până să se ame-
najeze aceste rigole,  Podariul se
baza pe un s istem s implu de ca-
nale. Autorităţile se îngrijeau în-
totdeauna să le decolmateze şi apa
provenită din precipitaţii reuşea să
fie canalizată.  „Rigolele acestea
sunt numai beton. Au turnat be-
ton c a să ia bani mulţi şi nu mai
are nici apa loc pe unde să cur-
gă”,  spunea ieri un localnic.
Corecţiile le-au fost refuzate

Cert este că respectivele rigole
care sunt detaliile unui proiect ex-
trem de scump – 280 de milioane
de lei, fonduri europene – erau ieri
pline de apă, şi de o parte şi de alta
a drumului. Localnicii din Podari

spuneau că apa care se vedea prin
micile orificii – atât cât mai lăsa
betonul să se vadă – nu-şi scăzuse
nivelul şi dacă ar mai fi plouat ar fi
dat peste. „Ne punem problema pe
viitor ce o să se întâmple. E o lu-
crare foarte scumpă şi nu cred că
îşi permite cineva să facă recepţia
la o lucrare care se vede că are
câteva defecte. Nu îi convine ni-
mănui să stea cu frica la fiecare

ploaie că dă rigola peste şi intră apa
în curte”, spunea ieri primarul lo-
calităţii Podari, Constantin Gheor-
ghiţă. Printre corecţiile pe care
autorităţile locale au cerut să se facă
la acest drum au fost şi lărgirea
acestor rigole, alături de mărirea
căilor de acces în gospodării – şi
acestea problematice întrucât sunt
la fel de înguste –, dar toate modi-
ficările le-au fost respinse.

crurilor s-a schimbat brusc. Deşi nu a fost o ploa-
ie foarte mare, două gospodării – situate chiar la
strada principală – au fost inundate. Când nimeni
nu se aştepta, apa a umplut pivniţele oamenilor,
autorităţile fiind nevoite să apeleze pentru prima
dată la ajutorul pompierilor ca să mai salveze ceva
din bunurile aflate în cele două gospodării.
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Dupã 8 ani de proces, unul din-
tre cele mai vechi dosare aflate pe
rolul instanþelor craiovene a ajuns
la final. Este vorba despre cel al
rambursãrilor ilegale de TVA în va-
loare de aproximativ 66 de milioa-
ne de lei pentru care, în 2006, afa-
ceristul craiovean Samir Sprîncea-
nã a fost trimis în judecatã împre-
unã cu alte 10 persoane.

În sentinþa pronunþatã ieri, Cur-
tea de Apel Craiova a admis apelu-
rile inculpaþilor ºi le-a redus cu mult
pedepsele, þinând seama de faptul
cã o serie din faptele reþinute în sar-
cina lor s-au prescris, iar la altele
s-a schimbat încadrarea juridicã.
Astfel, judecãtorii au decis ca Sa-
mir Sprînceanã ºi Adrian Marius

Samir Sprînceanã, 8 ani de închisoareSamir Sprînceanã, 8 ani de închisoareSamir Sprînceanã, 8 ani de închisoareSamir Sprînceanã, 8 ani de închisoareSamir Sprînceanã, 8 ani de închisoare
în dosarul rambursãrilor ilegale de TVîn dosarul rambursãrilor ilegale de TVîn dosarul rambursãrilor ilegale de TVîn dosarul rambursãrilor ilegale de TVîn dosarul rambursãrilor ilegale de TVAAAAA
Curtea de Apel Craiova

a pronunþat, ieri, sentinþa
definitivã în dosarul în
care afaceristul craiovean
Samir Sprînceanã ºi alþi
10 inculpaþi au fost tri-
miºi în judecatã pentru
înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave dupã
obþinerea unor rambur-
sãri ilegale de TVA în va-
loare totalã de aproape 66
de milioane de lei. Din cei
11 inculpaþi, faþã de patru
a încetat procesul penal,
restul alegându-se cu pe-

Berceanu sã execute câte 8 ani în-
chisoare, Roland Împuºcãtoiu – 7
ani ºi 3 luni închisoare, Petriºor Crã-
ciun – 3 ani ºi 6 luni închisoare,
Ion Alin Popa – 3 ani ºi 6 luni în-
chisoare, Florinel Buioca – 3 ani ºi
8 luni închisoare, iar Florinela Lu-
miniþa Dobre – 4 ani închisoare,
în timp ce faþã de Martha Luiza
Popa procesul a încetat. Asta dupã
ce, anul trecut în februarie, Tribu-
nalul Dolj îi condamnase pe Samir
Sprînceanã ºi Adrian Marius Ber-
ceanu la câte 18 ani închisoare,
Roland Împuºcãtoriu – 14 ani în-
chisoare, Petriºor Crãciun – 10 ani
închisoare, Alin Ion Popa – 10 ani
închisoare, Florinel Buioca – 10 ani
închisoare, Luminiþa Dobre – 10

ani închisoare, iar Luiza Popa  2
ani de închisoare.

Trimiºi în judecatã în 2006
Reamintim cã, procurorii DII-

COT i-au trimis în judecatã, în au-
gust 2006, pe Samir Spînceanã,
Adrian Marius Berceanu, Roland
Împuºcãtoriu, Ion Alin Popa, Pe-
triºor Crãciun, Florinel Buioca, Flo-
rinela Luminiþa Dobre, Decebal Io-
vãnescu, Martha Luiza Popa, An-
cuþa Madalon ºi Angela Berceanu
pentru înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave, fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã, uz de
fals, fals în declaraþii, spãlare de

bani ºi evaziune fiscalã.
Potrivit rechizitoriului întocmit

în cauzã de procurorii DIICOT,
între iulie 2003 ºi octombrie 2004,
grupul infracþional organizat con-
stituit de Samir Sprînceanã, Adri-
an Marius Berceanu, Roland Îm-
puºcãtoiu ºi Florinela Luminiþa
Dobre a solicitat ºi obþinut ilegal,
prin intermediul mai multor socie-
tãþi comerciale, rambursãri ilegale
de TVA, de la Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice (DGFP) Dolj în
valoare de aproape 66 de milioane
de lei. Administratori ai societãþi-
lor comerciale erau Samir Sprîn-
ceanã, Berceanu ºi Împuºcãtoiu, iar

de întocmirea documentelor de evi-
denþã contabilã, efectuarea opera-
þiunilor bancare ºi prezentarea la
controalele fãcute de inspectorii
DGFP Dolj s-au ocupat contabila
Luminiþa Dobre ºi alþi angajaþi de
la Compartimentul financiar-con-
tabil condus de aceasta. Sumele de
bani obþinute din rambursãrile ile-
gale de TVA ar fi fost ridicate în
numerar sau transferate în contu-
rile SC KIRA GROUP SRL ºi SC
OLTENIA NETWORK CABLE
SRL cu titlul de ajutor financiar sau
împrumuturi. Ulterior, potrivit an-
chetatorilor, din conturile celor
douã societãþi, banii au fost ridi-
caþi în numerar ºi au ajuns la
Sprânceanã, Berceanu ºi Împuºcã-
toiu.

Instanþa a menþinut mãsura se-
chestrului asigurator asupra tutu-
ror bunurilor mobile ºi imobile apar-
þinând inculpaþilor, sechestru insti-
tuit de procurorii DIICOT încã din
anul 2005, dar ºi asupra firmelor
folosite în activitatea infracþiona-
lã.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au de-
clarat cã, în momentul în care vor
primi mandatele de executare a pe-
depselor emise de instanþã pe nu-
mele inculpaþilor, vor fi demarate
activitãþile vizând prinderea ºi în-
carcerarea acestora. Mai puþin Sa-
mir Sprînceanã care este deja în
penitenciar, unde executã o pe-
deapsã de 5 ani închisoare primitã
pentru infracþiuni informatice.

depsele reduse, întrucât
instanþa le-a admis apelu-
rile ºi a þinut cont de noul
Cod penal ale cãrui pre-
vederi le-au fost favorabi-
le. Samir Sprînceanã a
fost condamnat la cea mai
mare pedeapsã, de 8 ani
închisoare, faþã de 18 cât
primise la Tribunalul
Dolj. În afara lui Sprîncea-
nã, deja încarcerat, poli-
þiºtii spun cã aºteaptã
mandatele pentru a-i ridi-
ca pe craiovenii condam-
naþi definitiv în dosar.

Poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi
miercuri seara, prin 112, de un bãr-
bat din comuna doljeanã Unirea, cã
într-o anexã unde þinea porumbei a
gãsit un tânãr împuºcat în cap. O
echipã de poliþiºti de la Biroul Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculose a
plecat la faþa locului, în urma cer-
cetãrilor stabilindu-se cã este vor-
ba despre o sinucidere.

Dupã ce l-au identificat pe tânãr,
stabilind cã este vorba despre De-
nis Golumbeanu, de 21 de ani, oa-
menii legii au aflat ºi ce l-a determi-
nat sã recurgã la un asemenea gest:
în aceeaºi zi, Curtea de Apel Craio-

S-a împuºcat în cap ca sã nu meargã
la puºcãrie

Un tânãr de 21 de ani, din co-
muna doljeanã Unirea, ºi-a pus
capãt zilelor miercuri seara, îm-
puºcându-se cu o puºcã de vâ-
nãtoare în cap. Tânãrul a decis
sã încheie socotelile cu viaþa în
acest fel dupã ce a aflat cã, în
aceeaºi zi, fusese condamnat
definitiv de Curtea de Apel Cra-
iova la o pedeapsã de 6 ani ºi 8
luni de închisoare cu executare
pentru tentativã de omor, faptã
comisã în anul 2012. Poliþiºtii
încearcã acum sã afle de unde a
avut tânãrul arma de vânãtoare,
pentru cã nu era deþinutã legal.

va îl condamnase definitiv la o pe-
deapsã de 6 ani ºi 8 luni închisoare
pentru tentativã de omor, faptã pe
care a comis-o în anul 2012 ºi pen-
tru care fusese arestat preventiv în
perioada 24.09.2012 - 23.05.2013.
N-a spus nimãnui ce avea de gând
ºi probabil se pregãtise pentru asta,
alegând anexa gospodãreascã pen-
tru cã acasã era tatãl sãu. Fãcuse
rost ºi de armã, cu încãlcarea pre-
vederilor legale, însã asta nu mai
conta pentru el.

Au fost demarate cercetãrile
pentru a se stabili de unde avea tâ-
nãrul arma folositã sã-ºi zboare

creierii, o puºcã de vânãtoare cu
alice de calibrul 24 mm. Asta pen-
tru cã nici el, nici altcineva din fa-
milie nu era deþinãtor legal. „În
cauzã s-a demarat o anchetã pen-
tru a se stabili provenienþa armei
folositã de tânãr, întrucât acesta nu
era deþinãtor legal, iar arma nu era
înregistratã în evidenþele Poliþiei.
Nu s-au gãsit alte cartuºe”, a pre-
cizat agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. Cu privire la gestul sãu,
nimeni nu l-a înþeles, având în ve-
dere cã era tânãr, iar pedeapsa pri-
mitã nu a fost foarte mare.

Poliþiºti de la Serviciul de Inves-
tigarea Fraudelor Dolj, împreunã cu
colegi de la toate Secþiile de Poliþie
Urbanã din Craiova au descins, ieri,
în toate pieþele din Craiova.  Echi-
pele de control au fost repartizate
pe patru zone principale care au avut
ca obiective cele mai importante
pieþe agroalimentare din Craiova ºi
anume Piaþa Centralã, Piaþa Big Nou
din cartierul Craioviþa Nouã, Piaþa
Valea Roºie ºi Piaþa Novaci. Poliþiº-
tii au avut în vedere verificarea ac-
tivitãþii agenþilor economici, precum
ºi legalitatea activitãþilor comercia-
le desfãºurate de persoane fizice in-
dependente ºi producãtorii agricoli
autorizaþi.

Cu aceastã ocazie au fost con-
trolate peste 120 societãþi comer-
ciale, 58 persoane fizice ºi 60 pro-
ducãtori agricoli. Totodatã, echi-
pele de control acþionat ºi pentru
verificarea legalitãþii transporturi-
lor de marfã fiind oprite pentru
control ºi verificate 93 mijloace
de transport. „Activitãþile poliþiº-
tilor s-au concretizat în aplica-

Pieþele din Craiova, luate „la puricat” de poliþiºti
În cursul zilei de ieri, poliþiºtii IPJ Dolj au organizat o razie de

amploare în pieþele agro-alimentare din Craiova în scopul pre-
venirii ºi combaterii actelor de comerþ ilicite care aduc atingere
intereselor cetãþenilor. Oamenii legii au aplicat sancþiuni de peste
300.000 lei ºi au confiscat peste 6.000 kilograme de fructe ºi
legume pentru care comercianþii nu aveau documentele legale.

rea a 60 de sancþiuni contravenþi-
onale cu amendã a cãror valoare
totalã s-a ridicat la suma de
389.360 lei, dintre care 47 sancþi-
uni au fost aplicate pentru încãl-
carea prevederilor Legii 12/1990
R.  În acelaºi timp poliþiºtii au luat
mãsura confiscãrii a unei canti-
tãþi totale de 6339 kg fructe ºi le-
gume, 600 fire garoafe ºi alte pro-
duse alimentare ºi bãuturi rãcori-
toare, în valoare totalã de 26.599
lei, a cãror provenienþã nu a pu-
tut fi justificatã de cãtre agenþii
economici”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Pedepse reduse la apel pentru toþi inculpaþii:
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Sfârşitul lunii iunie aduce,
an de an,  şi vestea BAC-ului.
Ce ea ce ş tim din anii prece-
denţi e ste că bacalaure atul,
într-o e valuare procentuală,
rămâne  şi principalul indica-
tor veridic al calităţii procesu-
lui educaţional în învăţămân-
tul preunive rs itar de  s tat .
Care, bineînţeles, coroborat cu
ce lelalte rezultate obţinute la
concursurile  interjude ţe ne ,
olimpiade pe discipline curri-
culare  şi nu numai, confe ră
ce ea ce numim bonitate a pe r-
formanţei didactice a liceelor
noastre. Şi opinăm, de luat în
seamă. Procentul de  promova-

MIRCEA CANŢĂR

BAC 2014: Indicatorul calităţii
procesului educaţional
bilitate în noua filosofie de des-
făşurare a BAC-ului demon-
strează cât se poate  de  veri-
dic, aidoma unei hârtii de tur-
ne sol,  „cum stăm” la capătul
unui proces formativ irepeta-
bil.  S-au însc ris  până ie ri
5.639 de e levi la ce le 18 ce n-
tre de e xamen şi probe le de
examinare , în număr de  tre i,
se vor desfăşura în zile le de  30
iunie,  2 ş i 4 iulie,  urmând ca
pe  7 iulie să se  cunoască şi re-
zultatele.  Se  vor susţine pro-
be la Limba română, Mate ma-
tică/Istorie şi o disciplină op-
ţională, care  la filiera te oreti-
că va trebui aleasă dintre ma-

te riile f izică/chimie/biologie/
informatică, la filiera umanis-
tă opţionale  fiind ps ihologia/
logica şi argumentaţia/geogra-
fia. Febrilitatea este re ală în
rândul candidaţilor,  e moţiile
ating cote ridicate , inclusiv în
rândul dascălilor ş i părinţilor.
Oricum, bacalaure atul ocupă
un loc dis tinct în orice discu-
ţie cu orizont intelectual în
aceste  zile. Şi asta pentru că
un bacalaure at riguros , aşa
cum este momentan organizat,
garantează minima civilizaţie
me ntală a majorităţii absol-
venţilor săi. Reve nim: BAC-ul
re flectă cu e locinţă autorita-

te a şi competenţa fiecărui li-
ce u din cele 42 e xis te nte în
reţe aua doljeană a învăţămân-
tului pre univers itar de  s tat.
Oricâte discuţii s-ar purta, şi
se  poartă,  re feritoare la cur-
riculă, s fera oarecum inoce n-
tă a culturii generale, suntem
din nou în faţa unor aşte ptări.
Care vor fi urmate bineînţe-
le s de  interpretările  de rigoa-
re . Ca o obse rvaţie mai gene-
rală, surprinde oarecum fap-
tul că limbile moderne, nu una,
cum, de  bine  de  rău, e ste re -
gula,  ci două, pe măsura pre -
tenţiilor din spaţiul UE,  nu
constituie  încă probă obliga-

torie , dar, fire şte,  as ta ţ ine
de viziune a valului de  refor-
matori ai învăţământului ro-
mânesc, care au ucis f inal-
mente  chiar modelul româ-
nesc,  de loc pe riferic. În re st ,
dacă ne  luăm după comenta-
riile  dintr-un cotidian serios
pre cum „Le  Monde ”,  şi la al-
ţ ii discuţiile  despre  BAC au
un ornament similar cu cele
de la noi,  încât nici nu mai
ştii cine de  la cine s-a conta-
minat.  Până ş i pe rle le  din
probele scrise  sunt identic de
savuroa se  sau,  poft im,  de
spe cifice vârstei, BAC-ul fi-
ind ase muit Satanei.

Pes te 300 de c adre medicale,  membre ale s in-
dic atului Unimedical,  au protestat,  ier i-diminea-
ţă,  în faţa Policlinicii Spitalului Judeţean din Cra-
iova.  Deş i iniţial era programată să aibă loc  la
sediul Direc ţiei de Sănătate Public ă Dolj,  acţiu-
nea a fos t mutată,  din cauza c ondiţiilor meteo
nefavorabile, pe sc ările exterioare ale ambulato-
riului de spec ialitate.

Timp de două ore,  medic ii şi as is tenţii medi-
c ali au c erut creşterea salariilor,  o f inanţare mai
bună a sis temului sanitar  şi îmbunătăţirea c ondi-
ţiilor de ac ordare a as is tenţei medic ale.  La pro-
tes tul organizat la Craiova a partic ipat şi Bogdan
Hossu, preşedintele Confederaţiei Naţionale Sin-
dic ale „Cartel Alfa”,  la care es te afiliat s indicatul
Unimedic al.  Ac ţiunea revendicativă a c adrelor

Salariaţii din Sănătate, protest în faţa
Policlinicii Spitalului Judeţean

medic ale nu a perturbat activitatea Spitalului Ju-
deţean din Craiova şi s -a înc heiat în jurul orei
11.00. Apoi,  membri de sindicat au depus lista
c u revendicări la sediul Direc ţiei de Sănătate Pu-
blică Dolj ş i la Prefec tură.

„Ne dorim în primul rând c a munca noas tră să
fie respectată aşa cum se cuvine.  Vrem c a Legea
284/2010 să f ie aplicată,  fapt c e ar permite c reş-
teri salariale între 20 ş i 30%. Este nec esară ş i eli-
minarea deficitului de personal c are se ridic ă în
ac est moment, potr ivit ultimelor date , la 40 la sută.
Nu îl ultimul rând, credem noi, este obligatorie
as igurarea condiţiilor nec esare acordării de servi-
cii medic ale de calitate”,  a declarat Ion Cotojman,
preşedintele Sindic atului Unimedical.

RADU IL ICEANU

Potrivit unui comunicat de presă, pauza
este impusă de lucrările
efectuate la un nou sistem
naţional integrat de intro-
ducere şi actualizare a
informaţiilor legate de
evidenţa persoanelor.
Astfel, cererile care vor fi
primite în această perioadă
se vor soluţiona după data
de 30 iunie, cu excepţia
celor pentru înscrierea
menţiunii de stabilire a
reşedinţei şi a celor depuse
de persoane aflate în
situaţii deosebite care nu
deţin acte de identitate
valabile.

Persoanele care au depus
deja cereri sau vor depune

Eliberarea actelor de identitate,
întreruptă timp de cinci zile

Cursurile vor fi re-
luate pe 15 septembrie,
potrivit structurii anu-
lui şcolar stabilite deja
pentru anul în curs.
176 de zile au petrecut
elevii la şc oală anul
acesta şcolar, excepţie
făcând absolvenţii cla-
selor a VIII-a şi a XII-
a, c are au terminat
cursurile mai repede,
pentru a susţine exa-
menele naţionale. Spre
deosebire de România,
aproape jumătate din
statele europene încep
anul şcolar pe 1 sep-
tembrie, iar în statele nordice şcoala începe
în a doua jumătate a lunii august.

Conform structurii anului şcolar 2014-
2015, care a fost pus în dezbatere publică
de Ministerul Educaţiei, elevii vor începe
şcoala luni, 15 septembrie 2014, cursurile
urmând să se încheie în data de 19 iunie
2015. Semestrul I va dura din 15 septem-

Elevii şi preşcolarii
intră în vacanţa de vară

Ultimul clopoţel va suna pentru elevii doljeni astăzi, când vor intra în vacanţa de vară.
Conform structurii anului şcolar, copiii vor avea vacanţă timp de 12 săptămâni, aceasta
fiind considerată printre cele mai lungi vacanţe şcolare din Uniunea Europeană.

brie până pe 30 ianuarie, iar semestrul al II-
lea va începe pe 9 februarie (după vacanţă
intersemestriala de o săptămână) şi va ţine
până pe 19 iunie. Conform structurii anului
şcolar, vacanţă de iarnă va fi în perioada 20
decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015, iar cea
de primăvară în perioada 11-19 aprilie 2015.

ALINA DRĂGHICI

Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor (DPCEP)
Dolj informează că, în perioada 23-
27 iunie, la Serviciile Publice Comu-
nitare Locale de Evidenţă a Persoa-
nelor nu pot fi soluţionate cereri de
eliberare a actelor de identitate.

astăzi nu vor fi afectate de această situaţie,
ci, dimpotrivă, vor fi avantajate, întrucât
Serviciile publice comunitare locale de
Evidenţă a Persoanelor trebuie să asigure
soluţionarea tuturor cererilor primite până la
data de 20 iunie a.c., urmând ca actele de
identitate să fie eliberate după data de 23
iunie a.c. fără nici un fel de restricţie”,
precizează comunicatul de presă remis de
DPCEP Dolj.

ALINA DRĂGHICI
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Privesc cu satisfacþie spre
Aeroportul Craiova, investiþie a
Consiliului Judeþean Dolj care se
bucurã de un real succes în
rândul comunitãþii. Mã bucur ºi
pot sã o afirm cu toatã convin-

gerea cã momentul în care am
hotãrât sã transformãm acest
obiectiv într-o prioritate a con-
siliului judeþean, alocând sume
din bugetul propriu pentru a-l
reabilita ºi moderniza, am luat
cea mai bunã decizie”, a preci-
zat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean (CJ) Dolj.

Cea de-a treia cursã Wizz AirCea de-a treia cursã Wizz AirCea de-a treia cursã Wizz AirCea de-a treia cursã Wizz AirCea de-a treia cursã Wizz Air
cãtre Londa a devenit operaþionalãcãtre Londa a devenit operaþionalãcãtre Londa a devenit operaþionalãcãtre Londa a devenit operaþionalãcãtre Londa a devenit operaþionalã

Aeroportul Craiova a
înregistrat un nou record

în privinþa traficului de
cãlãtori, destinaþiile opera-
te atrãgând un numãr tot
mai mare de pasageri din
sud-vestul þãrii, dar ºi din

Bulgaria. Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, anunþã, în
acest context, faptul cã

operatorul aerian Wizz Air
a decis sã devanseze cu o

lunã lansarea celei de-a
treia curse cãtre Londra,

care a devenit operaþionalã
începând de ieri, 19 iunie.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Anul 2014, un moment de referinþã în istoria Aeroportului Craiova”
«Un fenomen care se contureazã tot mai puternic este cel al cãlãto-

rilor din ce în ce mai numeroºi care vin din întreaga zonã de sud-vest
a þãrii, dar ºi de peste Dunãre, din Bulgaria, pentru a zbura de la
Craiova cãtre Londra ºi Milano. Este ºi motivul pentru care gândim un
proiect prin care vom promova în þara vecinã aeroportul nostru ºi cursele
operate spre destinaþii din Europa.  În concluzie, anul 2014 se va înscrie
drept un moment de referinþã în istoria Aeroportului Craiova, marcând
o intensificare considerabilã a activitãþii instituþiei noastre».

Mircea Dumitru, directorul Aeroportu-
lui Craiova:

„Sunt rãsplãtite eforturile acelor oa-
meni dedicaþi de la CJ Dolj”

«Constatãm cu multã bucurie cã exis-
tã o solicitare tot mai crescutã pentru ser-
viciile de transport aerian, iar locurile din
avioane sunt ocupate în proporþie de 90
la sutã pentru ambele destinaþii operate în
prezent.Vedem astfel rãsplãtite în cel mai
fericit mod cu putinþã eforturile mari fã-
cute ani la rândul de o întreagã echipã, cu
oameni dedicaþi, de la Consiliul Judeþean
Dolj ºi Aeroportul Craiova, pentru ca un
vis sã devinã astãzi o frumoasã realitate».

Cristinel Iovan, vicepreºedintele CJ Dolj:
„Exigenþe europene în domeniu”
«Vorbim despre o investiþie pe care suc-

cesul de care se bucurã în prezent aeropor-
tul în rândul publicului cãlãtor o impune
ºi o justificã pe deplin, o investiþie prin care
ducem condiþiile oferite pasagerilor, dar ºi
operatorilor aerieni la înãlþimea exigenþe-
lor europene în domeniu».

Craiova: cele mai bune
performanþe în anul 2013

ªeful administraþiei doljene a mai
spus cã statistica traficului de pa-
sageri aratã cã, într-un timp foarte

scurt pentru o astfel de investiþie,
traseul este unul ascendent, dublând
toate cifrele: numãr de cãlãtori ºi de
curse aeriene operate pe aeroportul
nostru. «Este un rezultat deosebit,
pe care l-am vãzut recunoscut ºi
apreciat luna trecutã, când Aeropor-
tul Craiova a primit premiul pentru
„aeroportul din România cu cele mai

bune performanþe în anul 2013”, în
cadrul unui eveniment organizat în
Bucureºti, care a reunit cei mai im-
portanþi specialiºti din industria ho-
telierã ºi din turism. Totodatã, am
primit cu satisfacþie vestea devan-

sãrii cu mai bine de o
lunã a celei de-a treia
curse spre Londra,
anunþatã anterior de
compania Wizz Air a fi
lansatã începând din iu-
lie, însã primul zbor are
loc chiar astãzi. Aceas-
tã veste, care ne încân-
tã, este dublatã de cea a
creºterii frecvenþei pe
ruta Craiova - Milano,
care a urcat ºi ea de la
douã la trei curse pe
sãptãmânã încã din mai,
deci cu mai bine de o
lunã ºi jumãtate mai de-

vreme faþã de programarea iniþia-
lã», a mai subliniat Ion Prioteasa.

Suntem în punctul         în care
înregistrãm deja 31.500 de

pasageri
Aºadar, de luni pânã sâmbãtã,

pe Aeroportul Craiova se aterizea-
zã ºi se decoleazã în fiecare zi. ªeful
administraþiei doljene spune cã de-
cizia operatorului aerian de a de-
vansa deschiderea noilor curse nu
este una întâmplãtoare, ci are loc
în contextul în care cererea pen-
tru bilete cunoaºte o cretere accen-
tuatã. „Suntem, iatã, în punctul în
care înregistrãm deja 31.500 de pa-
sageri care au trecut prin Aeropor-
tul Craiova de la începutul acestui
an ºi în care putem spune tot mai
apãsat cã numãrul lor va urca la
35.000 la finele lunii iunie. Este un
salt notabil, dacã îl raportãm la
datele de trafic din 2013, când, pe
parcursul întregului an, am avut
peste 40.000 de cãlãtori. Devine
tot mai evident cã în 2014 vom în-
registra un record propriu în ma-
terie de trafic, cu atât mai mult cu
cât la 31.500 de pasageri s-a ajuns
în condiþiile în care erau operaþio-
nale cinci curse aeriene. Or, luna
viitoare, numãrul zborurilor va urca

la 16 pe sãptãmânã, odatã cu lan-
sarea noilor destinaþii: Roma, Bo-
logna, Dortmund ºi Barcelona”,
precizeazã preºedintele CJ Dolj.

„O motivaþie în plus
în continuarea investiþiilor

la acest obiectiv”
La rândul sãu, vicepreºedintele

CJ Dolj, Cristinel Iovan, a spus cã
aceasta este încã o confirmare a
faptului cã s-a luat cea mai bunã
decizie când CJ Dolj s-a angajat cu
toatã forþa în proiectul de moder-
nizare a aeroportului, pentru cã s-
a redat acestei zone un obiectiv cu
adevãrat necesar. „Este un succes
care astãzi se poate mãsura deja în
cifre, în date de trafic care au ajuns
la ordinul miilor de pasageri pe
lunã, cifre care plaseazã aceastã
instituþie a CJ Dolj între primele
aeroporturi regionale din þarã.
„Este, în egalã mãsurã, un imbold
puternic, o motivaþie în plus în
continuarea investiþiilor la acest
obiectiv. Mã refer la proiectul în
valoare totalã de peste 24 de mili-

oane de euro, cu finanþare din fon-
duri europene, prin care vom re-
face cu totul infrastructura de miº-
care a aeroportului, formatã din
pista de decolare-aterizare, calea de
rulare, platforma de debarcare-îm-
barcare ºi sistemul de semnalizare
luminoasã”, a subliniat vicepreºe-
dintele CJ Dolj, Cristinel Iovan.

„Trecem la regimul lucru
cu program de 24 de ore”
Directorul Aeroportului Craiova,

Mircea Dumitru, a subliniat cã dez-
voltarea instituþiei ºi a serviciilor
oferite va conduce la o intensifi-
care a activitãþii. „În perioada ur-
mãtoare, orarul nostru de lucru va
fi adaptat performanþelor de creº-
tere a traficului, ca numãr de pa-
sageri, dar ºi de destinaþii. Trecem
la regimul lucru cu program de 24
de ore, în condiþiile în care, din
iulie, de pe acest aeroport se va
zbura ºapte zile din ºapte, cu patru
pânã la ºase miºcãri în fiecare zi”,
a precizat Mircea Dumitru, direc-
torul Aeroportului Craiova.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De multe ori, Popescule, am auzit
că unii s-au bătut pentru locul de
parcare, dar n-am auzit că unii s-au
bătut pentru un loc la bibliotecă.

Festivalul îşi propune să prezin-
te producţii teatrale care reflectă
neliniş ti, tulburări sau conflic te
sociale din ţările respective, în în-
cercarea de a atrage atenţia asupra

Spectacolul „Profu’ de religie” al TNC –
la festivalul de la Wiesbaden, Germania

Spectacolului „Profu’ de religie”, de Mihaela
Michailov, în regia lui Bobi Pricop, producţie a
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova,
este invitat în perioada 22-24 iunie la importan-
tul Festival de Teatru „New plays from Europe” de
la Wiesbaden (Germania). Ajuns la cea de-a XII-

a ediţie, acesta este considerat cel mai important
festival de teatru din lume dedicat exclusiv pre-
zentării pieselor contemporane în limbile ţărilor
invitate. La ediţia din acest an sunt invitate tea-
tre de prestigiu din Turcia, Ungaria, Spania, Ru-
sia, România, Portugalia şi Italia.

problemelor cu care se confruntă
societatea contemporană multicul-
turală din Europa, în efortul său de
definire şi decantare a valorilor
democratice.  La această ediţie,
tema în dezbatere propusă de di-
rectorii ar tistici ai fes tivalului –
Ma nf red  Beilha rz ,  Tan kr ed
Dors t Ursula Ehler, Ann-Marie
Arioli şi Peter Mic halzik – va fi
„Teatrul rebel”.

Spec tacolul Naţionalului craio-
vean „Profu’ de religie” abordea-
ză felul în care adevărul poate fi
interpretat şi manipulat în diverse
feluri, astfel înc ât sensul său de-
vine relativ. Credinţa într-un ade-
văr unic se sparge în zeci de bu-
căţi… În distribuţie: Marian Poli-
tic,  Romaniţa Ionesc u (nominali-
zată pentru rolul Mara la premiile
din acest an ale UNITER), Cătă-
lin Vieru, Raluca Păun şi Dragoş
Măceşanu. Spectacolul este rodul
unui „proces  colaborativ” dintre
dramaturgul Mihaela Michailov,

regizorul Bobi Pric op ş i actori,
după ce un fragment din piesă a
fost declarat câştigător  la cea de-
a III-a ediţie a Concursului de pro-
iecte pentru tineri regizori şi dra-
maturgi români iniţiat de Teatrul
Naţional din Craiova.

 Regizorul Bobi Pricop este ab-
solvent al Facultăţii de Teatru a
Univer-sităţii „Spiru Haret” – Sec-
ţia actorie (2005-2008, clasa prof.
Sanda Manu) şi al UNATC – Sec-
ţia regie de teatru (2008-2011, cla-
sa prof. Tudor Mărăscu), precum
şi al unui masterat în regie (2011-
2013, UNATC, clasa prof. Alexan-
dru Darie). A debutat în 2011 cu
spectacolul „Jocuri în curtea din
spate”, de Edna Mayza, la Teatrul
Act din Bucureşti, şi a montat apoi
„Humpty Dumpty”, de Eric Bogo-
sian, la Teatrul „Ioan Slavici” din
Arad. Au urmat „Amalia respire
profondément”, de Alina Nelega, la
Theatre les Dechargeurs din Pa-
ris, ş i „Contra progresului”, de

Esteve Soler, la Teatrul Bu-landra.
Pentru spectacolul său de debut

a obţinut Premiul pentru cea mai
bună regie la Gala Absolvenţilor
UNATC (2011), Premiul pentru re-
gie la Festivalul de Teatru Indepen-
dent „Undercloud” de la Bucureşti
(2012) şi Premiul pentru regie la
Festivalul de Teatru Scurt de la Ora-
dea (2012). De asemenea, „Contra
progresului” a fost nominalizat, în
2013, pentru cel mai bun spectacol
la Festivalul Internaţional de Teatru
de la Oradea.

Mihaela Michailov es te dra-
maturg şi critic de artele specta-
colului, iar în prezent predă scrie-
re dramatică la UNATC Bucureşti.
A obţinut în 2007 Premiul UNI-
TER pentru cea mai bună piesă a

anului cu textul „Complexul Ro-
mânia”, publicat de Maison Antoi-
ne Vitez, Paris.  A mai scris textele
„Google ţara mea!” (regizat de
Alexandra Badea la Teatrul Foarte
Mic din Bucureşti şi prezentat în
cadrul unor evenimente şi festiva-
luri internaţionale), „Capete înfier-
bântate” (regia David Schwartz,
prezentat la HAU, Berlin), „Sub
pământ” (regia David Schwartz),
„Copii răi” (regia Alexandru Mi-
hăescu, prezentat la Munchen în
cadrul „Zilelor Culturii Române”),
„Familia Of fline” ( regia Radu
Apostol, prezentat la New York şi
la Karlsruhe). Textele sale sunt tra-
duse în engleză, franceză, germa-
nă şi maghiară.

MAGDA BRATU

Un concert de bijuterii muzi-
cale va fi prezentat astă-seară,
începând cu ora 19.00, pe
esplanada Muzeului de Artă din
Craiova, de Corala Academică a
Filarmonicii „Oltenia”, condusă
de Manuela Enache.

Programul cuprinde nu mai
puţin de 20 de lucrări – compozi-
ţii de Giuseppe Verdi, Georges
Bizet, P.I. Ceaikovski, Franz
Schubert, Ludwig van Beetho-
ven, dar şi din repertoriul
românesc, de Sabin Pautza, Dan
Dediu, Gheorghe Danga ş.a.
Concertul „Bijuterii corale” face
parte din stagiunea estivală a
Filarmonicii craiovene, iar în caz
de vreme nefavorabilă se va

În program:
Giuseppe Verdi: „Corul ţigani-

lor” din opera „Trubadurul”
Tim Blickhan: Et egredietur

virga
Georges Bizet: Cor din „Arle-

ziana”
John Kander (arr. Shaw Kirby):

„And All That Jazz”
*** „A La Nanita Nana”
Iurij Falik : „Neznakomka”

Concert coral estival, pe esplanada Muzeului de Artă din Craiova
desfăşura în sala
instituţiei.

Totodată profesor
de muzică în cadrul
Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din
Craiova, Manuela
Enache a urmat, în
perioada 2004-2008,
cursurile Universităţii
Naţionale de Muzică
din Bucureşti, speciali-
zarea Dirijat cor
academic (clasa conf.
univ. dr. Valentin Gruescu),
urmând în paralel şi modulul
instrumental de vioară (Adrian
Buliga, conf. univ. dr. Florin
Croitoru). Tot aici a absolvit, în
2010, cursurile de master
(Stilistică dirijorală, specializarea
Dirijat Cor academic), iar în
perioada 2009-2010 a beneficiat
de o bursă de studii în cadrul
Birmingham Conservatoire
(Marea Britanie).

Activităţile din program sunt concepute de Edutraining şi reprezintă
concretizarea unor idei izvorâte dintr-o experienţă didactică de douăzeci
de ani în învăţământul preuniversitar şi universitar, atât de stat, cât şi
particular. Programul-pilot se va desfăşura la Craiova cu studenţii De-
partamentului de Fizică din cadrul Universităţii din Craiova, în baza par-
teneriatelor încheiate între Edutraining, Departamentul de Fizică şi Aso-
ciaţia Studenţilor de la Facultatea de Fizică.

Walte r Donaldson :
„My Blue Heaven”

Dan Dediu: Trinklied
aus  dem 16 Jahrhundert
(Cântec de pahar din sec.
XVI)

Sabin Pautza: „Jericho”
***  „Ciuleandra” (pre-

lucrare de Constantin Rîpă)
*** „Ceae Shukarie”
Piotr Ilici Ceaikovski:

Canţoneta napolitană
*** „O, Rise and Shine”
*** „Gloria” (Spiritual

Song)
„Glorious Kingdom” (Spiritual

Song, arr. W. Kelber)
„Kumbayah, My Lord” (Spiritual

Song)
Gheorghe Danga: „Sârba-n că-

ruţă”
Franz Schubert: „Der Tanz”
*** „My Lord, what a morning!”
Ludwig van Beethoven: „Oda

bucuriei” din Simfonia a IX-a în Re
minor, op. 125

Un alt concert al Coralei
Academice a Filarmonicii
„Oltenia”, de această dată
avându-l dirijor pe Florian-
George Zamfir, va avea loc
sâmbătă, 28 iunie, de la ora
19.00, în Piaţa „Mihai Viteazul”.
În program sunt incluse pagini
muzicale de mare popularitate –
madrigale, Godspell, prelucrări
de folclor.

MAGDA BRATU

Programul „LIDER+”, promovat
în rândul tinerilor craioveni

Tinerii doljeni cu vârsta cuprinsă între 17 şi 23 ani au şansa să
participe în această vară la programul „LIDER+” focusat pe dez-
voltarea personală. Programul-pilot se va desfăşura în perioada
23-27 iunie a.c., în intervalul orar 13.00-17.00, la Galeria „Vol-
lard” a Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, şi va continua de-
a lungul întregii veri în oraşele importante din Oltenia.

« „LIDER+” reprezintă un
program interactiv, educativ şi
distractiv, realizând un echilibru
între prezentare, aplicaţii prac-
tice şi interacţiunea participan-
ţilor. Prin intermediul activităţi-
lor  participanţii îş i identif ică
punctele forte şi pe cele slabe,
identifică greşelile care apar în
comunicare şi îşi însuşesc teh-
nicile de comunicare, învaţă să
lucreze în echipă, autodiscipli-
na şi gestionarea timpului. De
asemenea, participanţii vor abor-
da ceea ce ţine de leadership-ul personal. Prin intermediul acţiunilor deru-
late programul oferă premizele dezvoltării unor prietenii, echipe şi proiecte
de viitor», a precizat Mihaela Tinca Udriştioiu, trainer Edutraining.

ALINA DRĂGHICI
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O mare parte a istoriei literaturii
se regãseºte în poetica întâlnirii.
Þesutã de îngerii ce înºirã literele
cãrþii lumii, îngerii cabalei, atât de
abisali în tainele lor.

Nu pot sã probez ceea ce spun.
ªtiu însã cã existã un adevãr im-
ponderabil.

Abis de cuvinte pe o suprafaþã
lucie: spaþiu indicat de Lucian Bla-
ga ca ºi când ar fi imaginea spaþiu
a unei cunoaºteri ce creeazã stra-
turi mai profunde ale non-cunoaº-
terii (minus-cunoaºterea).

Am avut una dintre aceste în-
tâlniri ce m-a condus la impactul
cu limba românã. George Popes-
cu a fost Virgiliu al meu. Poet al
unor ape limpezi. Jumãtate înger.
Jumãtate abis.

România era ºi continuã sã fie
pentru mine o transcendenþã pe
tãrâmul latinitãþii. ªi ea mã izbea
din  ochii lui George. Ochi greu de
atins, ai sãi, de parcã locuiþi de o
rarã ºi deasã ceaþã, mesageri ai
unor adevãruri uitate, asemenea
ochilor lui Jean Cocteau.

George e un poet locuit de viitor.
Viitor mai lung decât trecutul. Ase-
menea destinului literaturii române.

Craiova, strada Brestei 59. Con-
vorbiri nesfârºite, în caldul biblio-
tecii. O pãdure de poeþi ºi de cu-
vinte. Dimineþi pline ochi. Þigãri.
ªi trabucuri. Spre a strivi aburii reci
ai nopþii. George mi-a dãruit o lim-
bã ºi o constelaþie în cerul investi-
gaþiilor mele.

Limba aceea, atât de plinã de
clar-obscururi, al cãrei lexic impre-
sioneazã.

Simt polifonia dacilor, a geþilor,
a grecilor ºi a romanilor. Frontiera
latinitãþii, atât de vie ºi de poroasã,
ca ampla sa arhivã de cuvinte tur-
ceºti. Lumea slavã – alcãtuind un
continuum de limbi nomade com-
pleteazã o circulaþie capilarã.

Reþin trei forme de a spune
amurg  ºi posibilele mele legãturi:

Asfinþit. De parcã Soarele ar
atinge în plin amurg Marea Nea-
grã ºi ar slobozi un abur imens,
prin sunetul f ºi prin sunetul t, de-
venit ascuþit pentru cei doi i.

Amurg. De parcã aº simþi o mare
dezolare: consoanã finalã atât de
abruptã ºi alura lui u atât de ob-
scurã. Un rest de luminã se pierde
pe mãsurã ce înaintez în cuvânt.

Apus. Senzaþia unui amurg pre-
cipitat ce începe în u ºi se pre-
lungeºte în orele moarte ale lui s, pe

O cafea pentru Marin SorescuO cafea pentru Marin SorescuO cafea pentru Marin SorescuO cafea pentru Marin SorescuO cafea pentru Marin Sorescu*****

MARCO LUCCHESI
Membru al Academiei de

Litere din Brazlia

Se dedicã lui Viorel Pîrligras

La lansarea cãrþii „Surâsul haosului” (Editura „Aius”), de Marco
Lucchesi – 7 februarie 2013, Sala „Nicolae Romanescu” a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova.

care le pronunþ ca douã semi-scurte.
Dialogul nostru se rotea în jurul

labirintului cuvântului ºi al firului
de aur al etimologiei: Laure, Vero-
nici, Ariadne. Dar Elena lui Pierre
Jean Jouve era cea care mi se pã-
rea cã rãspunde mai bine sintezei
femininului ºi tainelor sale.

De ce latinitãþile noastre conti-
nuau atât de uitate, în faþa atâtor
convergenþe?

Româna ºi portugheza sunt ul-

timele flori ale lui Latium. Extre-
me ce coincid (asemenea versaþi-
lor marginali) în raport cu un po-
sibil centru al latinitãþii. ªi totuºi
aceste florile par cu totul solitare.

Poate cã soluþia se afla în mâi-
nile poetului, în imaginarul sãu ne-
liniºtit ºi gentil. Un paºaport pen-
tru întreaga latinitate.

Astfel se perindau prin bibliote-
cã – ca niºte regi prin faþa unui
Macbeth uluit – cei mai mari poeþi
ai României. Macedonski ºi melo-
dia sa, atât de înãlþatã precum tur-
nurile-ac ale Instambulului ºi cele
colorate ºi în formã de ceapã ale
Moscovei. Verbul ironizant al lui
Ion Barbu, creator de neatins, ºi
libertatea, strãlucind în fiecare stro-
fã. Remediile lui Arghezi, cu felul
sãu ferm, delicat, iregular. Baco-
via ºi îngrozitoarea sa melancolie,
furatã alburilor ºi cenuºiilor. Im-
pertinenþa lui Geo Bogza cu fru-
mosul sãu circ semantic. Ghera-
sim Luca ºi lovitura sa de stat în
sânul limbajului. Ca sã nu mai vor-
bim de strãlucitoarea poezie a lui
Blaga, plecând de la cimitirul ro-
man, de la satele ºi de la spaþiul
mioritic.

Cât despre Eminescu, nu mã
mirã cã George îi interpreteazã
uluitoarea forþã ºi norocoasa sin-
gurãtate, ca ºi când ar fi afluent ºi
tributar, drept sintezã rãsãrind
dintr-o poeticã lichidã, capabilã sã
conjuge trecut ºi viitor printr-un
singur gest?

George deschide o carte ºi
scandeazã din toþi plãmânii marea
poezie a lui Marin Sorescu:

Eminescu n-a existat...
(…)
Poemul acesta antologic mã ia

prin surprindere. Totul în el se
adânceºte. Eminescu se iveºte mai
mult ca un universal poetic decât
ca biografie, asemenea lui Homer
în opera lui Vico. Eminescu e aici
un destin. Sintezã de lucruri plura-
le. Cicatrice pentru atâtea rãni. Însã
cu un lirism surprinzãtor.

Aºa s-a întâmplat sã descopãr
marea poezie a lui Marin Sorescu ºi
mi-a rãmas ideea unui mister ce se
înrãdãcineazã în însãºi absenþa mis-
terului, aºa cum a spus Elie Faure
despre pictura lui Leonardo.

O poezie ce pare atât de uºor
de scris. Tot aºa cum Mona Lisa
ºi Domniºoara Pogany ne par atât
de simple, atât de singulare în licã-
rul simplitãþii ce le traverseazã.

Poeziile lui Sorescu îndurã ace-
eaºi irepetabilã solitudine.

Subliniez acea solidaritate din-
tre pãrþile invitate la cina lui Sores-
cu. Nu existã distanþe care sã nu
comunice. Diferenþe care sã nu se
þese între ele. ªi nici mãcar opozi-
þii care sã nu se sfarme printr-o
soluþie de continuitate.

ªi totul pornind de la planuri ºi
de la focalizãri încruciºate, imagini
dislocate, fantasme de cuvinte pal-
pitând de viaþã, libere, în ciuda a
toate, de semnificaþia ale cãror
purtãtoare ar fi din punct de vede
istoric.

Sorescu traverseazã o zonã de
disonanþã. Dar nu cautã zgomote
sau excese. La sfârºit, prevaleazã
Mozart. Totul merge spre o relati-
vã (sau suspinatã) pax soresciana.
Atonalismul survine, dar deopotri-
vã timid ºi subtil.

În poezia Scoica, fuziunea ele-
mentelor de care vorbim e înrãdã-
cinatã într-un bouquê de metafore
inclusive.

Absenþã a sâmburelui lucrurilor
atât de fragile ºi nesigure. Sorescu
îmi aduce puþin aminte de Manuel
Bandeira ºi de Raffaele Carrieri.

Aceeaºi pietas ºi aceeaºi melanco-
lie. Bandeira mã emoþioneazã cu
„Steaua Dimineþii”. ªi Carrieri, cu
„Foame la Milano”. Nu-i admir.
Sunt poeþi care-mi sunt prieteni.
La fel ca George Popescu cu miile
sale de cafele cotidiane ºi de ver-
suri risipite.

Cât despre Sorescu, regãsesc în
poemele sale diapazonul, rãsufla-
rea melancoliei sale, în acel orizont
disperat ºi frumos.

Un atare repertoriu mã inspirã.
Astfel, dacã trebuie sã definesc
limba românã ºi pe marele sãu poet,
afirm cu îndreptãþire cã Eminescu
a existat cu adevãrat. Dacã vreau
sã vorbesc despre Shakespeare,
spun cã el a creat lumea în ºapte
zile. Iar dacã þinta e Dante, amin-
tesc cã Divina Commedia e o pi-
ramidã înclinatã spre veºnicie ºi cã
se miºcã un centimetru pe an.

***
Sorescu reia tradiþia renascen-

tistã a lui Pico della Mirandola ºi a
lui Marsilio Ficino. Opera lui Dum-
nezeu ºi opera Artistului. O auten-
ticã teodicee în cerurile lui Shake-
speare. Mai mult decât o teodicee,
o amplã artã poeticã, o declaraþie
de principii, ce-ar trebui sã ajungã
la Harold Bloom. Un imn al mare-
lui cititor Marin Sorescu care pare
sã fi realizat o geopoliticã a cãrþi-
lor ce l-au emoþionat în decursul
vieþii sale.

Opera lui Sorescu e ºi o carto-
grafie fãrã limite.

Criticul ºi poetul în acelaºi spa-
þiu de transformare.

Îmi amintesc când am ajuns
pentru prima oarã la Bucureºti.
Temperatura de afarã era de pai-
sprezece grade sub zero, în timp

ce aceea din corpul meu ajungea
la treizeci ºi nouã. Zãpadã pretu-
tindeni ºi o senzaþie de vânt sibe-
rian.

Am luat trenul de Craiova, iar
George Popescu îmi vorbea din-
lãuntrul unui scenariu imposibil,
încât febra ºi albul monoton al
câmpiei fãceau sã sporeascã
acea imposibilitate.

Am descoperit un lucru singu-
lar: Oltenia e albã.

ªi dacã îmi aduc bine aminte
de ceea ce vorbeam, inventam un
fel de absurdã cale feratã. Tre-
nuri rapide. Unul ce pleca din
Craiova spre Rio de Janiero. Un
altul ce strãbãtea Sahara de la un
cap la celãlalt. Trenul poeþilor ºi
al rãtãciþilor! Trenul lui Hliebni-
kov, legând Moscova de New
York. ªi cel al lui Joaquim Car-
dozo, urcând în cer, depãºind
galaxia ºi aruncându-se în meta-
fizica unui alb absolut. Aceleaºi
alb în care se balansa trenul nos-
tru direct spre Craiova.

Ah, dar se face târziu, dragul
meu George Popescu! Sã mergem
sã luãm a mia cafea. Sã închinãm
pentru poet. Solitudine. Récife.
Étoile. O cafea simplã. Doar o
cafea pentru a schimba lumea.
Exact cum a spus Marin Sorescu
– Femininul ca Leit-motiv:

O cafea neagrã voi servi, totuºi,
Din mâna ta.
Îmi place cã tu ºtii s-o faci
Amarã.

*M-am întrebat nu o datã dacã prietenia e un accident biografic, ca atunci când treci
strada pe interzis ºi te loveºte un automobilist grãbit, poare prea grãbit în aceastã lume
a vitezei ºi a lipsei de rãbdare; ori e un dat al sorþii, ceva adicã înscris într-o cutã a
destinului tãu de care n-aveai habar ºi pe care, descoperindu-l, în acea clipã magicã pe
care n-au cum s-o mai uiþi vreodatã, eºti supus unei stupori incredibile?

Poate cã adevãrul e pe undeva pe la mijloc.
Sunt, iatã, peste puþinã vreme, 14 ani de când l-am întâlnit pe acest miraculos poet,

savant, romancier, academician din îndepãrtatul, dar, vai cât de aproape în intimitate,
Rio do Janeiro: Marco Lucchesi. Sunt ani al unei prietenii fãrã condiþii, nãscute la
întâlnirea dintre douã culturi: a mea pentru Dante ºi pentru cultura italianã, a lui,
plurilingv, pentru limba românã ºi pentru valorile pe care, povestindu-i-le, le-a acapa-
rat pe loc, ca pe un bun al lui ºi, asemenea personajului copil din neamul Moromeþilor
din Siliºtea-Gumeºti care, luând, apucând tot codrul de pâine în braþe n-a mai catadic-
sit sã-l împarte cu ceilalþi, nici el, Marco, nu mai vrea sã-ºi împartã cadoul decât cu
eventualii cititori interesaþi ºi plini de respect.

Adãugând cã textul de mai jos e scris de el în limba românã e doar un mic detaliu
biografic… Sau nu?

GEORGE POPESCU
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Scandalurile care ating Milano
ºi Veneþia demonstreazã un sistem
de putere cangrenat de finanþãrile
oculte. Marea corupþie este un
nou obstacol în calea premierului
Matteo Renzi ºi a guvernului sãu.
Dupã ce în anii ’90 justiþia, prin
operaþiunea „Mani pulite”, a de-
mantelat un sistem de putere pro-
fund cangrenat de finanþãri ilicite
al partidelor politice, douã mari
ºantiere se aflã în colimatorul jus-
tiþiei. Mose, sistemul de diguri
mobile menit sã protejeze Veneþia
de inundaþii, costul fiind de 5,6
miliarde euro, iar comisioanele de
25 milioane euro, ºi Expo 2015,
expoziþia universalã care îºi va
deschide porþile la Milano la 1 mai
anul viitor. La 4 iunie, Parchetul
l-a arestat pe primarul democrat
al Veneþiei, Giorgio Orsoni, un
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fost general de la Garda de finan-
þe (poliþia fiscalã). În luna iulie,
Parlamentul va cere ridicarea imu-
nitãþii deputatului Giancarlo Ga-

lan, supranumit „regele soarelui
Veneþiei”, fost guvernator al regiu-
nii ºi fost ministru în Cabinetul lui
Silvio Berlusconi, de care este

apropiat. La 8 mai a.c., mai mulþi
responsabili ai regiunii Milano ºi
ai ºantierului Expo 2015 au fost
încarceraþi, pe motivul deturnãrii
mai multor milioane de euro. Vi-
nerea trecutã, Consiliul de miniºtri
a acordat puteri unui magistrat al
Curþii de Casaþie care va verifica
toate operaþiunile legate de Expo
2015. Numele acestuia este Raf-
faele Cantone (50 de ani), care va
fi asistat de patru magistraþi spe-
cializaþi în achete bancare. Scan-
dalul este imens în Peninsulã, sea-
rã de searã principalele buletine
informative îºi încep programul
cu ºtiri legate de aceste evenimen-
te. Preºedintele senatului, Piero
Grasso, fost ºef al Direcþiei naþi-
onale antimafia, a cerut suprima-
rea indemnizaþiei parlamentarilor
culpabili de fapte de corupþie.

Felipe al VI-lea a devenit regele Spaniei

Felipe al VI-lea de Burbon (46 de ani) a
devenit oficial, la miezul nopþii de miercuri
spre joi (01.00, ora României), regele Spa-
niei, iar ieri a depus jurãmântul, în cursul

unei ceremonii sobre. De aici
încolo începe o misiune grea,
constând în reînnoirea unei mo-
narhii în cãutare de legitimitate
ºi pãstrarea unitãþii naþionale,
afectate de separatismul cata-
lan. Modern ºi cultivat, tânãrul
rege îi urmeazã la tron tatãlui
sãu, Juan Carlos, care a sem-
nat decretul de abdicare mier-
curi searã, în cursul unei cere-
monii solemne. Felipe moºte-
neºte o monarhie contestatã,
potrivit sondajelor, de unul din
doi spanioli ºi o þarã afectatã de
crizã economicã ºi ºomaj. Rã-

mas popular în pofida discreditãrii tatãlui
sãu, el va trebui sã rãspundã multor spe-
ranþe. Festivitãþile organizate ieri la Madrid,
cu ocazia ceremoniei de proclamare a rege-

lui Felipe al VI-lea, au început de diminea-
þã, cu primul eveniment solemn: noul suve-
ran a devenit comandant al forþelor armate
spaniole, dupã ce regele Juan Carlos i-a im-
pus fiului sãu banderola comandantului.
Dupã ce a depus jurãmântul în hemiciclul
Congresului Deputaþilor ºi a susþinut primul
discurs în calitate de rege, Felipe a prezidat
o paradã militarã, Madridul întâmpinându-l
pe noul rege cu mii de flori ºi steaguri spa-
niol. Felipe ºi nou reginã Letizia, o fostã jur-
nalistã de 41 de ani, prima suveranã spa-
niolã care nu are sânge regal, au traversat
apoi Madridul în maºinã, începând de la Con-
gres pânã la Palatul Regal. Seara, Felipe a
oferit o recepþiei la Palatul Regal, în pre-
zenþa a 2.000 de invitaþi ºi ambasadori
strãini, la care marele absent a fost chiar
regele Juan Carlos, care nu a dorit sã-ºi
eclipseze fiul într-o asemenea zi.

Barack Obama pregãteºte de
aproape o sãptãmânã un rãs-
puns american la avansarea ful-
gerãtoare a jihadiºtilor sunniþi în
Irak, relateazã AFP, care prezintã
patru opþiuni - toate delicate -
pe care le are preºedintele Sta-
telor Unite în acest dosar. Oba-
ma a spus în mod clar cã „nu
vom retrimite trupe americane în
luptã, în Irak”. Retragerea tru-
pelor din cele douã conflicte în
care SUA au fost angajate timp
de un deceniu - în Afganistan ºi
Irak - este o componentã cen-
tralã a politicii externe a preºe-
dintelui american, iar un pas în-
apoi pare imposibil. Subiectul se
bucurã de un consens relativ în
Congres ºi nu existã apetit nici
în rândul populaþiei americane
pentru trimiterea de trupe în
Irak, unde Washingtonul a chel-
tuit zeci de miliarde de dolari ºi
unde au fost uciºi aproape 4.500
de militari americani. În schimb,
numeroase voci se ridicã în Sta-

Irak: Opþiunile delicate pe care
le are la dispoziþie Barack Obama

tele Unite, în special în rândul
republicanilor, reclamând ata-
curi aeriene puternice ºi rapide.
Chiar ministrul irakian de Exter-
ne, Hoshyar Zebari, a anunþat,
miercuri, cã Bagdadul a cerut
„în mod oficial” Washingtonu-
lui sã efectueze atacuri aeriene
contra jihadiºtilor. Asemenea
atacuri nu necesitã prezenþa
unor trupe importante pe teren,
însã unii experþi subliniazã cã
ele nu pot avea loc fãrã „ochi
pe teren”, mai ales cã jihadiºtii
opereazã în zone foarte popu-
late, ceea ce creºte riscul pro-
ducerii unor victime în rândul
civililor. De când s-a instalat la
Casa Albã, Obama ºi-a afiºat pre-
ferinþa pentru acþiuni militare
foarte bine þintite, cu avioane
fãrã pilot, indiferent cã este vor-
ba despre Yemen, Pakistan sau
Africa. El ar putea sã aleagã din
nou aceastã cale, deºi contextul
este diferit. „În Yemen, Statele
Unite vizeazã câþiva lideri clar

identificaþi. În Irak, provocarea
este mult mai importantã. Nu
existã nici o certitudine cã tiruri
cu drone (avioane fãrã pilot) vor
permite o diferenþã semnificati-
vã”, declarã Daniel Byman de la
Brookings Institution. Pentru a
utiliza avioane fãrã pilot de tip

Reaper sau Predator, Washing-
tonul are nevoie, în plus, de au-
torizaþie din partea þãrilor din
care avioanele urmeazã sã deco-
leze, ºi anume Kuwait, Qatar sau
Emiratele Arabe Unite (EAU),
care nu au nici o încredere în
guvernul irakian.
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07:10 Legendele palatului -
Gyebaek

2011, Coreea de Sud, Istoric
07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 - Japonia-Grecia
(R)

11:00 Campionatul Mondial
Brazilia 2014 - Uruguay-Anglia
(R)

13:00 Beneficiar România
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:45 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:20 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:00 Clubul celor care

muncesc în România
18:10 Mondial 2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Italia-Costa Rica
21:00 Telejurnal
21:40 Mondial 2014
21:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Elvetia-Franta
00:00 Mondial 2014
00:40 Mondial 2014
00:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Honduras-Ecuador
02:50 Telejurnal

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Popasuri folclorice
11:10 Rezistenþa prin culturã
12:10 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Jurnal de front
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Întreaga viaþã înaintea ei
2008, Comedie, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:50 Documentar
00:50 Concertele Festivalului

George Enescu

07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Comoara lui Curly
09:55 Câinele Japonez
11:00 Madonna: The MDNA

Tour
13:20 Trei fugari
14:55 Cinci poveºti
16:25 O chema Sarah
18:10 Filme ºi vedete
18:40 Frank ºi robotul
20:10 G.I. Joe: Represalii
22:00 True Blood
22:55 True Blood
23:50 Byzantium

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Autostrada destinelor (R)
2006, Acþiune, Dramã, Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Flirt la 40 de ani
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Pasãrea Phoenix
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
22:45 Acuzaþia
2008, Canada, Mister, Thriller
00:30 Pasãrea Phoenix (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
02:15 Acuzaþia (R)
2008, Canada, Mister, Thriller

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante (R)
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc (R)
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara

08:30 Acasã în bucãtãrie
09:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Teoria Big Bang (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Hellcats (R)
15:00 Teoria Big Bang
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
20:00 Filmul cupei mondiale

FIFA 2006: Marea finalã
22:15 Serviciul Roman de

Comedie
23:15 Hostel - Cãminul ororilor
01:00 Chuck
01:45 Hostel - Cãminul ororilor

(R)
03:15 Chuck (R)
04:00 Lumea Pro Cinema

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
22:45 Dragoste ºi alte depen-

denþe
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:45 Ringul de foc: sânge ºi

oþel

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste la prima vedere
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 Deschide Camera

Comorilor! (R)
23:30 Pe banii pãrinþilor (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:00 Te vreau lângã mine (R)
04:30 Teo Show (R)
06:00 Inima nu respectã reguli

07:00 Lungul drum al dragos-
tei (R)

2005, SUA, Dramã, Western
09:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
10:00 Teleshopping
10:30 T3CH IN 3 (R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
15:00 Rugãciuni pentru

Bobby
2009, SUA, Biografic, Dramã
17:00 Regina cumpãrãturilor
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Operaþiunea de salvare
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
22:30 Haos
2011, Acþiune, Aventuri,

Dramã
23:30 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:00 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Rugãciuni pentru

Bobby (R)
2009, SUA, Biografic, Dramã
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
06:00 Frumoasa Ceci

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Finala Local Kombat: Raul

Catinas - Paul Slowinski
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Superstars
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling RAW
01:00 Anatomia rãului
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08:00 Viaþa nu poate continua
aºa!

08:30 Maºini, teste ºi verdicte
09:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014* Elvetia-Franta (R)
11:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014* Italia-Costa Rica
(R)

13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:50 37°C
15:40 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:45 37°C
16:20 Dincolo de celebritate
16:30 Gala Festivalului Internaþi-

onal de Teatru Sibiu, 2014
18:10 Mondial 2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014* Argentina –Iran
21:00 Telejurnal
21:40 Mondial 2014
21:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014* Germania-Ghana
00:00 Mondial 2014
00:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014* Nigeria-Bosnia
02:50 Beneficiar România
03:20 Viaþa satului
04:35 Viaþa satului
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Exclusiv în România

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Ferma
08:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
09:25 5 minute de istorie
09:30 Cap compas
10:00 Drumul succesului
10:30 Lupta pentru pãmânt
2004, SUA, Dramã
12:15 Poate nu ºtiai
12:30 5 x 5 minute de istorie
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Top cultura
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mistere ºi conspiraþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Viaþa nu poate continua

aºa!
19:10 Gala Premiilor Marii Loji

Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã

20:50 Poate nu ºtiai
21:10 Gala Premiilor Marii Loji

Naþionale din România în
parteneriat cu Academia Românã

22:50 Citeºte româneºte!
23:20 Oaia albastrã a familiei
2007, SUA, Comedie
00:50 Poate nu ºtiai
01:10 Cod galben de crimã

08:00 O cãlãtorie de vis
09:00 Simte-te ca acasã
10:40 Untul
12:10 Jimmy ºi Hope
12:35 Lincoln
15:05 Superman: Dezlãnþuit
16:20 Îndrãgostiþi
17:55 Stagiarii
19:55 Jimmy ºi Hope
20:20 Roxanne
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
23:00 Trage tare ºi te scoþi
01:10 Android
02:40 Abraham Lincoln:

Vânãtor de Vampiri
04:25 Roxanne
06:00 Bun venit în Mooseport

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Maeºtrii iluzionismului
11:00 Flirt la 40 de ani (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Serviþi, vã rog! (R)
15:15 Un film simplu
2008, Romania, Comedie,

Muzical
17:00 Allan Quatermain si

misterul orasului de aur
1986, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I
2011, SUA, Dramã, Fantastic,

Romantic, Thriller, Dragoste
22:45 Yellow
2006, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
00:30 Local Kombat “Bataie cu

de toate!”
01:30 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea I (R)
03:15 Yellow (R)

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me (R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante (R)
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc (R)
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara

07:15 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

07:45 Fraþii (R)
08:45 Prietenii tãi (R)
09:45 Hellcats (R)
10:45 Serviciul Român de

Comedie (R)
12:15 La Mãruþã
14:45 Teoria Big Bang
15:45 Prietenii tãi
16:45 Visul Cassandrei (R)
19:00 Hellcats
20:00 Intervenþie în adâncuri
22:00 Alergând ca apucaþii
00:30Prison Break

08:45 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
10:45 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 FamiliaDA
20:30 O poveste încâlcitã
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
22:30 Kull, cuceritorul
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:30 Numãrãtoare inversã
1997, SUA, Acþiune
02:30 Observator (R)
03:30 Kull, cuceritorul (R)
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
05:10 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

08:30 Teo Show (R)
10:30 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, Romania, Comedie,

Familie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:30 Deschide Camera

Comorilor! (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00  Asta-i România!
21:30 Iscoada
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:30 Casa morþii
2003, SUA, Horror, Thriller
01:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:30 Asta-i România! (R)
04:00 WOWBiz (R)
06:00 Inima nu respectã reguli

07:00 Teleshopping
07:30 Haos (R)
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
08:30 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
09:30 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Click! Pofta bunã
12:00 T3CH IN 3
12:30 Miss fata de la þarã
14:00 Operaþiunea de salvare

(R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 JCVD
2008, Belgia, Luxemburg,

Franþa, Comedie, Crimã, Dramã
22:30 Cursa morþii
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Cursa morþii (R)
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Click! Poftã bunã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Super-

stars
22:00 Local Kombat
00:00 Condamnaþi pe viaþã
01:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:00 ªtiri Sport.ro
03:00 Glory Los Angeles:

Mirko 'CroCop' Filipovic -
Sergey Kharitonov
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07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:50 Dincolo de celebritate
15:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
17:00 Dincolo de hartã
17:30 Lumea modei
17:40 Lozul cel mare
18:10 Mondial 2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Belgia-Rusia
21:00 Telejurnal
21:40 Mondial 2014
21:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Coreea –Algeria
00:00 Exclusiv în România
00:40 Mondial 2014
00:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: SUA -Portugalia
02:50 Pe scurt despre orice
03:05 Telejurnal
03:45 Universul credinþei
04:30 Simbolica
04:35 Universul credinþei
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:10 În curtea bunicilor
12:00 Cireºarii
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
12:45 Poate nu ºtiai
13:00 Pescar hoinar
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Darclee
1961, Romania, Dramã
15:55 Rugby* IRB Nations Cup:

Rusia- Uruguay.
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
18:55 Rugby* IRB Nations Cup:

Romania- Emerging Irlanda.
21:00 Gala Premiilor Operelor

Naþionale
22:00 Gala Premiilor Operelor

Naþionale
23:00 Gala Premiilor Operelor

Naþionale
00:00 Poate nu ºtiai
00:15 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
01:15 Teatru: Micii burghezi
03:20 Darclee (R)
1961, Romania, Dramã
05:05 Lumea azi
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

07:50 Filme ºi vedete
08:20 O mie de cuvinte
09:50 Adio, dar rãmân cu tine!
11:40 LEGO Batman: The Movie

- DC Superheroes Unite
12:55 O familie modernã
13:15 O familie modernã
13:35 O familie modernã
14:00 Iron Man - Omul de oþel 3
16:10 Yoko
17:55 Viaþa lui Pi
20:00 Capturã la dublu
22:00 A venit sfârºitu'!
23:45 Urzeala tronurilor
00:55 Cursã infernalã
02:20 True Blood
03:10 True Blood
04:05 Capturã la dublu
06:00 Antrenament pentru

prietenie

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Maeºtrii iluzionismului
11:15 Un film simplu (R)
2008, Romania, Comedie,

Muzical
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Serviþi, vã rog! (R)
15:00 Allan Quatermain ºi

misterul oraºului de aur (R)
1986, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
17:00 Scandal în cartierul

chinezesc
1986, SUA, Acþiune, Comedie,

Fantastic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Mereu la prima întâlnire
2004, SUA, Comedie
22:30 Joc în doi
2001, SUA, Comedie
00:15 Triunghiul
2009, Australia, Horror, Mister,

Thriller
02:00 Mereu la prima întâlnire (R)

07:00 Abisul pasiunii (R)
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara
02:00 Legãturi riscante (R)

08:00 Descoperã România
(R)

08:30 Promotor
09:00 Teoria Big Bang (R)
10:00 Prietenii tãi (R)
11:00 Pe cont propriu (R)
12:00 Teoria Big Bang
13:00 Prietenii tãi
14:00 Dansez pentru tine
18:00 Pe cont propriu
20:00 Liga deþinuþilor
22:15 Programaþi sã ucidã
00:15 Þinta umanã
01:15 Undercovers
02:00 Programaþi sã ucidã

(R)
03:30 Þinta umanã (R)
04:15 Undercovers (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 Cine A.M.

09:00 Te Pui Cu Blondele (R)
11:30 Amici în spaþiu
2009, Canada, Familie, SF
13:00 Observator
14:00 Cadetul Kelly
2002, SUA, Comedie, Familie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 FamiliaDA
20:30 Waterworld - Lumea

apelor
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:30 Burlãciþa (R)
02:00 Observator (R)
03:00 Waterworld - Lumea

apelor (R)
1995, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
05:10 Întâmplãri hazlii
1989, SUA, Comedie, Familie
06:00 Observator

08:30 Alo, aterizeazã strãbu-
nica! (R)

1981, Romania, Comedie,
Familie

10:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:00 Jumãtatea mea ºtie (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 D-Paparazzi
22:30 Demonul zãpezii
2008, SUA, Horror
00:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
02:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:30 Ochii din umbrã (R)
04:30 Demonul zãpezii (R)
2008, SUA, Horror
06:00 Pastila de râs (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Fete de mãritat
2009, România, Comedie
08:00 Miss fata de la þarã (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Historia.ro
11:00 Imagini incredibile din

lume
12:00 Râzi ºi câºtigi (R)
12:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:00 JCVD (R)
2008, Belgia, Luxemburg,

Franþa, Comedie, Crimã,
Dramã

15:00 Epic Show (R)
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Schimb de mame
22:30 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:30 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 ªtirile Prima TV (R)
02:00 În spatele camerelor de

filmat
2006, SUA, Comedie
04:30 Schimb de mame (R)
06:00 Historia.ro (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Glory Los Angeles:

Mirko 'CroCop' Filipovic -
Sergey Kharitonov

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat
22:00 1000 de întâmplãri

mortale
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:00 Wrestling WWE Super-

stars
02:00 ªtiri Sport.ro
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07:10 Legendele palatului -
Gyebaek

2011, Coreea de Sud, Istoric
07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
11:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:45 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:20 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:00 Clubul celor care

muncesc în România
18:10 Mondial 2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Olanda - Chile
21:00 Telejurnal
22:00 Biziday
22:40 Mondial 2014
22:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Camerun -Brazilia
01:00 Ora regelui
02:00 Tezaur folcloric
02:50 Telejurnal
03:40 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:15 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:50 Biziday
05:25 Imnul României

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Cap compas
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Top cultura
12:00 Lumea azi
12:30 Naturã ºi sãnãtate
13:00 Concert de autor Viorel

Munteanu
14:00 Drumul succesului
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
17:00 Deportaþii
18:00 Telejurnal TVR 2
18:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Australia-Spania
21:00 D'ale lu' Miticã
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Croaþia -Mexic
01:00 Concert de autor Viorel

Munteanu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Omul cu chitara
02:50 Rezistenþa prin culturã
03:40 Deportaþii
04:30 Academicienii

07:45 Iron Man - Omul de oþel 3
09:55 Viaþa lui Pi
12:00 Ghinionistul
13:30 Un Halloween de pominã
14:55 Frank ºi robotul
16:25 Îndrãgostit cerebral
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Hotel Transilvania
20:00 Vânãtoarea
22:00 G.I. Joe: Represalii
23:50 La limita de jos a cerului
01:10 Marea neagrã
02:45 Django dezlãnþuit
05:25 Pe platourile de filmare
06:00 Un Halloween de pominã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Maeºtrii iluzionismului (R)
11:00 Hawthorne
2009, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Scandal în cartierul

chinezesc (R)
1986, SUA, Acþiune, Comedie,

Fantastic
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Obsesia
2009, SUA, Dramã, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00  Obsesia (R)

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara
02:00 Legãturi riscante (R)
03:00 Doamne de poveste

(R)
04:00 Lara (R)
06:00 Casa de alãturi (R)

07:30 Acasã în bucãtãrie
08:30 Teoria Big Bang (R)
09:30 Prietenii tãi (R)
10:30 Hellcats (R)
11:30 La Mãruþã
14:00 Aventurile lui Jackie Chan
14:30 Zoom in 10
14:45 Teoria Big Bang
15:45 Prietenii tãi
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
22:00 Cruciatul
00:00 Prison Break
01:00 Chuck
03:15 Prison Break (R)
04:00 Chuck (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Puicuþa cu cocoºel
2002, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Hispania
2010, Spania, Istoric
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Pastila de râs
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:45 Teo Show (R)

07:00 Dupa fapta si rasplata
08:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:00 Imagini incredibile din

lume (R)
10:00 Teleshopping
10:30 ªtirile Times New Roman

(R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii (R)
2006, Romania, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Nimeni nu-i perfect
2008, Romania, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
17:00 Regina cumpãrãturilor
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Epic Show
21:30 Californication
2007, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Click!
23:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:00 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Epic Show (R)
04:30 Californication (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Glory Super Fight Series:

Mourad "The Silent Power"
Bouzidi-Saulo Cavalari

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Anatomia rãului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
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07:10 Legendele palatului -
Gyebaek

2011, Coreea de Sud, Istoric
07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
11:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:45 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:20 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:00 Clubul celor care

muncesc în România
18:10 Mondial 2014
18:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Italia-Uruguay
21:00 Telejurnal
22:00 Biziday
22:40 Mondial 2014
22:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Grecia- Coasta de
Fildeº

01:00 Pe urmele trecutului
2006, Acþiune
02:50 Telejurnal
03:40 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:15 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:50 Biziday
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Naturã ºi sãnãtate
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 Mistere ºi conspiraþii
11:10 În curtea bunicilor
13:00 Concert de autor Viorel

Munteanu
14:00 Cap compas
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul Durerii
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
18:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Costa Rica-Anglia
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Japonia-Columbia
01:00 Concert de autor Viorel

Munteanu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Mistere ºi conspiraþii

07:25 Frank ºi robotul
08:55 Seduºi ºi abandonaþi
10:35 Hotel Transilvania
12:05 Culoarea purpurie
14:35 Stagiarii
16:35 Dragostea unui preºedin-

te american
18:30 Cinci poveºti
20:00 Îngerul pãzitor
22:15 SubUrbia
00:15 Imperiul din Atlantic City
01:10 Imperiul din Atlantic City
02:10 Lumea lui Arthur Newman
03:45 Ultima misiune
05:10 Închiderea unei fabrici
06:00 Stagiarii

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 În umbra terorii
2004, SUA, Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Tornade îngheþate
2009, Canada, SUA, SF
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Îngerii lui Charlie: În

goana mare
2003, SUA, Aventuri, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Îngerii lui Charlie: În

goana mare (R)

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara
02:00 Legãturi riscante (R)
03:00 Doamne de poveste (R)
04:00 Lara (R)
06:00 Casa de alãturi (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie
09:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
10:00 Aventurile lui Jackie Chan
10:30 Teoria Big Bang (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Hellcats (R)
15:00 Teoria Big Bang
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Prison Break
01:00 Chuck
03:15 Prison Break (R)
04:00 Chuck (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Nume de cod: Mercury
1998, SUA, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nume de cod: Mercury

(R)
1998, SUA, Thriller
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Pastila de râs
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:45 Teo Show (R)

09:00 Regina cumpãrãturilor (R)
10:00 Teleshopping
10:30 ªtirile Times New Roman

(R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Click!
23:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:00 ªtirile Prima TV (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Bellator: Gladiatorii,

Patricio "Pitbull" Freire - Diego
"The Gun" Nunes

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 N-are mamã, n-are tatã!

TVR 1

MIERCURI - 25 iunie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:10 Legendele palatului -
Gyebaek

2011, Coreea de Sud, Istoric
07:50 Zon@
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
11:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:45 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:20 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:00 Clubul celor care

muncesc în România
18:10 Mondial 2014
18:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Nigeria -Argentina
21:00 Telejurnal
22:00 Biziday
22:40 Mondial 2014
22:55 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: Ecuador -Franta
01:00 Greu de crezut
02:45 Oameni care au schimbat

Lumea
02:50 Telejurnal
03:40 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Pescar hoinar
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 5 minute de istorie
09:10 Documentar 360°-GEO
10:10 D'ale lu' Miticã
11:10 Destine ca-n filme
12:10 Deportaþii
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Omul cu chitara
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 Televiziunea, dragostea

mea
18:00 Telejurnal TVR 2
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014
21:00 Studio FIFA World Cup 2014
22:00 Ora de ºtiri
22:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014
01:00 Concertele Festivalului

George Enescu
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Jurnal de front
02:50 Televiziunea, dragostea

mea

08:00 Marie Antoinette
10:00 Cinci poveºti
11:30 Trei fugari
13:05 Yoko
14:45 Rock'n'roll
16:35 Cântecul îngerilor
18:05 Câinele Japonez
19:35 Jimmy ºi Hope
20:00 Capturã la dublu
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
23:00 A venit sfârºitu'!
00:45 Roxanne
02:25 Capturã la dublu
04:20 Rocker
06:00 Yoko

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Tornade îngheþate (R)
2009, Canada, SUA, SF
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
14:45 Totul se plãteºte
1986, România, Aventuri
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ameninþarea nopþii
2010, SUA, Argentina, Franþa,

Horror, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã

07:00 Abisul pasiunii
08:00 Rosa Diamante (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Soþ de închiriat (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 What Life Took from Me

(R)
14:30 Legãturi riscante (R)
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Rosa Diamante
17:30 Clona
18:30 Soþ de închiriat
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 What Life Took from Me
22:00 Legãturi riscante
23:00 Casa de alãturi
00:00 Lara
02:00 Legãturi riscante (R)
03:00 Doamne de poveste

(R)
04:00 Lara (R)
06:00 Casa de alãturi (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie
09:30 Aventurile lui Jackie

Chan (R)
10:00 Aventurile lui Jackie

Chan
10:30 Teoria Big Bang (R)
11:30 Prietenii tãi (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Hellcats (R)
15:00 Teoria Big Bang
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Prietenii tãi (R)
19:00 Hellcats
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Prison Break
01:00 Chuck
03:15 Prison Break (R)
04:00 Chuck (R)
04:45 Lumea Pro Cinema
05:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 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 Observator (R)
02:00 Atacul rechinului bicefal
2012, SUA, Acþiune, Horror, SF
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 Poveste de familie
2006, Turcia, Dramã
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Pastila de râs
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste la prima vedere
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:45 WOWBiz (R)
04:30 Teo Show (R)

09:00 Regina cumpãrãturilor (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Secrete de stil (R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Teleshopping
12:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
17:00 Regina cumpãrãturilor
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Click!
23:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 Trãsniþii din Queens (R)
1998, SUA, Comedie
02:00 ªtirile Prima TV (R)
03:30 Cronica cârcotaºilor (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie,

Dramã, Romantic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 Fight Night: Venin în

Severin!: Ion Pascu - Izidor
Bunea

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 Ora exactã în sport
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. COMPANIA DE APÃ OL-

TENIA S.A., anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a Avizului de gospo-
dãrire a apelor pentru proiectul
“Extindere sisteme de alimenta-
re cu apã ºi canalizare, inclusiv
branºamente ºi racorduri în jude-
þul Dolj”, propus pentru a fi am-
plasat în urmãtoarele localitãþi:
comuna Podari. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul ABA Jiu Craiova,
bld. Nicolae Romanescu, nr. 54.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Admistraþiei
Bazinale de Apã Jiu Craiova.

Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul  instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj, în data de
4.08.2014, ora 1000 proba scrisã,
ºi în data de 6.08.2014, ora 1400,
interviul, pentru ocuparea a 3
posturi vacante din care: · 1 post
medic în cadrul Centrului de Re-
cuperare ºi Reabilitare „Floare
de Colþ” Baileºti; · 1 post medic
specialist în cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare „Floa-
re de Colþ” Baileºti; · 1 post
medic specialist în cadrul Cen-
trului de Consiliere ºi Asistenþã
Specializatã pentru Persoanele
cu Tulburãri de Spectru Austist.
Dosarele de concurs se primesc
în termen de 10 zile lucrãtoare de
la data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Re-
surse Umane, Organizare, Sala-
rizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul instituþiei - camera 3 sau la
telefon 0251/407009.

S.C. COMPANIA DE APÃ OL-
TENIA S.A., anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a Avizului de gospo-
dãrire a apelor pentru proiectul
“Extindere sisteme de alimenta-
re cu apã ºi canalizare, inclusiv
branºamente ºi racorduri în jude-
þul Dolj”, propus pentru a fi am-
plasat în urmãtoarele localitãþi:
comuna Breasta. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul ABA Jiu Craiova,
bld. Nicolae Romanescu, nr. 54.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Admistraþiei
Bazinale de Apã Jiu Craiova.

 BRD-Groupe Societe Generale
SA Craiova oferã spre vânzare -

prin licitaþie publicã:

Super Ocazie

Teren intravilan în suprafaþã de
611 mp, pe care se mai aflã o casã
autorizatã ºi construitã în 2007-
P+M, situate în str. General Dra-
galina, nr. 50B, Craiova, Dolj. Preþ
atractiv. Ofertele se pot depune la
orice Agenþie BRD GSG.

Informaþii la tel. 0729.844.399 ºi
0731.791.057.

 ANIVERSÃRI
Prof. ing. Aristidie
Gheorghiu le urea-
zã bun venit cole-
gilor, absolvenþi ai
Facultãþii de Hi-
drotehnicã Bucu-
reºti, promoþia
1973 cu ocazia în-
tâlnirii la 41 de ani
de la absolvirea
Facultãþii în data
de 21 iunie 2014.

CERERI SERVICIU
Asistentã medicalã
cu experienþã S.I.U.I.
la medic de familie
solicit angajare. Tele-
fon: 0751/ 071.998.
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

OFERTE SERVICIU
Angajez femeie pen-
tru îngrijire bãtrânã. Te-
lefon: 0742/299.808;
0762/331.594.

Caut doamnã pentru
îngrijire bãtrânã la
domiciliu. Telefon:
0761/659.542.
Caut bãiat tehnician
veterinar. Telefon:
0730/968.752.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM jghea-
buri, burlane, aco-
periº tablã, montatori
þiglã metalicã ºi repa-
raþii la preþuri nego-
ciabile. Seriozitate,
calitate. Telefon:
0747/109.594, loca-
litatea Slatina.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Evidenþã contabilã
SRL, PF, 11, AF. Te-
lefon: 0744/390.775
sau 0758/063.773.
Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
PA R T I C U L A R ,
vând apartament 2
camere, decoman-
date, preþ negocia-
bil. Telefon: 0736/
098.074.
Particular vând 2
semidecomandate
1/4 sau schimb cu
2 sau 3 decoman-
date etaj p-3 ºi dau
diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând (schimb)
apartament semi-
decomandat etaj 1/
4 cu apartament
decomandat p/3
sau diferenþa. Tele-
fon: 0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând urgent casã
nouã zonã foarte
bunã. Telefon: 0769/
669.736.
Vând casã central 6
camere 95 mp, curte
143 mp, spaþiu comer-
cial 11 mp, gaze, sau
schimb cu casã. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând D+P 6 came-
re, 2 holuri, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300
mp str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/ 360.741.
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibil ºi se-
diu firmã, plus 800 mp
teren, curent electric,
fântânã, reþea apã de
la comunã, la asfalt,
13 km de Craiova, co-
muna Robãneºti. Te-
lefon: 0784/096.826.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
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COMUNA CÂRCEA organizeazã în data de 3.07.2014, ora
9.00 concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante,
în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã

1. inspector de specialitate în cadrul compartimentului finan-
ciar-contabil

2.  auditor in cadrul compartimentului de audit public intern

Condiþii specifice de participare la concurs

Inspector de specialitate în cadrul compartimentului finan-
ciar-contabil

1)studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã;

2) vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
3) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet

Explorer.

Auditor

1) studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau
echivalentã, în domeniul:

· ªtiinþe economice
2) certificat de atestare valabil pentru auditor intern
3)vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
4) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet

Explorer.
Depunerea dosarelor de înscriere se face pânã la data de 23.06.2014,

orele 14 la sediul instituþiei.
Relaþii suplimentare la Primaria Cârcea, tel. 0251458121,

0251458107.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Telefon:
0723/692.884; 0722/
151.452.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova -
ªimnicu de sus. Preþ
17 Euro. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghin-
deni. Telefon: 0727/
186.869.
Vând teren zonã
centralã, 260 metri
pãtraþi. Preþ 210
euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Ba-
riera Vâlcii 20 Euro /
mp. Telefon: 0748/
887.219.
Vând teren intravilan
4000 mp la 10 km de
Craiova, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spa-
tele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând, închiriez teren,
zona CITROEN,
MAZDA, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
showroom parc auto,
benzinãrie, 1000 m,
deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
650 mp Coºoveni.
str. Scurtu Gheor-
ghe. Telefon: 0251/
457.204.
Vând teren ZONÃ
CENTRALÃ 350 mp
Telefon: 0746/660.001.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu de
Sus la 600 m de La-
cul Tanchiºtilor (între
vile). Telefon: 0351/
170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
parter Turnu Seve-
rin - Crihala cu gar-
sonierã zona Braz-
dã Craiova + dife-
renþa. Telefon: 0251/
595.609.
Apartamnet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Schimb apartament
în Timiºoara cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0740/887.095

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare exce-
lentã 91000 km,
4500 RON, consum
sub 4,5%. Telefon:
0749/059.070.
Vând autoturism Da-
cia 1310, anul fabri-
caþiei 1993. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând maºinã marca
Opel. Telefon: 0760/
299.096.
Vând SKODA FA-
BIA, an fabricaþie
2006, 50.000 Km,
caroserie Berlinã,
culoare gri. îmbunã-
tãþiri. Preþ 4000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/483.933.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND automacara
AM 5. Telefon: 0740/
178.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin roºu 5 lei/litru
ºi þuicã 10 lei/litru. Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând vacã ºi junincã
la prima fãtare cu vi-
þel. Telefon: 0351/
806.950.
Tablouri litografie 30
Ron bucata, rochie
domniºoarã de onoa-
re mãrime 36-40-40
Ron. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Tele-
fon: 0745/751.558.
Vând CEAS ELVE-
ÞIAN original sigilat,
garanþie, tip Jovial
5020G- ss 0313,
200 Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND TOP
AE 1920 nefolosit,
sigilat, garanþie
300 Euro. Telefon:
0722/456.609.

Vând pãlãrie fetru nr.
55 nouã - 50 lei,
sapã ºi casma cu
coadã 7 lei/buc, sal-
tea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã, par-
briz Tico. Telefon:
0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii
puternice. Podari. Te-
lefon: 0720/115.936.
Vând mânzã belgia-
nã 8 luni. Telefon:
0741/975.279.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând plug pentru
boi. Telefon: 0251/
421.727.

Vând remorcã auto
240 kg nefolositã cu
prelatã, 60 elemen-
te calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle be-
ton. Telefon: 0251/
458.192.
Vând ªabloane im-
primat Steag UE ºi
NATO toate mãrimile
plus ºabloane pentru
BATISTE toate mãri-
mile manuale. Tele-
fon: 0723/684.511.
Vând 2 televizoare 5
ani cu diagonala 30 ºi
37 cm, 120 Ron. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru cas-
trat armãsari, inox
veritabil - stazã per-
fectã. Telefon: 0720/
231.610.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.

Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100 - 80
lei, saltea Dormeo
nouã, o persoanã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cãru-
cior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Roma-
neºti, convenabil. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
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Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculpta-
te, 9 ha pãdure -
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa tele-
vizor color Grundig
micã defecþiune 50
lei, cuptor cu micro-
unde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune
ºi vin roºu. Telefon:
0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg,  2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Binoclu + aparat foto
cu motoretã. Telefon:
0771/663.179.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr faþã de
uºã sau uºã stân-
ga faþã Dacia 1310
ultimul model. Tele-
fon: 0722/382.970.

Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon:
0766/304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral – ultralux,
toate dotãrile, A.C.,
internet. Telefon:
0762/109.595.
APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern.
Telefon: 0766/660.105;
0740/991.323.
Închiriez apartament
2 camere, etaj 2, ul-
tracentral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0745/
698.425.
Închiriez apartament
decomandat Sãrari,
renovat, apã potabilã
contorizatã pe casa
scãrii, 2 balcoane. Te-
lefon: 0761/665.763.

Închiriez spaþiu
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906.

DIVERSE
Caut meseriaºi
pentru a fora un
puþ. Telefon: 0748/
195.954.
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi
veveriþe. Telefon:
0721/995.405.

PIERDERI
Pierdut Certificat
Constatator eliberat
de ORC Dolj Nr.
29206/ 30.04.2009
aparþinând S.C.
SANO CORAL SRL.
Se declarã nul.
Pierdut Certificat
constatator de la
suspendare aparþi-
nând S.C. MIRA-
ROM SRL; J 16/
1322/ 2005, CUI:
17712968 sediul
Bãileºti – Dolj, str.
Victoriei nr. 187. Se
declarã nul.

DECESE
CU NEMÃRGINITÃ
DURERE SOÞIA, FII-
CA ªI MAMA ANUNÞÃ
TRECEREA ÎN NE-

FIINÞÃ A IUBITULUI
SOÞ, TATÃ ªI FIU
DORU ªTEFAN. DUM-
NEZEU SÃ-L ODIH-
NEASCÃ!
SORA, CUMNATUL ªI
NEPOATA ANUNÞÃ CU
DURERE ÎN SUFLET
TRECEREA ÎN NEFIIN-
ÞÃ A CELUI CE A FOST

MULT IUBIT FRATE
DORU ªTEFAN. ÎN-
MORMÂNTAREA VA
AVEA LOC AZI,
20.06.2014, ORA 11.00,
ÎN  SATUL MILEªTI.
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Victoria „La Roja”, a celei sud-
americane, nu a europenilor – cul-
mea ironiei, Chile este cunoscutã
printre suporteri cu acelaºi nickna-
me ca „victima” Spania – a scos
în stradã mii de oameni la Santia-
go de Chile. Dupã meciul istoric
împotriva ibericilor (2-0), strãzile
capitalei statului sud-american au
fost împânzite de fanii care au ce-
lebrat calificarea în optimi a favo-
riþilor. Mii de steaguri în culorile
naþionale alb, roºu ºi albastru flu-
turau miercuri seara pe principale-
le artere ale celui mai mare oraº
chilian. Iar numele lui Vidal ºi San-
chez au fost strigate de suporterii
care au declanºat fiesta imediat
dupã fluierul de final al meciului.
La Santiago de Chile, partida a pu-

tut fi urmãritã pe un ecran gigant
amplasat pe o clãdire. ªi în tribune-
le Maracana, peste 40.000 de su-
porteri chilieni au creat o atmosfe-
rã incediarã, împingându-i de la spa-
te pe jucãtorii sud-americani care
au reuºit sã câºtige eliminând din
competiþie campioana mondialã en-
titre. Selecþionerul Jorge Sampaoli
a lãudat prestaþia excelentã a jucã-
torilor sãi, refuzând totuºi sã preci-
zeze dacã actuala echipã este „cea
mai bunã din istoria Chile”. La rân-
dul sãu, atacantul Alexis Sanchez a
promis cã echipa sa va da totul pe
teren pentru a câ’tiga trofeul Cupei
Mondiale. De cealatã parte, Spania
a devenit a patra campioanã mon-
dialã care, fiind în posesia titlului,
pãrãseºte turneul final din faza gru-

pelor. Brazilia la Cupa Mondialã din
1966, Franþa în 2002 sau Italia la
turneul final din Africa de Sud, în
2010 au fost precedentele naþionale
aflate ipostaza de a-ºi recunoaºte în-
frângerea dupã prima fazã a com-
petiþie. Dacã Maradona a decretat
cã „tiki-taka a murit”, imediat dupã
meciul pierdut de iberici în faþa Olan-
dei, cu scorul categoric de 5-1, alþii
sunt de pãrere cã în naþionala Spa-
niei este nevoie de o schimbare de
generaþii. Mai exact, specialiºtii spun
cã ar trebui sã se renunþe la vechea
gardã, la jucãtori ca Pique, Casil-
las, Busquets, Xabi Alonso sau Xavi
- care au câºtigat douã titluri euro-
pene (2008 ºi 2012) ºi o Cupã Mon-
dialã în 2010 - în favoarea lui Al-
cantara, Koke, Isco sau Deulofeu.

Actualul Campionat Mondial
poate intra în istorie  ºi ca primul
turneu în care spray-urile cu spu-
mã au intrat în dotarea  arbitrilor.

Spray-ul arbitrilor de la Mondial,Spray-ul arbitrilor de la Mondial,Spray-ul arbitrilor de la Mondial,Spray-ul arbitrilor de la Mondial,Spray-ul arbitrilor de la Mondial,
inventat de un argentinianinventat de un argentinianinventat de un argentinianinventat de un argentinianinventat de un argentinian

Nervoºi la culme din cauza co-
recþiei pe care le-au administrat-o
croaþii (0-4), doi dintre jucãtorii
Camerunului s-au luat la bãtaie
chiar pe terenul de joc. Dupã flu-
ierul final, camerele TV au surprins
unul dintre momentele neplãcute
ale Cupei Mondiale din Brazilia. Ata-
cantul Moukandjo (Nancy) ºi fun-
daºul Benoit Assou-Ekoto
(Tottenham) au avut un
schimb dur de replici, mo-
ment în care jucãtorul ce
evolueazã în Premier Lea-
gue l-a lovit cu capul în fi-
gurã pe coechipierul sãu.
Moukandjo a reacþionat ºi
l-a împins pe Assou-Eko-
to, fiind nevoie de interven-
þia lui Webo pentrua apla-
na conflictul. De altfel, sta-
rea de nervozitate a fost
maximã în tabãra „leilor

Alcãtuirea primului “11” pentru meciul
contra Elveþiei îi dã bãtãi de cap selecþio-
nerului Didier Deschamps. Yohan Cabaye
se resimte dupã primul meci din grupã al
“cocoºilor galici”, cel împotriva reprezen-
tativei statului Honduras, ºi nu s-a antre-
nat alãturi de colegii sãi. Unul dintre favo-
riþii selecþionerului francez, Cabaye este
incert, accidentarea sa fiind mai serioasã
decât se crezuse inþial. În cazul în care nu
va fi recuperat la timp locul sãu  în primul
“11” va fi luat cel mai probabil de fotba-
listul lui Lille, Rio Mavuba. Derby-ul gru-
pei E, Franþa-Elveþia se va disputa în aceas-
tã searã de la ora 22:00 pe Arena Fonte
Nova din Salvador. Ambele naþionale au
acumulat câte trei puncte dupã primele
partied: Franþa a învins Honduras cu 3-0,
iar Elveþia a trecut de Ecuador cu 2-1.

Vedeta naþionalei portugheze a efec-
tuat doar un antrenament uºor, la fina-
lul cãruia ºi-a pus o pungã de gheaþã pe
genunchi. În cantonamentul naþionalei

Camerunezii s-au luat
la pumni pe teren

Mijlocaºul francez Yohan Cabaye,
incert pentru meciul cu Elveþia

Cristiano Ronaldo le dã
din nou emoþii lusitanilor

pe perioada Cupei Mondiale, la Campi-
nas, Cristiano Ronaldo a dat din nou
semne cã este jenat de accidentarea la
genunchi, dar ºi de cea de la coapsã,
care l-au chinuit încã din perioada de
pregãtire a turneului final. Iar evoluþia
sa în partida de debut contra Germa-
niei, pierdutã la scor (0-4), a fost una
dezamãgitoare în nota echipei. În ciu-
da acestui fapt, portarul portughez Beto
a þinut sã asigure, însã, cã Ronaldo “nu
a pãrãsit antrenamentul prematur”, iar
condiþia sa fizicã este una foarte bunã
în acest moment. „Cristiano este sutã
la sutã pregãtit sã joace. De fiecare datã
când e titular, este pentru forma în care
se aflã”, a  precizat Paulo Beto.

neîmblânziþi” pe parcursul întregii
partide. Mijlocaºul african Alex
Song a fost eliminat în minutul 40,
dupã ce a încercat sã-l loveascã
pe Mario Mandzukic. Camerun a
pierdut cu scorul de 4-0 în faþa
naþionalei croate, rezultat ce a con-
sfinþit, dupã douã meciuri, elimi-
narea încã din faza grupelor a echi-
pei lui Samuel Eto’o.

Acestea sunt folosite pentru a þine
zidul la distanþa regulamentarã iar
urma lãsatã pe gazon se evaporã
într-un interval de timp foarte

scurt: între 45 de secunde ºi 2 mi-
nute. Inventatorul spray-ului minu-
ne este Pablo Silva, ziarist din Bue-
nos Aires, suporter al celor de la
Argentinos Juniors. Timp de ºase
ani, între 2002 ºi 2008, ajutat de
chimiºti, acesta  a lucrat la per-
fecþionarea spumei iar rezultatul i-
a convins pe oficialii FIFA. Spray-
ul nu afecteazã pielea, nu distruge
iarba, se evaporã rapid ºi este re-
zistentã la ploaie, vânt ºi frig. Se
poate folosi pe iarbã, pe zgurã, pe
teren articifial. Folosirea spray-ului
a început în 2008, în liga a treia
argentinianã, la meciul Los Andes-
Chacarita 1-3. În scurt timp,
spray-ul a ajuns în ligile din Argen-
tina ºi Brazilia, iar apoi, în 2011, a
fost folosit la Copa America. Din
acel an a început sã fie utilizat ºi în
Major League Soccer, iar  acum
este folosit ºi la Cupa Mondialã.
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GRUPA B

OLANDA 6p

CHILE 6p

Australia 0p

Spania 0p

GRUPA C

Columbia 3

Coasta de Fildeº 3

Japonia 0

Grecia 0

GRUPA D

Costa Rica 3

Italia 3

Anglia 0

Uruguay 0

GRUPA A

Brazilia     4P

Mexic 4P

Croaþia 3p

Camerun 0p

12 iunie: Brazilia – Croaþia 3-1

13 iunie: Mexic – Camerun 1-0

17 iunie: Brazilia – Mexic 0-0

19 iunie: Camerun – Croaþia 0-4

23 iunie, 23:00: Camerun – Brazilia
23 iunie, 23:00: Croaþia – Mexic

113 iunie: Spania – Olanda 1-5

14 iunie: Chile – Australia 3-1

18 iunie: Australia – Olanda 2-3

18 iunie: Spania – Chile 0-2

23 iunie, 19:00: Australia – Spania
23 iunie, 19:00: Olanda – Chile

14 iunie: Columbia – Grecia 3-0

15 iunie: Coasta F. – Japonia 2-1

19 iunie, 19:00: Columbia – Coasta F.
20 iunie, 1:00: Japonia – Grecia
24 iunie, 23:00: Japonia – Columbia
24 iunie, 23:00: Grecia – Coasta F.

14 iunie: Uruguay – Costa R. 1-3

15 iunie: Anglia – Italia 1-2

19 iunie, 22:00: Uruguay – Anglia
20 iunie, 19:00: Italia – Costa R.
24 iunie, 19:00: Costa R. – Anglia
24 iunie, 19:00: Italia – Uruguay
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Spania s-a umplut de
ridicol la Cupa Mondialã din
Brazilia. Umiliþi în partida
inauguralã a grupei B de
Olanda, scor 1-5, ibericii au
fost învinºi ºi de Chile, 2-0,
ºi au pãrãsit competiþia. De
cealaltã parte, sud-america-
nii, cu punctaj maxim pânã
acum, merg în “optimi”,
urmând ca, luni, sã-ºi
dispute primul loc contra
Olandei, ºi ea cu 6 puncte,
dupã 3-2 cu Australia – meci
ce a deschis ziua de mier-
curi. Chilienii sunt defavoriþi
de golaverajul inferior (+4
faþã de +5), având nevoie de-
o victorie pentru evitarea
Braziliei, ca ºi câºtigãtoare a
grupei A.

Dupã “ruºinea” contra
“Portocalei mecanice”,
Vicente Del Bosque a operat
douã modificãri în primul 11,
lãsându-i pe bancã pe Xavi ºi
Pique, înlocuiþi cu Pedro ºi
Javi Martinez. Degeaba!
Când e sã se aleagã praful,
n-ai nici inspiraþie, nici
precizie, nimic nu merge.
Doar douã ºuturi pe poartã,
în tot meciul, au expediat
oamenii lui Sampaoli, faþã de
cele 8 ale ibericilor, iar
efectele au fost devastatoare.
Mai întâi (20), a punctat
fotbalistul Valenciei, Edu
Vargas, pentru ca apoi, chiar
înaintea pauzei (43), Aran-

Spania, câºtigãtoarea ultimelor trei turnee fi-
nale, douã  de Campionat European ºi unul de
Cupã Mondialã, a fost eliminatã din competiþie

dupã doar douã partide, devenind cea mai
timpurie deþinãtoare a trofeului care bifeazã o

astfel de contraperformanþã

guiz sã mai rãsuceascã o
datã cuþitul în trupul muri-
bund al campioanei, cu o
super-execuþie din 10 metri.
Fusese o reprizã mediocrã
pentru spanioli, care irosise-
rã o singurã mare ºansã, prin
Diego Costa, care a întârzit
execuþia ºi a fost bocat. În
partea secundã, acelaºi
Costa, Ramos ºi Busquets au
trecut rând pe rând pe lângã
micºorarea ecartului. Antolo-
gicã râmâne ratarea celui din
urmã, “tibie” pe lângã, cu
poarta goalã. La poarta
cealaltã, Sanchez ºi Isla au
fost aproape de 3-0.

Urmare a acestui eºec,
Spania a devenit prima
campioanã mondialã elimina-
tã dupã doar douã partide ºi
a cincea care nu trece de
grupe, dupã Italia în 1950,
Brazilia în 1966, Franþa în
2002 ºi din nou Italia în
2010.

Del Bosque:
“Nu aº fi crezut
niciodatã
cã vom fi
eliminaþi din
primul tur”

Selecþionerul spaniol,
Vicente Del Bosque, a decla-
rat dupã înfrângerea cu Chile
cã nu ºi-a imaginat în nici un

moment cã echipa sa ar putea
fi eliminatã încã din faza
grupelor: “Am mai vãzut
grupuri de jucãtori lipsiþi de
motivaþie, însã acum nu a
fost cazul. Când mã gândesc
la cele 25 de zile de pregãti-
re, la starea bunã de spirit
din cadrul grupului, nu aº fi
crezut niciodatã cã vom fi
eliminaþi din primul tur. Ne-
am pregãtit bine, însã repriza
a doua cu Olanda ºi prima
împotriva Chile au fost o
dezamãgire totalã”, a conchis
selecþionerul ibericilor.

“Realitatea este cã echipa
nu merita sã treacã în turul
urmãtor. Vina trebuie sã fie
generalã ºi pe scarã largã ºi
fiecare trebuie sã înceapã cu
el însuºi”, a spus ºi cãpitanul
Spaniei, portarul Iker Casillas.

Sampaoli:
“Este o victorie
pe care nu o vom
uita niciodatã”

În tabãra statului Chile,
euforia era la ea acasã.
Jorge Sampaoli s-a întrecut

în laude la adresa echipei
sale, precizând cã victoria
împotriva Spaniei este una
pe care nu o vor uita nicio-
datã. “Vreau sã evidenþiez
în primul rând maniera în
care elevii mei au neutrali-
zat o echipã atât de puterni-
cã precum cea a Spaniei.
Am eliminat campioana
mondialã cu intensitate, cu
voinþã ofensivã ºi ne-am
calificat în optimi cu un
meci înainte de final, sunt
foarte mândru de grupul
meu. Nu ºtiu dacã este cea
mai mare victorie din istoria
Chile, cred întotdeauna cã
cea mai mare va fi urmãtoa-
rea, însã este o victorie pe
care nu o vom uita nicioda-
tã”, a subliniat selecþione-
rul, refuzând sã aprecieze
dacã actuala echipã este cea
mai bunã din istoria Chile.
“Timpul ne va demonstra
acest lucru”, a adãugat el.

Reacþiile presei
spaniole

“Eºec mondial” a titrat
cotidianul El Mundo Depor-

tivo, dupã cele întâmplate
miercuri la Rio de Janeiro.

Cu titlu “Dezastru!” a
început Marca, vorbind
despre un “trist adio al
campioanei mondiale”.
“Spania a oferit o imagine
tristã, dupã ce a fost
dominatã de o echipa
chilianã care nu a forþat
deloc. Vargas si Aranguiz
au arãtat carenþele unei
selecþionate care are nevoie
de o altã generatie”, a
notat Marca.

La rându-i, “Loviturã pe
Maracana ºi adio Mondial”
a scris As, subliniind cã
Spania a rãmas fãrã reacþie.
“Vargas ºi Aranguiz ºi-au
pus amprenta pe drama
spaniolã. Începe dezbaterea
privind finalul unui ciclu ºi
ceea ce urmeazã”.

Finalmente, El Pais a
notat: “Spania parãseºte
Mondialul dupã ce a fost
invinsa de Chile. Golurile
lui Vargas si Aranguiz au
fost de ajuns echipei chilie-
ne pentru a zdrobi campioa-
na mondialã”.

Cartonaºe galbene: Alonso 40 / Vidal 26, Mena 61.
Arbitru: Mark Geiger (SUA).

Casillas – Azpilicueta, Martinez,
Ramos, Alba – Alonso (Koke 46),
Busquets – Silva, Iniesta, Pedro
(Cazorla 76) – Costa (Torres 64).

Selecþioner: Vicente Del Bosque.

Bravo – Medel, Silva, Jara –
Isla, Aranguiz (Gutierrez 64), Diaz,
Mena – Vidal (Carmona 88)– Var-
gas (Valdivia 85), Sanchez.

Selecþioner: Jorge Sampaoli.

Spania  0-2  Chile
Stadion: Maracana – Rio de Janeiro, spectatori: 74.101.

Au marcat: Vargas 20, Aranguiz 43.
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GRUPA E

Franþa 3p

Elveþia 3p

Ecuador 0p

Honduras 0p

GRUPA F

Argentina 3p

Iran 1p

Nigeria 1p

Bosnia 0p

GRUPA G

Germania 3p

SUA 3p

Ghana 0p

Portugalia 0p

GRUPA H

Belgia 3p

Coreea de Sud 1p

Rusia 1p

Algeria 0p

17 iunie: Belgia – Algeria 2-1

18 iunie: Rusia – Coreea S. 1-1

22 iunie, 19:00: Belgia – Rusia
22 iunie, 22:00: Coreea S. – Algeria
26 iunie, 23:00: Algeria – Rusia
26 iunie, 23:00: Coreea S. – Belgia

15 iunie: Elveþia – Ecuador 2-1

15 iunie: Franþa – Honduras 3-0

20 iunie, 22:00: Elveþia – Franþa
21 iunie, 1:00: Honduras – Ecuador
25 iunie, 23:00: Honduras – Elveþia
25 iunie, 23:00: Ecuador – Franþa

16 iunie: Argentina – Bosnia 2-1

16 iunie: Iran – Nigeria 0-0

21 iunie, 19:00: Argentina – Iran
22 iunie, 1:00: Nigeria – Bosnia
25 iunie, 19:00: Nigeria – Argentina
25 iunie, 19:00: Bosnia – Iran

16 iunie: Germania – Portugalia 4-0

17 iunie: Ghana – SUA 1-2

21 iunie, 22:00: Germania – Ghana
23 iunie, 1:00: SUA – Portugalia
26 iunie, 19:00: Portugalia – Ghana
26 iunie, 19:00: SUA – Germania
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○

○

○

○
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○

○

○

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

OPTIMI DE FINALÃ:
Meci 1 – 28 iunie, 19:00: A1 – B2
Meci 2 – 28 iunie, 23:00: C1 – D2
Meci 3 – 29 iunie, 19:00: B1 – A2
Meci 4 – 29 iunie, 23:00: D1 – C2
Meci 5 – 30 iunie, 19:00: E1 – F2
Meci 6 – 30 iunie, 23:00: G1 – H2
Meci 7 – 1 iulie, 19:00: F1 – E2
Meci 8 – 1 iulie, 23:00: H1 – G2

SFERTURI DE FINALÃ:
Meci 1 – 4 iulie, 19:00

înving. “optime” 5 – înving. “optime” 6
Meci 2 – 4 iulie, 23:00

înving. “optime” 1 – înving. “optime” 2
Meci 3 – 5 iulie, 19:00

înving. “optime” 7 – înving. “optime” 8
Meci 4 – 5 iulie, 23:00

 înving. “optime” 3 – înving. “optime” 4

SEMIFINALE
Meci 1 – 8 iulie, 23:00

înving. „sfert” 2 – înving. „sfert” 1.
Meci 2 – 9 iulie, 23:00

înving. „sfert” 4 - înving. „sfert” 3.

FINALA MICÃ:
12 iulie, 23:00

FINALA MARE:
13 iulie, 22:00

Ajunsã prima pe pãmânt brazilian, na-
þionala Australiei a devenit ºi prima echi-
pã eliminatã oficial de la Cupa Mondialã.
“Soccerros” a fãcut-o însã cu stil, chi-
nuind-o teribil pe Olanda (2-3), formaþie
ce cu doar câteva zile înainte pulverizase
practic Spania.

Dupã un început echilibrat, Robben a
scãpat singur spre poarta adversã ºi l-a în-
vins pe Ryan, lucurile pãrând sã intre pe fã-
gaºul lor normal. De unde? La câteva zeci
de secund Cahill a gãsit o execuþie minunatã
(golul de pânã) acum al tunreului, scuturând
plasa lui Cillessen cu un voleu din marginea
careului, dupã ce mingea a lovit în prealabil
“transversala”. Olandezii au acuzat ºocul, ºi
doar ºansa a fãcut sã ajungã la cabine cu un
rezultat de egalitate (ocazii mari Bresciano
ºi Spiranovici). N-au mai evitat însã golul în
debutul pãrþii secunde. Cãpitanul Jedinak a
fructificat o loviturã de pedeapsã, urmare
unui henþ în careu comis de Janmaat.

Patru minute s-au bucurat australienii. Van
Persie a sunat adunarea, cu al treilea gol în
turneu, ca ºi neamþul Muller, dintr-o pasã
semnatã de Sneijder.

Jucãtorii de la Antipozi puteau sã mar-
cheze din nou, dar s-au precipitat în faþa

Primii veniþi, primii eliminaþi

“Cangurii”, la un pas de surprizã“Cangurii”, la un pas de surprizã“Cangurii”, la un pas de surprizã“Cangurii”, la un pas de surprizã“Cangurii”, la un pas de surprizã
porþii. Oar, singur cu Cillesen, în
locul unui ºut a preferat sã cen-
treze, iar Leckie n-a gãsit altã
soluþie decât o reluare cu piep-
tul, stopatã facil de defensiva lui
Van Gaal. ªi cum pe cine nu lasi
sã moarã nu te lasã sã trãieºti,
în minutul imediat urmãtor, re-
zerva Depay a fãcut 3-2, cu un
ºut cu efect din afara careului,
care l-a pãcãlit pe Ryan. Acesta
a fost ºi scorul final, Olanda, pro-
fitând de eºecul ulterior al Spa-
niei, reuºind sã acceadã ºi mate-
matic în “optimi”. Pentru supre-
maþie însã, Olanda nu-l va putea
utiliza contra
statului Chile pe
Van Persie, “în-
gãlbenit” cu
Australia ºi
suspendat. Nici
Cahill nu va
juca în duelul
pentru locul 3
cu Spania, de
fiind de aseme-
nea suspendat.

Cartonaºe galbene: Cahill 43 / Van Persie 47.
Arbitru: Djamel Haimoudi (Algeria).

Ryan – McGowan, Wilkinson,
Spiranovici, Davidson – Jedinak,
McKay – Leckie, Bresciano (Bo-
zanici 51), Oar (Taggart 77) – Ca-
hill (Halloran 69).

Selecþioner: Ange Postecoglou.

Cillessen –Vlaar, De Vrij, Indi
(Depay 45+3) – Janmaat, De Guz-
man (Wijnaldum 78), De Jong,
Blind – Sneijder – Van Persie (Lens
87), Robben.

Selecþioner: Louis van Gaal.

Australia  2-3  Olanda
Stadion: Beira-Rio, Porto Alegre, spectatori: 42.877.

Au marcat: Cahill 21, Jedinak 54 pen. / Robben 20, Van Persie 58, Depay 68.

Învinsã cu scandal la debutul CM de Bra-
zilia, Croaþia s-a rãzbunat pe Camerun, pe

Cartonaº galbene: Da Silva 89.
Cartonaº roºu: Song 40.

Arbitru: Pedro Proenca (Portugalia).

Itanjde – M’Bia, Chedjou
(Nounkeu 46), N’Koulou, Assou-
Ekotto – Song, Matip, Enoh – Chu-
po-Moting (Salli 75), Moukandjo
– Aboubakar (Webo 70).

Selecþioner: Volker Finke.

Pletikosa – Srna, Corluka, Lo-
vren, Pranjici – Modrici, Rakitici
– Perisici (Rebici 78), Sammir (Ko-
vacici 72), Olici (Da Silva 69) –
Mandzukici.

Selecþioner: Niko Kovaci.

Camerun  0-4  Croaþia
Stadion: Amazonia – Manaus, spectatori: 39.982.

Au marcat: Olici 11, Perisici 48, Mandzukici 61, 73.

Distracþie croatã

Leii camerunezi, numai neîmblânziþi n-au fost
care a învins-o
cu un sec 4-0,
rezultat echiva-
lent cu elimina-
rea selecþionatei
africane. Doar
11 minute a re-
zistat, la Natal,
visãtoarea de-
fensivã a “leilor
neîmblânþiþi”!
Veteranul Olici a
fãcut 1-0, servit
de Persici.

În minutul 40, ca ºi cum n-ar fi fost de
ajuns cã sunt conduºi, camerunezii au mai

rãmas ºi în inferioritate numericã. Alex
Song, sub ochii arbitrului, impardo-
nabil pentru experienþa sa la cel mai
înalt nivel (e jucãtorul Barcelonei), i-a
aplicat un cot în spate lui Mandzukici
(suspendat cu Brazilia), ºi Pedro Pro-
enca i-a acoradat “roºu” direct. De
aici, chiar cã a fost o joacã.

Perisici a fãcut 2-0 în debutul pãrþii
secunde, dupã o cursã solitarã, pentru
ca apoi Mandzukici (foto, alãturi de
Olici) sã realizeze o “dublã” în 8 mi-
nute (63 ºi 71), performanþã echivalentã cu
cel mai categoric succes din istoria formaþiei
ex-iugolsave la un turneu final mondial.

Cum Brazilia va întâlni în ultima rundã

Camerunul, pe care, probabil, o va învinge
ºi ea la scor, Croaþia are nevoie de-o victorie
contra Mexicului pentru a accede în primele
16 echipe ale lumii.

MECIURILE ZILEI

Arbitru: Enrique Osses (Chile).
Meciuri directe – 1  (1-0 pentru Italia în 1994, într-un amical).

Arbitru: Benjamin Williams (Australia).
Meciuri directe – 13 (2 victorii Honduras, 8 remize, 3 victorii

Ecuador, golaveraj 13-14; ultimul joc direct, 2-2 în noiembrie 2013).

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).
Meciuri directe – 36 (12 succese Elveþia, 9 remize, 15 victorii

Franþa, golaveraj 58-62; la CM, Elveþia ºi Franþa s-au întâlnit o
singurã datã, e ºi ultimul lor meci direct, 0-0 în 2006).

Italia – Costa Rica
Stadion: Pernambuco – Recife, astãzi, ora 19:00.

Echipe probabile

Sirigu – Darmian, Barzagli,
Paletta, Chiellini – De Rossi –
Candreva, Pirlo, Verratti, Mar-
chisio – Balotelli.

Selecþioner: Cesare Pran-
delli.

Navas – Gamboa, Umana,
Gonzalez, Duarte, Diaz – Bo-

lanos, Borges, Tejeda, Cam-
pbell – Ruiz.

Selecþioner: Jorge Pinto.

Elveþia – Franþa
Stadion: Fonte Nova – Salvador, astãzi, ora 22:00.

Lloris – Debuchy, Varane,
Sakho, Evra – Cabaye – Val-
buena, Pogba, Matuidi, Griez-
mann – Benzema.

Selecþioner: Didier Deschamps.

Benaglio – Lichtsteiner,
Djourou, Von Bergen, Rodrigu-
ez – Behrami, Inler – Shaqiri,
Xhaka, Stocker – Mehmedi.

Selecþioner: Otmar Hitzfeld.

Honduras – Ecuador
Stadion: Da Baixada – Curitiba, astãzi, ora 1:00.

Valladares – Beckeles, Ber-
nardez, Figueroa, Izaguirre –
Najar, Garrido, Claros, Espino-
za – Costly, Bengtson.

Selecþioner: Luis Suarez.

Dominguez – Paredes, Gua-
gua, Erazo, W. Ayowi – A. Va-
lencia, Gruezo, Noboa, Mon-
tero – E. Valencia, Caicedo.

Selecþioner: Reinaldo Rueda.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

20 / cuvântul libertăţii vineri, 20 iunie 2014sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

CSJ ŞTIINŢA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecţie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi gă-
siţi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.

 
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

Campania „Mingea e la voi”,
dedicată cluburilor de copii şi ju-
niori din ţară, a ajuns şi în Bănie,
iar reprezentanţii FRF, în frunte cu
gloriile Miodrag Belodedici şi Jean
Vlădoiu au făcut ofic iile în Sala
Polivalentă, întrucât vremea nu a
permis desfăşurarea ei pe „Ion
Oblemenco”, aşa cum se prevăzu-
se. Câte 30 de mingi au primit clu-
burile: CS Universitatea Craiova,
CSJ Ştiinţa Craiova, CSS Craiova,
Viitorul Ştiinţa Craiova, Şcoala GP,
Municipal Craiova, CS Podari, FC
Olt Slatina. Au ţinut discursuri cei
doi foşti mari fotbalişti, un alt re-
prezentant al FRF, Mircea Paras-
c hiv,  şeful departamentului de
scouting de la CSU Craiova, Ni-
colae Zamfir, dar şi şeful AJF Dolj,
Silviu Bogdan. „Salutăm iniţiativa
FRF şi aşteptăm ş i următoarele

tranşe, fiindcă situaţia cluburilor de
juniori este critică” a spus Bogdan,
cel care a intermediat acţiunea des-
făşurată în Sala Polivalentă.

Belodedici: „Misiunea Craiovei
va fi îndeplinită când va ajunge
iar în cupele europene”

Fostul libero al României, Mio-
drag Belodedici, a declarat: „Le-

Tenis / Andreea Mitu s-a calificat pe tabloul
principal la Wimbledon

Tenismena Andreea Cristina Mitu (22 ani) s-a calificat în
premieră pe tabloul principal de simplu al unui turneu de Grand
Slam, cel de la Wimbledon. Finalista de ac um doi ani a tur-
neului Popeci de la Craiova a învins-o ieri pe americanca
Irina Falconi, în trei seturi, cu 6-2,  6-7 (0), 6-2, în ultima
manşă a c alif icărilor. Mitu, numărul 214 mondial, a trecut pe
rând de americanca Sachia Vickery, cu 7-5, 7-6 (8),  thailan-
deza Luks ika Kumkhum, 7-5, 6-4, iar apoi de Falc oni, as i-
gurându-ş i un cec de 27.000 de lire s terline şi 50 de punc te
WTA. O altă tenismenă românc ă, Alexandra Dulgheru,  a ra-
tat ac cesul în primul tur, fiind învinsă în a doua rundă a c a-
lificărilor de americanca Melanie Oudin. Pe tabloul principal
de la Wimbledon vor mai fi româncele: Simona Halep (locul 3
WTA), Sorana Cârstea (29 WTA), Monic a Niculesc u (65
WTA), Irina Begu (80 WTA), Alexandra Cadanţu (84 WTA).
Tragerea la sorţi a tabloului princ ipal va avea loc astăzi.

Handbal / Grupa dificilă
la Euro pentru România

Naţionala feminină de handbal a României va evolua în grupa B la tur-
neul final al Campionatului European din luna decembrie, cu echipele
Norvegiei, Danemarcei şi Ucrainei, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la
Zagreb. Componenţa grupelor CE din luna decembrie, găzduit de Unga-
ria şi Croaţia, este următoarea: Grupa A (meciurile se joacă la Gyor):
Ungaria, Spania, Rusia, Polonia; B (Debrecen): Norvegia, Danemarca,
România, Ucraina; C (Varazdin): Suedia, Germania, Croaţia, Olanda; D
(Osijek): Muntenegru, Franţa, Serbia, Slovacia. Echipa României s-a aflat
în urna a treia valorică la tragerea la sorţi de la Zagreb. Ungaria şi Croaţia
au fost calificate direct la turneul final în calitate de organizatoare, în
timp ce celelalte echipe au jucat în grupe preliminare. Naţionala României
s-a calificat de pe locul secund al grupei 6, cu 4 puncte, în urma victorii-
lor cu Belarus (scor 30-28 şi 32-20). Turneul final al Campionatului Eu-
ropean de handbal feminin va avea loc în perioada 7-21 decembrie. După
disputarea meciurilor din prima fază, partidele din grupele principale vor
avea loc la Debrecen şi Zagreb, iar semifinalele, finala mică şi finala CE
sunt programate la Budapesta.

Campania „Mingea e la voi” a sosit şi în Bănie
cu mingi pentru juniori de la FRF

Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”Vlădoiu şi „Belo”: „Craiova are nevoie de performanţă”
am spus copiilor că mingile au
câte un cip în ele şi orice şut se
duce direct în plasă,  aşa că tre-
buie să tragă cât mai mult la poar-
tă. Mingile sunt făcute pentru ata-
canţi. Glumesc, dar e diferenţă
mare între copilăria noastră şi a
lor.  Îmi aduc aminte că eu jucam
cu mingi de 13 şi 24 de lei. Acum
sunt mai puţine locuri de bătut
mingea, în schimb văd că toţi au
echipamente de la cele mai renu-
mite firme şi ghete foarte frumoa-
se”. Belodedici s-a declarat bucu-
ros de promovarea Craiovei în
Liga I: „Am felic itat Craiova pen-
tru promovare şi le urez să ajun-
gă din nou să facă performanţă.
Mai trebuie să şi demonstreze la
nivel înalt, atunci când Craiova o
să revină în cupele europene ş i se
va auzi acel imn frumos pe sta-

dion, se poate spune că misiunea
celor care conduc clubul va fi fost
îndeplinită”. „Căprioara” regretă
eliminarea favoritei sale la câşti-
garea titlului mondial, Spania. În
Bănie, „Belo” a fost felicitat pen-
tru cariera de la naţională şi pen-
tru câştigarea Cupei Campionilor
cu Steaua Roş ie Belgrad,  nu şi
pentru c ea câş tigată c u Steaua
Bucureşti.

Vlădoiu: „E extraordinar pentru
fotbalul românesc că a promo-
vat Craiova”

Jean Vlădoiu a declarat că se bu-
cură de promovarea Craiovei şi a
rememorat perioada petrecută în
Bănie. „Sunt bucuros că am reve-
nit aici, am un sentiment deosebit
faţă de acest oraş. Craiova este una
dintre cele mai mari pepiniere ale
ţării. Nu doar că Universitatea a fă-
cut istorie, dar a dat jucători şi altor
cluburi mari pentru a face perfor-
manţă, cât şi echipei naţionale. E ex-
traordinar pentru fotbalul românesc
că a revenit Ştiinţa în Liga I, îmi
doresc nu doar să se menţină aco-
lo, ci să şi facă performanţă. Am
jucat la Craiova, sunt mândru de
asta. Îmi aduc aminte de acea vic-
torie cu Steaua din 2002 (3-1, n.r.).
Atunci  mi-au căzut pantalonii la
meciul cu Steaua când am ieşit la
încălzire, era stadionul arhilplin şi
mulţi oameni rămaşi în afara are-
nei. Aveam câteva luni de pauză, i-
am spus lui Emil Săndoi, care era
antrenor, că nu pot să intru de la
început şi am jucat în partea a doua.
A fost un meci fantastic, când am
plecat la Bucureşti erau suporteri
prin multe localităţi care ieşiseră pe
străzi să sărbătorească. Craiova are
nevoie de echipă în Liga I şi sunt
bucuros că a promovat. Lumea va
veni din nou în număr mare, ca pe
vremuri, dacă se va face performan-
ţă, dacă echipa va fi în primele 2-3
locuri. Am văzut că investiţiile de la
Craiova sunt mult peste ale unor
cluburi mari din România. Mă bu-
cur că doamna primar se implică,
aşa cum a promis. Îmi doresc să
intre şi Argeşul în circuit, i-am spus
şi primarului de la Piteşti, Pendiuc,
că a făcut mult mai puţin decât cel
de la Mioveni pentru fotbal. E bine
că se va duce Clinceniul acolo, dar
nu trebuie decât să joace, trebuie
să se antreneze acolo, să se mute
practic la Piteşti ca echipa să fie
adoptată de oraş. Mă doar sufletul
şi de Rapid, am jucat acolo, dar cel
mai mult suferă suporterii, apoi ju-
cătorii, care au muncit şi nu-şi cu-
leg roadele”.


