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- Privatizare, privatizare,
Popescule, dar ăsta a fost jaf
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actualitate / 7David Cameron,
singur împotriva
tuturor. Bătălie
pierdută

Summitul european din 26-27
iunie a.c., de la Bruxelles, are pe
agenda sa şi o problemă delicată:
armonizarea opţiunilor  liderilor
europeni, „cei 28”, în privinţa de-
semnării lui Jean Claude Juncker,
fost premier al Luxemburgului şi
şef al Eurogrupului, ca viitor pre-
şedinte al Comisiei Europene. În
week-end-ul trecut,  la Elysee,
nouă şefi de stat şi de guvern so-
cial-democraţi au convenit să sus-
ţină candidatura câştigătorului ale-
gerilor europarlamentare, c u un
avans de 24 de mandate, demers
care intră „la pachet”...

Redeschiderea
Muzeului de Artă
Craiova, un
moment mult
aşteptat

O invitaţie
tentantă: Mozart,
Beethoven,
percuţie şi arii
celebre!

„Solişti în concert” este spec-
tacolul pe care vi-l propune Filar-
monica „Oltenia” pentru această
seară. Va fi o îmbinare interesantă
între muzica clasică – cu acorduri
pentru vioară, imaginate de inega-
labilul Mozart şi acorduri pentru
pian, compuse de un alt titan al
muzicii, Beethoven – percuţie şi arii
din operete. Pe scenă se vor afla,
din nou, prezenţe exotice, soliştii
consacraţi din Coreea de Sud care
sunt, în aceste zile, invitaţii spe-
ciali ai instituţiei craiovene.

A deschis portiera
maşinii şi a
accidentat
un motoscuterist
băut

Regizorul ş i artis tul vizual american, Robert Wilson a
primit ieri titlul de Doctor Honoris  Causa al Universităţii
din Craiova. Robert Wilson, care montează pentru prima
oară în România, alături de o echipă de  colaboratori, va
as igura regia ş i light-designul spectacolului “Rinocerii”,
de  Eugčne Ionesco. Premiera va avea loc la Teatrul Naţi-
onal Craiova pe  2 iulie 2014.
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Parþial
înnorat

Premierul Victor Ponta a anun-
þat ieri, în ºedinþa de guvern, cã
Executivul va adopta o hotãrâre
care va stabili cã primul tur al ale-
gerilor prezidenþiale va avea loc
pe 2 noiembrie, iar cel de-al doi-
lea tur - pe 16 noiembrie. „E (pe
ordinea de zi — n.r.) ºi hotãrârea
de guvern cu data (alegerilor pre-
zidenþiale — n.r.): 2 noiembrie, 16
noiembrie — alegerile prezidenþi-
ale”, a spus prim-ministrul, adãu-
gând cã tot ieri urma sã fie discu-
tatã ºi ordonanþa de urgenþã pri-
vind modificarea legii pentru ale-
gerea preºedintelui României, la
solicitarea AEP. “Sã explicaþi ce
adoptãm azi legat de alegerile pre-
zidenþiale, cã sunt doar propuneri
ale Autoritãþii Electorale Perma-
nente de bunã organizare a ale-
gerilor prezidenþiale”, i s-a adre-
sat Ponta ministrului de Interne,
Gabriel Oprea. Guvernul a adopta
ieri o ordonanþã de urgenþã pri-
vind modificarea Legii 370/2004
pentru alegerea preºedintelui Ro-
mâniei, iniþiatã de AEP, prin care
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Rus: Vom începe încercând sã
reducem risipa în acest minister

Noul ministru al Transporturilor, Ioan
Rus, a afirmat ieri, dupã preluarea portofo-
liului, cã în instituþia pe care o va conduce
este foarte mult de lucru ºi îºi propune sã
reducã „risipa” atât din punct de vedere al
resurselor materiale, cât ºi umane. „Vom
începe încercând sã reducem risipa în
acest minister ºi mã refer atât la resursele -
materiale, cât ºi la cele umane. Cu acest
rezultat, probabil cã vom deveni mai com-
petitivi în ceea ce facem, în întreaga activi-
tate a ministerului. Fiind mai competitivi,
la un moment dat s-ar putea sã devenim ºi
performanþi ºi sã putem concura cu servi-
ciile ºi produsele noastre de-a-devãrate-
lea în ceea ce se întâmplã în Europa”, a
declarat ieri oficialul într-o scurtã declara-
þie de presã la sediul Ministerului Trans-
porturilor, dupã preluarea portofoliului.
Rus a arãtat cã va avea nevoie de puþin
timp pentru a-ºi da seama ce are de fãcut,
„mai bine eventual decât pânã acum”.
Guvernul se reuneºte sâmbãtã
pentru Acordul UE al Moldovei

Guvernul se va reuni sâmbãtã, într-o
ºedinþã extraordinarã, pentru a aproba
proiectul de lege privind ratificarea Acor-
dului de asociere a Republicii Moldova
la Uniunea Europeanã, precum ºi o or-
donanþã de urgenþã necesarã construirii
gazoductulului Iaºi-Ungheni, a anunþat
premierul Victor Ponta. „Ne reîntâlnim
sâmbãtã pentru o ºedinþã extraordinarã
de guvern, care va avea ca obiect doar
aprobarea proiectului de lege privind ra-
tificarea Acordului de asociere dintre
Moldova ºi Uniunea Europenã, ºi o or-
donanþã de urgenþã legatã de gazoduct”,
a spus Ponta miniºtrilor, în ºedinþa de ieri
a Executivului. Republica Moldova,
Ucraina ºi Georgia vor semna, astãzi, acor-
duri de asociere cu UE. Ministerele Eco-
nomiei din România ºi Republica Mol-
dova au semnat un acord pentru con-
strucþia unei conducte de gaze între cele
douã þãri, pe ruta Iaºi-Ungheni, având ca
obiectiv interconectarea sistemelor de
transport al gazelor naturale.

se vrea eliminarea secþiilor de vo-
tare speciale. Prin acest proiect de
OUG se prevede ca, odatã cu des-
fiinþarea secþiilor de votare specia-
le, sã fie reglementatã posibilita-
tea exercitãrii dreptului de vot la
orice secþie de votare, în cazul ale-
gãtorilor care în ziua votãrii se aflã

în altã comunã, în alt oraº sau mu-
nicipiu decât cel de domiciliu. Gu-
vernul ar urma, prin OUG de modi-
ficare a Legii 370/2004, sã majore-
ze ºi termenul de stabilire, de cãtre
Executiv, a datei alegerilor, de la 45
de zile la 60 zile înainte de ziua vo-
tãrii, în vederea îndeplinirii eficien-

te a procedurilor electorale pre-
vãzute de lege. Dispoziþiile actua-
le ale Legii nr.370/2004, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, prevãd organizarea sec-
þiilor de votare speciale, de regulã
în gãri, autogãri ºi aerogãri, pre-
cum ºi campusuri universitate.
“Din practica anterioarã a organi-
zãrii alegerilor s-a constatat cã au
fost situaþii în care câteva sute de
secþii de votare din localitãþile mari
ºi din zonele turistice au fost ex-
trem de aglomerate, iar în alte câ-
teva mii de astfel de secþii, consti-
tuite în localitãþile mici, rurale, flu-
xul alegãtorilor a fost deosebit de
redus”, se aratã în nota de funda-
mentare a Guvernului. Executivul
justificã eliminarea din lege a sec-
þiilor de votare speciale invocând
imposibilitatea estimãrii numãrului
de alegãtori care se vor prezenta
la vot, fapt care determinã la rân-
dul sãu dificultãþi în estimarea co-
rectã a numãrului de buletine de
vot care trebuie repartizat fiecãrei
secþii de votare speciale.

Guvernul a aprobat, în ºedinþa de ieri, forma
finalã a schemei fiscale pentru restructurarea cre-
ditelor, denumitã „Electorata”, care se va aplica
pentru persoanele cu venituri brute de cel mult
2.200 de lei/lunã, dar cu o reducere a plafonului cu
care banca poate diminua rata lunarã de platã, de
la 50% la 35%. Potrivit formei finale a ordonanþei
de urgenþã, obþinute de Mediafax, deducerea din
venitul lunar impozabil a fost menþinutã la 900 de
lei, restructurãrile fiind permise pânã la finele lui
2015. Astfel, fiecare client care va obþine o restruc-
turare a creditelor în condiþiile solicitate de stat ar
putea primi un beneficiu lunar de cel mult 144 de
lei, aferent impozitului de 16% aplicat la suma ma-
ximã deductibilã. Ordonanþa stabileºte cã deduce-
rea se acordã lunar, dupã încheierea perioadei de
reducere a ratei, încadrabilã în perioada 1 ianuarie
2016 ºi 31 decembrie 2017, ºi reprezintã rata din
aceastã perioadã, dar nu mai mult de 900 lei /lunã.
Deducerea specialã pentru credite se acordã dacã
restructurarea creditelor, care semnificã modifica-
rea condiþiilor de rambursare a acestora, îndepli-
neºte cumulativ urmãtoarele condiþii: sã fie acor-
datã pentru credite care nu înregistreazã întârzieri
la platã sau care au întârzieri la platã de cel mult 90
zile; sã conducã la diminuarea cu cel mult 35% a
obligaþiilor lunare de platã ale debitorului, aferen-
te creditului supus restructurãrii, dar nu cu mai

Guvernul a aprobat „Electorata”
mult de 900 lei sau echivalent, indife-
rent dacã împrumutul respectiv a fost
acordat în lei sau în valutã, pentru o
perioadã de maxim doi ani. Proiectul
mai prevede cã deducerea specialã
pentru credite nu se mai acordã înce-
pând cu luna în care contribuabilul
realizeazã venituri din salarii prevãzu-
te mai mari de 2.200 lei/lunã, pe par-
cursul derulãrii contractului supus re-
structurãrii, pentru perioada respecti-
vã sau pentru perioada în care plãþile
nu au fost efectuate conform graficu-
lui stabilit de împrumutãtor dupã re-
structurarea creditului. Premierul Vic-
tor Ponta a anunþat chiar înaintea
ºedinþei de guvern de ieri cã urmeazã
sã fie adoptatã o ordonanþã care per-
mite înjumãtãþirea ratei la bancã pe o perioadã de
doi ani. „Vreau sã anunþ public cã astãzi (n.r. - ieri)
avem pe ordinea de zi ºi vom adopta o ordonanþã
de modificare, e vorba de creditul fiscal, acea pre-
vedere care permite celor care au rate la bancã sã li
se înjumãtãþeascã rata pe o perioadã de doi ani, iar
noi vom suporta deducând din impozit dobânda
suplimentarã. Vreau doar sã spun cã dacã am
fãcut ceea ce trebuia pentru mediul de afaceri,
am pãstrat cota unicã, scutim de impozit profitul

reinvestit chiar de la 1 iulie ºi reducem CAS de
la 1 octombrie, ºi mulþumesc Senatului, care a
votat deja aceastã lege, trebuie ºi pe partea so-
cialã. Am dat întâi pensiile, salariile, am redus
TVA-ul, de la 1 iulie se mãreºte salariul minim la
900 de lei ºi acest nou sprijin pentru cei care au
ratã la bãnci ne va ajuta nu doar pe plan social, dar
ºi pe plan economic, pentru cã rãmân mai mulþi
bani în economie ºi ãsta e un lucru extrem, extrem
de important”, a spus Ponta.

CFR Marfã va disponibiliza probabil 2.500 de
angajaþi, a declarat premierul Victor Ponta, care
a susþinut cã acesta este preþul pentru faptul cã
Guvernul a fost „sabotat” anul trecut în încerca-
rea de a rezolva problemele companiei. „Anul
trecut am fost sabotaþi ºi nu am putut sã rezol-
vãm problema CFR Marfã, acum probabil 2.500
de oameni o sã-ºi piardã locul de muncã, dar
ãsta e preþul pentru sabotajele pe care le-am tot
suferit anul trecut”, a spus Ponta în ºedinþa de
guvern, într-o discuþie cu noul ministru al Trans-
porturilor, Ioan Rus. În luna iunie a anului tre-
cut, compania GFR, controlatã de omul de afa-
ceri Gruia Stoica, a fost declaratã câºtigãtoare

Ponta: Probabil 2.500 angajaþi CFR
Marfã îºi vor pierde locul de muncã

în procesul de privatizare a companiei feroviare,
oferind un preþ de 202 milioane euro pentru 51%
din acþiuni. Tranzacþia nu a fost finalizatã însã
pânã la termenul limitã, 14 octombrie, pentru cã
unele bãnci creditoare ale CFR Marfã nu ºi-au
dat acordul pentru schimbarea acþionariatului,
iar Consiliul Concurenþei nu a avut timpul nece-
sar pentru a se pronunþa asupra operaþiunii. În
urmã cu douã sãptãmâni, ministrul Transportu-
rilor de atunci, Dan ªova, a anunþat cã CFR
Marfã va începe concedierea a peste 2.000 de
oameni, din cauza situaþiei financiare nefavora-
bile, în lipsa acestei mãsuri transportatorul fero-
viar riscând sã rãmânã fãrã fond de salarii din

august. „Cifra concedierilor la CFR Marfã a fost
stabilitã în noiembrie anul trecut la 2.500 de oa-
meni, trebuia fãcutã din februarie. Nu s-a fãcut.
(...) Din pãcate, fãrã aceste concedieri, în luna
august - ºi aºa sunt probleme cu fondul de sala-
rii - rãmânem fãrã fond de salarii. Deci este o
problemã foarte mare ºi trebuie rezolvatã foar-
te rapid”, a spus ªova, rãspunzând unei între-
bãri. El a precizat cã numãrul celor disponibili-
zaþi va fi mai mic de 2.500, în contextul în care
aproximativ 200 au ieºit între timp la pensie, iar
cei care vor pleca vor beneficia de salarii com-
pensatorii, pânã la 24 de luni, banii aflându-se la
Ministerul Muncii.
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Summitul european din 26-27
iunie a.c ., de la Bruxelles, are pe
agenda sa şi o problemă delicată:
armonizarea opţiunilor liderilor
europeni,  „cei 28”, în privinţa
desemnării lui Jean Claude Jun-
cker, fost premier al Luxembur-
gului şi şef al Eurogrupului, ca
viitor  preşedinte al Comisiei Eu-
ropene. În week-end-ul trecut,  la
Elysee, nouă şefi de stat şi de
guvern soc ial-democraţi au con-
venit să susţină candidatura câş-
tigătorului alegerilor europarla-
mentare, cu un avans  de 24 de
mandate, demers c are intră „la
pachet” c u alte înţelegeri – pre-
şedinţia Cons iliului European şi
a Parlamentului European, dar şi
pos tul de Înalt Reprezentant pen-
tru Afaceri Externe – inc lusiv
susţinerea la vot în PE de către
cele două mari familii politic e,
PPE şi PES. Cel c are se opune,

MIRCEA CANŢĂR

David Cameron, singur împotriva
tuturor. Bătălie pierdută

de unul singur,  abandonat de
aliaţi, es te premierul britanic Da-
vid Cameron, deloc dispus să de-
pună armele sau să se abţină. În
oc hii ac es tuia, fos tul patron al
Eurogrupului este prototipul eu-
rocratului, „federalist”,  vinovat
de votul sanc ţionatoriu la euro-
parlamentarele din 25 mai a.c .,
incapabil să reformeze UE. Cu 11
luni înaintea „renovării” Camerei
Comunelor, premierul britanic are
deja o dific ultate între atâţia eu-
rosceptic i. A căutat, dar inope-
rant, să o convingă pe Angela
Merkel,  dar  ş i pe preşedintele
Cons iliului European, Herman
Van Rompuy, de găs irea unui
compromis  cu un alt candidat.
„Sunday Times” nu ezită să com-
pare şansele lui David Cameron
cu cele ale echipei Angliei de a
câştiga Cupa Mondială din Bra-
zilia, unde a fost de-a dreptul umi-

lită. Pentru Angela Merkel şi, pro-
babil,  pentru David Cameron,
summitul de la Bruxelles se anun-
ţă aidoma unui coşmar, mai ales
că până acum cancelarul german
s-a considerat un aliat al britani-
cilor.  Deş i ceea ce se întâmplă
în prezent n-ar putea cons titui
decât un episod din ceea ce ilus-
trează izolarea Regatului Unit.
Pentru Danis McShane, fost mi-
nistru pentru Afaceri Europene în
Cabinetul lui Tony Blair, David
Cameron nu es te decât un „Don
Quijote” c are îl atacă pe Jean
Claude Juncker fără a dispune de
alianţa necesară. Rolul lui San-
cho Panza l-a interpretat c ontro-
versatul premier ungar Viktor
Orban,  aliat potenţial, care a de-
zertat.  Suedia şi Olanda au anun-
ţat oficial c ă-l sus ţin pe luxem-
burghez. De fapt, David Came-
ron doreşte să ofere o satis facţie

bazei elec torale a partidului său,
tot mai impregnată de euroscep-
tici. Nu trebuie uitat c ă pentru a
lua conducerea Partidului Conser-
vator  în 2005, a încheiat un pact
c u aripa sa antieuropeană: în
sc himbul sus ţinerii ac es tora,  a
retras „Tory” din PPE. Rezultat:
când PPE l-a desemnat pe Jun-
cker candidatul său la preşedinţia
Comisiei Europene, Londra n-a
suflat un c uvânt. Mai mult, în
2013, pentru calmarea aripii anti-
europene a Partidului Conserva-
tor,  Cameron a promis un refe-
rendum pentru ieşirea ţării sale din
UE în 2017. Aşadar, rezultatul este
opus celui c ăutat: decizia oferă
oxigen Partidului pentru Indepen-
denţa Regatului Unit (UKIP), anti-
UE, care a venit în frunte la ale-
gerile europarlamentare. Dac ă nu
obţine conces ii semnificative, şi
nu are cum să le obţină,  partizanii

ieşirii din UE se întăresc. La toate
acestea se mai adaugă şi faptul că
Andy Coulson, fost consilier pe
probleme de imagine şi comuni-
care al lui David Cameron, a fost
găsit vinovat în procesul ascultă-
rii ilegale a telefoanelor  practicată
de tabloidul lui Rupert Murdoch
„News of the World”.  Ac eas tă
condamnare îl obligă pe David
Cameron, care l-a angajat pe Coul-
son ca direc tor de c omunicare al
Partidului Conservator  în 2007,
înainte de a ajunge în Dow ning
Street, unde a rămas c onsilier
până la demisia sa din 2011, în plin
scandal, să-şi ceară scuze.  Ma-
nevrele lui David Cameron, c hiar
disperate, nu au însă aderenţă. Mai
clar, a pierdut bătălia împotriva lui
Jean Claude Juncker, deşi la Bru-
xelles se află un res taurant Tra-
falgar, dar  victoria nu va putea fi
savurată nici de c âştigători.

Consilierii municipali au votat
amenajările de sub pasaj

De ce să fie roşu şi să nu fie verde sau alb-albastru? Cam aşa
au pus problema consilierii municipali care au votat ieri
amenajările pe care Primăria Craiova urmează să le facă sub
pasajul din Valea Vlăicii. După ce s-a întors pe dos simbolistica
fiecărei culori în parte, a rămas ca proiectanţii.

Consilierul PP-DD, Ionel Pană a venit cu
propunerea ca pasajul să fie colorat în verde
pentru a fi cât mai aproape de culoarea ierbii
care va lipsi în acea zonă. „Acolo există foar-
te mult beton şi ciment şi cred că ar fi fost
mai potrivit dacă, în loc de roşu, ne-am opri
la culoarea verde care este culoarea ierbii”.
Un alt consilier care a făcut o sugestie a fost
liberalul Pavel Badea. Sportiv la origine, Ba-
dea a venit cu ideea ca zona să fie colorată
în alb-albastru, culori cu care se identifică
Bănia. „Încercaţi să le spuneţi proiectanţilor
că alb-albastru este culoarea Craiovei şi să-
i rugăm să fie cât mai aproape de aceste
culori”, a menţionat consilierul PNL.
Roşu a fost dictat de bej

Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a expli-
cat consilierilor că alb-albastru nu este de-

loc o culoare estetică nici măcar pentru bor-
durile din municipiu,  şi cu atât mai puţin
pentru o zonă de promendată cum va fi cea
de sub pasaj. În ceea ce priveşte roşul do-
minant, primarul a precizat că această cu-
loare nu a fost opţiunea Primăriei Craiova,
ci a fost aleasă de proiectanţi. „Culoarea ro-
şie a fost aleasă de proiectanţi. Eu le-am spus
să vedem care va fi culoarea faţadelor de la
Jiu şi Onioptic. Ba chiar le-am spus proprie-
tarilor să se întâlnească şi să discute ca să
nu fie una albastră şi alta verde, adică o ţigă-
neală. Se pare că ei s-au oprit la culoarea
bej, iar roşu nu face altceva decât să învio-
reze puţin zona”, a spus Olguţa Vasilescu.
Culoarea ar putea fi schimbată

Edilul Craiovei a ţinut să prec izeze însă
că nu ţine neapărat la ac eastă culoare.

Având şi rezonan-
ţă politică, f iind
asociată cu parti-
dul social-demo-
craţilor pe care îl
reprezintă în Bă-
nie, Lia Olguţa
Vas ilesc u le-a
spus consilierilor
c ă,  din punc tul
său de vedere, se
poate renunţa la
culoare dacă pro-
iectanţii vor fi de
acord. „Nici mie
nu mi-a plăcut să
fie roşu,  dar
aceasta a fost ide-
ea proiec tanţilor,

după cum v-am spus. Nu ţin la această cu-
loare, care se poate modifica pe parcurs”.
În c ele din urmă, proiectul a fos t votat aşa
cum a fost propus  de municipalitate, care
a preluat varianta sugerată de proiectanţi
de a îmbrăc a toată zona într-un covor cau-
ciuc at în c uloarea roşu. Obiectele care vor
decora aces t spaţiu vor f i şi ele acoperite
cu un material în aceeaşi nuanţă.
Traficul nu va fi deranjat în nici un fel

Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-a asigu-
rat, în schimb, pe consilieri că varianta
aleasă este c ea mai bună. Pe lângă faptul
că a fost cea mai ieftină, edilul a explic at
că proiec tanţii au reuşit să găseasc ă şi

soluţia c ea mai potr ivită pentru aces t spa-
ţiu. „Eu c red că soluţia la care s-a ajuns
es te c ea mai bună şi vă promit că nu va
deranja trafic ul rutier, e mai mult o zonă
de sufragerie a unui centru care se doreş-
te occ idental. Dacă vor fi activităţi vor fi
montate şi plase pentru protecţie”. Prima-
rul a menţionat c ă iniţial s -a încercat să se
amenajeze aic i o parc are dar  nu s-a putut
pentru că maşinile ar  fi înc urcat trafic ul
din giratoriu. O altă restr icţie a venit şi din
faptul c ă pasajul este c ons truit pe banii
Uiunii Europene care interzice orice inter-
venţie asupra lucrării timp de cinci ani de
la darea în func ţiune.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova l-au condamnat, miercuri, 25
iunie a.c., pe fostul procuror al
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Caracal, Iacob Niculãiþã, la 2
luni de închisoare, într-un alt do-
sar vizând încãlcarea prevederilor
art. 134 din Legea 295/2004. Este
vorba despre încãlcarea prevede-
rilor regimului armelor ºi muniþii-
lor: „Deþinerea sau portul de
armã neletalã din categoria ce-
lor supuse autorizãrii, fãrã drept,
constituie infracþiune ºi se pedep-
seºte cu închisoare de la 3 luni
la 1 an”(art. 134). Dosarul a fost
înregistrat pe 18 martie la Curtea
de Apel Craiova ºi vizeazã un pis-
tol marca ,,GAMO”, de calibrul
4,5 mm, deþinut ilegal de fostul
procuror. Instanþa l-a gãsit vino-

Încã o condamnare pentru fostulÎncã o condamnare pentru fostulÎncã o condamnare pentru fostulÎncã o condamnare pentru fostulÎncã o condamnare pentru fostul
procuror Niculãiþãprocuror Niculãiþãprocuror Niculãiþãprocuror Niculãiþãprocuror Niculãiþã

Fostul procuror Iacob Niculãiþã, de la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Caracal, aflat
în puºcãrie dupã ce a fost condamnat defini-
tiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru
trafic de influenþã în formã continuatã, mai
bifeazã o condamnare. Curtea de Apel Craio-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, miercuri
dupã-amiazã, în jurul orei 15.00, Maria Popescu,
de 65 de ani, din comuna doljeanã Bulzeºti, pasa-
gerã într-un autoturism Dacia Logan, staþionat în
localitatea Bulzeºti, nu s-a asigurat ºi a deschis
portiera dreapta spate lovind un motoscuter Piag-
gio, neînmatriculat condus de Constantin Calotã,
de 48 de ani, din Timiºoara. În urma accidentului a
rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã a lui Constan-
tin Calotã. „Procedând la testarea cu aparatul alco-
oltest a bãrbatului, poliþiºtii au costatat cã avea o

A deschis portiera maºinii ºi a accidentat
un motoscuterist bãut

vat pe inculpat de încãlcarea pre-
vederilor regimului armelor ºi
muniþiilor ºi l-a condamnat la 2
luni de închisoare, pedeapsã con-
topitã cu cea de 3 ani primitã pen-
tru trafic de influenþã: „Schimbã
încadrarea juridicã a faptei pen-
tru care a fost trimis în judecatã
inculpatul Niculãiþã Iacob în in-
fracþiunea prev. de art. 134 din
Legea 295/2004 cu aplicarea art.
5 CP. Condamnã inculpatul la
pedeapsa de 2 luni închisoare.
Contopeºte pedeapsa aplicatã
prin prezenta sentinþã cu pedeap-
sa de 3 ani închisoare aplicatã
inculpatului prin s.p. nr. 2/
09.01.2014 a Curþii de Apel Cra-
iova, inculpatul urmând sã exe-
cute pedeapsa cea mai grea de: -
3 ani închisoare pedeapsa prin-

cipalã. Dispune confiscarea de la
inculpat a unui pistol marca
,,GAMO” seria 04-4 C-141356-
03 CAL 4,5 mm. Obligã incul-
patul la 300 lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Cu apel. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã la
25.06.2014”, se aratã în hotãrâ-
rea Curþii de Apel Craiova.

Reamintim cã, pe 3 aprilie a.c.,
Iacob Neculãiþã a fost condam-
nat definitiv la 3 ani de închisoa-
re cu executare pentru trafic de
influenþã, într-un dosar în care
fusese trimis în judecatã de DNA
Craiova în decembrie 2013. În
rechizitoriu, procurorii au reþinut
cã „în cursul lunii noiembrie
2012, inculpatul Niculãiþã Iacob
a pretins de la un denunþãtor
suma de 5.000 de euro, lãsându-

l sã creadã cã, prin calitatea de
procuror la Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Caracal, va influ-
enþa un alt procuror din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Olt care efectua cercetãri faþã
de denunþãtor pentru sãvârºirea
unei infracþiuni grave. Inculpatul
a primit de la denunþãtor, în cur-
sul lunii decembrie 2012, suma
de 22.500 lei (1.500 de euro ºi
15.750 de lei), prin intermediul
inculpatului Muºat Constantin. În
cursul lunii octombrie 2013, in-
culpatul Niculãiþã Iacob a mai pre-
tins de la acelaºi denunþãtor, prin

intermediul lui Muºat Constantin
suma de 6.000 de euro, preva-
lându-se de o relaþie apropiatã cu
procurorul de ºedinþã din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Olt, pentru ca acesta din urmã
sã accepte administrarea unor
probe în cursul cercetãrii jude-
cãtoreºti, din care sã rezulte o
altã stare de fapt decât cea pre-
zentatã prin rechizitoriu, astfel
încât rezultatul procesului sã fie
aplicarea unei pedepse cu sus-
pendare faþã de denunþãtor”,
dupã cum comunicau reprezen-
tanþii DNA.

Un bãrbat bãut, care conducea un motoscuter neînmatriculat, fãrã a avea permis
corespunzãtor, a fost rãnit uºor dupã ce o femeie, pasagerã într-o maºinã ce staþiona, a

deschis portiera fãrã sã se uite, doborându-l pe bãrbat. Ambii s-au ales cu dosare penale.

valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat,
fiind condus la spital în vederea recoltãrii probelor
biologice. De asemenea, din cercetãrile efectuate s-
a stabilit faptul cã acesta nu posedã permis de con-
ducere. Poliþiºtii au întocmit dosar penal pentru vã-
tãmare corporalã din culpã pe numele femeii, iar ti-
miºoreanului i  s-a întocmit dosar penal pentru con-
ducere fãrã permis, conducerea unui vehicul neîn-
matriculat ºi conducere sub influenþa bãuturilor al-
coolice”, ne-a declarat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

va l-a condamnat, miercuri, 25 iunie a.c., la 2
luni de închisoare cu executare pentru deþi-
nere de armã neletalã fãrã drept, mai exact
un pistol marca Gamo. Judecãtorii au conto-
pit noua pedeapsã cu cea veche, astfel cã Ni-
culãiþã are de executat tot 3 ani de închisoa-

Un echipaj medical a fost solicitat, ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 7.00, în centrul Craioveni,
lângã Cinematograful Patria, la blocul M10, Livia
Guardia anunþând cã fiul ei, Ernesto Guardia,
în vârstã de 26 de ani, s-a aruncat de la o fe-
reastrã a apartamentului în care locuiesc, de la
etajul 3 al imobilului. O ambulanþã ºi un echipaj
de poliþiºti ai Secþiei 1 Craiova au ajuns la faþa
locului, medicii constatând cã tânãrul trãieºte,
astfel cã l-au transportat la Unitatea de Primir
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Mama tânãrului le-a explicat oame-
nilor legii cã fiul ei era cam deprimat în ultima
perioadã, cã se despãrþise de iubitã ºi avea pro-
bleme ºi la serviciu, însã nu se aºtepta la un
asemenea gest. A fost deschisã o anchetã pen-
tru a se stabili ce l-a determinat pe tânãr sã
recurgã la un asemenea gest, poliþiºtii urmând
sã discute cu el când medicii le vor permite.

 S-a aruncat de la etajul 3 încercând
sã se sinucidã

Un tânãr de 26 de ani, din
Craiova, s-a aruncat, ieri dimi-

neaþã, de la etajul 3 al blocului în
care locuieºte, în apropierea
Cinematrografului Patria,

încercând sã-ºi punã capãt zile-
lor. Acum este internat la spital.

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj au fost solicitate ieri, în jurul
orei 12.30, prin 112, pe strada Henri Coandã,
din Craiova, în cartierul craiovean Valea Roºie,
unde, în curtea Liceului UCECOM, un copac
fusese doborât de vânt peste cinci autoturisme
parcate în faþa unui Service auto. Pompierii ºi
angajaþii de la Regia Autonomã de Administrare
a Domeniului Public ºi Fondului Locativ (RA-

ªapte dintr-o loviturã!
ªapte autoturisme ale unor craioveni au fost distruse ieri dupã ce doi copaci s-au

prãbuºit peste ele. Maºinile erau parcate în faþa service-ului auto din curtea Liceu-
lui UCECOM, din cartierul craiovean Valea Roºie.

ADPFL) Craiova s-au apucat sã taie în bucãþi
copacul cãzut peste maºini, ºi, pentru cã un alt
plop uriaº era în pericol sã se prãbuºeascã, s-au
apucat sã-l taie. Numai cã, luat de vânt, cel de-
al doilea copac a cãzut tot peste maºinile avariate
în prima fazã, fiind prinse încã douã  sub crengi,
astfel cã, în total au fost avariate ºapte autoturis-
me, dupã cum au precizat reprezentanþii Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã Dolj.
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Motorul EcoBoost de 1 litru
produs de Ford Motor Company,
ce reduce consumul de combus-
tibil fãrã a dezavantaja puterea, a
fost desemnat Motorul Internaþi-
onal al Anului 2014, datoritã ma-
nevrabilitãþii, performanþelor, con-
sumului, rafinamentului ºi tehno-
logiei sale. Un juriu format din 82
de jurnaliºti auto din 35 de þãri au
desemnat de asemeneamotorulE-
coBoost de 1 litrudrept „Cel mai
bun motor cu capacitatea mai micã
de 1 litru” pentru al treilea an con-
secutiv, cu ocazia evenimentului
Engine Expo 2014 de la Stuttgart.

„ªtiam cã acest mic motor de
1 litru va trebui sã fie revoluþio-
nar pentru a putea asigura un pa-
chet complet de consum redus,
performanþe surprinzãtoare, si-
lenþiozitate ºi rafinament”, a spus
Bob Fascetti, vicepreºedinte, Ford

Produs la Craiova : Motorul EcoBoost a fostProdus la Craiova : Motorul EcoBoost a fostProdus la Craiova : Motorul EcoBoost a fostProdus la Craiova : Motorul EcoBoost a fostProdus la Craiova : Motorul EcoBoost a fost
desemnat Motorul Internaþional al Anului 2014desemnat Motorul Internaþional al Anului 2014desemnat Motorul Internaþional al Anului 2014desemnat Motorul Internaþional al Anului 2014desemnat Motorul Internaþional al Anului 2014

Lansat în Europa înanul 2012 pe Ford Focus, motorul EcoBoost
de 1 litru este acum disponibil pe alte nouã modele: Fiesta, B-MAX,
EcoSport, C-MAX ºi Grand C-MAX, Tourneo Connect, Tourneo
Courier, Transit Connect ºi Transit Courier.

Powertrain Engineering. „Mulþu-
mitã abordãrii noastre de dezvol-
tare One Ford, EcoBoost conti-
nuã sã reprezinte standardul în
ceea ce priveºte puterea combi-
natã cu un consum redus pentru
un motor pe benzinã de capacita-
te micã”.

Ford, primul producãtor auto
care a câºtigat un trofeu Ward’s

10 Best Engines
Motorul a câºtigat pânã acum

13 premii majore.Pe lângã cele
ºapte premii câºtigate în trei ediþii
ale competiþiei Motorul Internaþi-
onal al Anului, printre care Cel mai
bun motor nouîn 2012, motorul
EcoBoost de 1 litru a mai câºtigat
Premiul Internaþional Paul Pietsch
2013 pentru inovaþie tehnologicã,
în Germania, Trofeul Dewar din
partea Clubului Automobilistic Re-

gal din Marea Britanie ºi Premiul
pentru inovaþie din partea revistei
americane Popular Mechanics.
Ford este de asemenea primul pro-
ducãtor auto care a câºtigat un
trofeu Ward’s 10 Best Engines cu
un motor în trei cilindri. „Com-
petiþia de anul acesta a fost cea
mai strânsã de pânã acum, dar
motorul EcoBoost de 1 litru con-
tinuã sã iasã în evidenþã din toate
punctele de vedere importante:
rafinament, flexibilitate surprinzã-
toare ºi eficienþã excelentã”, a
spus Dean Slavnich, copreºedin-
te al celei de-a 16-a ediþii a pre-
miilorMotorulInternaþional al Anu-
lui ºi redactor al revistei Engine Tec-
hnology International. „MotorulE-
coBoost de 1 litru este unul dintre
cele mai bune exemple de proiec-
tare a grupuluimotopropulsor”.

MARGA BULUGEAN

În anul 2004, Comisia Inter-
naþionalã pentru Protecþia Fluviu-
lui Dunãrea împreunã cu þãrile
strãbãtute de fluviu au decis ca
ziua de 29 iunie sã fie declaratã
„Ziua Dunãrii”. Ca stat aval în
bazinul fluviului, România este
interesatã în amplificarea nivelu-
lui de protecþie a calitãþii apelor
la nivelul bazinului hidrografic, în
special luând în considerare exis-

Ziua Dunãrii, sãrbãtoritã de ABA Jiu
De Ziua Dunãrii, ieri, la sediul ABA Jiu a avut loc

ºedinþa Comitetului de Bazin Jiu-Dunãre, în cadrul
acestei întâlniri fiind dezbãtute teme precum inun-
daþiile din acest an, dar ºi un proiect româno-olan-
dez de protecþie împotriva calamitãþilor. Anul acesta
sloganul ales este „Fii activ pentru o Dunãre vie!”.

tenþa pe teritoriul sãu a Rezerva-
þiei Biosferei Delta Dunãrii.
Aceasta conþine specii rare de
faunã ºi florã precum ºi peste 30
de tipuri de ecosisteme. Þinând
cont cã fluviul îºi adunã apele din
18 þãri ºi luând în considerare
complexitatea problemelor gene-
rate de necesitatea de reabilitare
a mediului acvatic din bazinul hi-
drografic al Dunãrii ºi realizarea

dezvoltãrii durabile pentru fieca-
re þarã din bazinul hidrografic al
acesteia, potrivit specialiºtilor
este necesarã o abordare inte-
gratã la nivelul bazinului de cã-
tre toate pãrþile interesate.

Parteneriat româno-olandez pentru
protecþia împotriva inundaþiilor
În ceea ce priveºte proiectul

„Identificarea unui instrument finan-
ciar sustenabil pentru protecþia îm-

potriva inundaþiilor în România”,
acesta are ca obiectiv principal dez-
voltarea unui instrument financiar care
sã asigure acoperirea costurilor ne-
cesare pentru întreþinerea ºi pentru in-
vestiþiile noi în lucrãrile de protecþie îm-
potriva inundaþiilor în România. El vine
în sprijinul autoritãþilor române care tre-
buie sã asigure atât implementarea Di-
rectivei 2007/60/EC privind inundaþii-
le ºi protecþia populaþiei cât ºi a Direc-
tivei Cadru Apã 2000/60/EC care re-
glementeazã la nivel european mana-
gementul resurselor de apã. Proiectul
se deruleazã în cadrul programului
olandez Parteneri pentru Apã (Par-
tners for Water), are ca principal be-
neficiar Administraþia Naþionalã Apele
Române ºi va fi implementat de un
consorþiu format din patru parteneri.

RADU ILICEANU

Prin crearea acestui centru de excelenþã în
diagnosticare ºi monitorizarea cancerului glan-
deo mamare, Asociaþia Med San îºi propune
sã punã la dispoziþie aparaturã de ultimã gene-
raþie pentru evaluarea riscului de apariþie ºi dez-
voltare a acestor afecþiuni, pentru monitoriza-
rea persoanelor cu risc, cât ºi pentru stabilirea
cât mai rapidã a unui diagnostic la pacientele
care dezvoltã aceastã afecþiune. Un prim pas
ar fi achiziþionarea unui mamograf digital. Po-
trivit specialiºtilor este însã nevoie ºi de o mai
bunã informare, mai ales în comunitãþile din
mediul rural.

„Nivelul de informare al femeilor din mediul
rural, mai ales, reprezintã, încã, o problemã.
Colegii de la Societatea Studenþilor Mediciniºti
au încercat sã organizeze mai multe campanii
de informare în judeþ. E nevoie de astfel de
iniþiative pentru a creºte nivelul de conºtienti-
zare. E drept cã multe femei se reþin sã vinã la
control ºi din cauza lipsei banilor. Acest centru
de excelenþã oferã însã consultaþii gratuite. Pa-
cientele nu vor plãti niciun leu. Pânã în mo-
mentul în care vom avea mamograful digital -
noi sperãm cã pânã la sfârºitul acestui an sau

Strângere de fonduri pentru un centru
de luptã împotriva cancerului

Ieri, la Centrul de Oncologie Sf. Nectarie din Craiova, a
fost lansatã campania de strângere de fonduri pentru

Centrul de excelenþã în diagnosticul precoce ºi monitoriza-
rea evoluþiei cancerului glandei mamare, un proiect al

Asociaþiei Med San. În cadrul acestui program, pacientele
ar urma sã beneficieze gratuit de consultaþii.

începutul lui 2015 – vom merge pe consultul
clasic”, a declarat Michael Schenker, ºef de
lucrãri oncologie la Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova.

6.000 de femei mor în fiecare an din cauza
cancerului mamar

Anual, în România sunt diagnosticate
10.000 de femei cu cancer la sân. 6.000 mor
în fiecare an. Potrivit specialiºtilor screenin-
gul mamograf ar putea reduce cu 24% ris-
cul de deces prin acest tip de cancer. „Ne
bucurãm de aceastã colaborare ºi dorim sã
tragem un semnal de alarmã. Am desoperit
cã foarte multe femei nu ºtiu mare lucru de-
spre aceastã boalã. Am organizat mai multe
campanii de informare tocmai în încercarea
de a discuta cu cât mai multe femei. Pentru
acest centru vom amplasa o urnã în care cei
care vor pot sã doneze o sumã cât de micã.
De asemenea, donaþii se pot face ºi prin in-
trermediul formularului de 2%”, a spus Ana-
maria Dobre, reprezentant al Societãþii Stu-
denþilor Mediciniºti.

RADU ILICEANU
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Evenimentul în cadrul căruia renumit re-
gizor american a primit titlul de Doctor Ho-
noris Causa s-a desfăşurat în aula Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe Sociale, în prezenţa se-
natului universităţii din Craiova şi a condu-
cerii Teatrului Naţional “Marin Sorescu”.

“Universitatea îşi continuă pleiada
glorioasă de titluri academice”

Prof. univ. dr. Cristiana Nicola Teodo-
rescu, a mărturisit că prezenţa la Craiova
a unuia dintre cei mai mari regizori con-
temporani, aşa cum este Robert Wilson,
reprezintă o onoare, dând posibilitatea Uni-
versităţii din Craiova să îşi continue “ple-
iada glorioasă de titlui academice oferite
unor mari personalităţi”. «Se petrece un
eveniment deosebit pentru instituţia noas-
tră. Universitatea din Craiova are onoa-
rea să-i acorde titlul de Doctor Honoris
Causa lui Robert Wilson, unul dintre cei
mai mari regizori ai lumii contemporane,
care este în această perioadă la Teatrul
Naţional “Marin Sorescu” şi pune în sce-
nă o piesă cu totul deosebită. Parteneria-
tul nostru de suflet cu Teatrul Naţional
“Marin Sorescu” este de lungă durată şi
foarte productiv în manifestări de înaltă ţi-
nută academică, puse în scenă de cei mai
importanţi regizori de teatru din lume. Sun-
tem mai mult decât onoraţi de a avea în
mijlocul nostru o astfel de personalitate
precum regizorul Robert Wilson. Univer-
sitatea îşi continuă pleiada glorioasă de ti-
tluri academice oferite unor mari persona-
lităţi ale lumii contemporane. Astăzi este
rândul regizorului Robert Wilson”, a spus
prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, pro-
rectorul Universităţii din Craiova. De ase-
menea, aceasta i-a înmânat regizorului
american titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Craiova. “Sunt onorat
să primesc acest titlul”, a mărturisit repu-
tatul regizor Robert Wilson.

“Robert Wilson
gândeşte altfel despre teatru”

La rândul său, directorul Teatrului Naţi-
onal Marin Sorescu, Mircea Cornişteanu,

Robert Wilson, distins cu titlul de
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Regizorul şi artistul vizual american,
Robert Wilson a primit ieri titlul de Doc-
tor Honoris Causa al Universităţii din
Craiova. Robert Wilson, care montea-
ză pentru prima oară în România, ală-

turi de o echipă de colaboratori, va asi-
gura regia şi light-designul spectacolu-
lui “Rinocerii”, de Eugene Ionesco. Pre-
miera va avea loc la Teatrul Naţional
Craiova pe 2 iulie 2014.

s-a arătat mai mult decât încântat de mo-
dul în care regizorul american “gândeşte
despre teatru”. “Sunt extrem de mândru
şi de bucuros că am reuşit să-l conving pe
Robert Wilson să vină la Craiova şi să facă
ceea ce doreşte. A dorit să facă Rinocerii

şi suntem onoraţi că a ales să pună în sce-
nă o piesă a unui mare autor provenit din
România. Sunt convins că spectacolul pe
care zilele astea îl termină va fi unul dintre
marile evenimente ale teatrului românesc
dintotdeauna, şi ale teatrului european şi
mondial. Toate spectacolele lui Robert
Wilson sunt evenimente care atrag atenţia
oriunde în lume s-ar desfăşura, şi nu nu-
mai a specialiştilor, ci şi a publicului, iar lu-
mea, chiar dacă este şocată de ce ceea ce
vede, este încântată. Nimeni din lume nu
mai face acest gen de spectacole ca Ro-
bert Wilson. Domnia sa a reuşit să găseas-
că un limbaj care este numai al său, care
nu poate fi imitat. Exprim întreaga grati-
tudine pentru modul în care s-a apropiat
de noi, pentru intransigenţa cu care ne-a
copleşit, pentru colosala putere de mun-
că şi pentru faptul că ne arată că se poa-
te face şi altfel decât s-a făcut până acum.
Nu ştiu dacă mai bine, nu ştiu dacă mai
frumos, dar în orice caz altfel. Robert Wil-
son gândeşte altfel despre teatru şi de-
spre lume, decât gândim noi sau decât au
gândit alţii până la el” - Mircea Corniş-
teanu, directorul Teatrului Naţional “Ma-
rin Sorecu”.

 O figură impozantă într-o lume
a teatrului experimental

The New York Times l-a descris pe Ro-
bert Wilson drept „o figură impozantă într-
o lume a teatrului experimental şi un ex-
plorator al utilizării timpului şi spaţiului pe
scenă.” Născut în Waco, Texas, Wilson
este unul din cei mai importanţi artişti vi-
zuali şi de teatru. Opera sa pentru scenă
include în mod neconvenţional o varietate
largă de medii artistice incluzând dansul,
mişcarea, lumina, sculptura, muzica şi tex-
tul. Imaginile prezentate de acesta sunt fra-
pante din punct de vedere estetic şi încăr-

cate emoţional, iar spectacole-
le sale i-au câştigat aprecierea
publicului şi criticilor din întreaga
lume. După educaţia de la Uni-
versitatea din Texas şi Institu-
tul Pratt din Brooklyn, Wilson
a fondat pe la mijlocul anilor
1960 colectivul artistic „The
Byrd Hoffman School of
Byrds” cu sediul în New York,
şi acolo a creat primele spec-
tacole de semnătură, printre
care Deafman Glance (1970)
şi A Letter for Queen Victoria
(1974-1975). Împreună cu Phi-
lip Glass a scris opera semina-
lă Einstein on the Beach
(1976).
Premierea spectacolului
“Rinocerii”, pe 2 iulie la TNC

Premiera spectacolului “Ri-
noc erii”,  de Eugene Ionesco va
avea loc  la Teatrul Naţional
„Marin Sorescu”,  mierc uri pe
2 iulie.

Pe 3, respectiv 4 iulie vor
avea loc încă două reprezen-
taţii, iar spectacolul va fi re-
luat în luna octombrie. Biletele pentru
spectacole se găsesc la agenţia teatrului
şi în reţeaua Eventim. Wilson a mai fost
în câteva rânduri oaspete al României,
iar la Craiova i s-au jucat două specta-
cole, în cadrul Festivalului Internaţional
Shakespeare: „Femeia mării”, de H. Ib-
sen, 2008 şi „Sonetele lui Shakespeare”,
prezentat de „Berliner Ensemble”, Ber-
lin, 2012. Premiera mondială a specta-
colului ‘Rinocerii’ a avut loc la Düssel-
dorf, pe 6 noiembrie 1959, iar piesa a fost
tipărită în acelaşi an la Editura Gallimard.
De atunci, a fost jucată în sute de repre-
zentaţii pe toate scenele lumii. Este pen-
tru prima oară când Robert Wilson, pe

care Eugene Ionesco l-a numit cândva
‘cel mai important regizor american’,
montează un spectacol în România. Wil-
son a mai fost de câteva ori în ţara noas-
tră, iar la Craiova i s-au jucat două spec-
tacole, în cadrul Festivalului Internaţio-
nal Shakespeare: ‘Femeia mării’, de
H.Ibsen, 2008 şi ‘Sonetele lui Shakespea-
re’, prezentat de ‘Berliner Ensemble’,
Berlin, în 2012. În 2010, regizorul ameri-
can a fost prezent la teatrul craiovean
cu conferinţa ‘Have I been here befo-
re?”,cu ocazia prezentării filmului spec-
tacolului său ‘Hamlet – Un monolog’, re-
alizat la Alley Theatre în 1995, în regia
şi interpretarea sa
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Palatul Jean Mihail - Muzeul de
Artă Craiova, construit la începu-
tul secolului trecut după planurile
arhitectului francez Paul Gottereau,
la cererea lui Constantin Mihail, unul
dintre cei mai bogaţi oameni ai Ro-
mâniei de atunci, are o valoare de-
osebită, atât din punct de vedere al
colecţiilor de valoare naţională şi
universală pe care le adăposteşte,
cât şi din puncz de vedere arhitec-
tural, având în vedere structura sa,
în parte aurită, candelabrele din cris-
tal de Murano, coloanele, scările de
marmură de Carrara, lambriurile,
mobilierul de stil, fenoneria, etc.
Arh. Emilian Ştefârţă, manager
Muzeului de Artă a precizat că toa-
te aceste elemente, care dau o va-
loare arhitecturală deosebită Muzeu-
lui de Artă din Craiova, au suferit
degradări în timp, atât din cauza in-
tervenţiilor neautorizate care s-au
efectuat de-a lungul timpului asu-
pra clădirii, motivn pentru care in-
vestiţiile vor continua la acest mu-
zeu. „Dorim să schimbăm scaune-
le din Sala oglinzilor, să mai facem
o intrare la Muzeu din strada Ro-
mul şi avem toată susţinerea din
partea Primăriei municipiului Cra-
iova.  Vrem ca afară să montăm
două plăci mari, de marmură, pe
care să inserăm un mic istoric al
muzeului şi ceea ce se poate vizita,
pentru a trezi curiozitatea trecăto-
rilor şi astfel, să-i provocăm să ne
treacă pragul. Sunt multe alte lu-
cruri pe care intenţionez să le fac,
cu costuri reduse, dar care sunt ex-
trem de utile într-o instituţie de cul-
tură, ţinta noastră fiind proiectul de
mare anvergură, obţinerea titului de
Capitală Culturală Europeană”, a
precizat managerul Muzeului de Artă
Craiova.
Valoarea proiectului peste 6
milioane de euro

În 2008, Consiliul Judeţean Dolj

Redeschiderea Muzeului de Artă Craiova,
un moment mult aşteptat Muzeul de Artă Craiova se află la un pas de a fi inaugu-

rat. Evenimentul se doreşte a fi unul de grandoare, cu
invitaţi speciali, veniţi din toate colţurile lumii, amba-
sadori, oameni de cultură, arhitecţi, profesori, miniştri,
Bănia devenind astfel, un punct important în circuitul
turismului cultural de bună calitate. Ieri, reprezentan-
ţii Consiliului Judeţean Dolj şi ai Muzeului de Artă au
mai făcut o dare de seamă, prezentâdu-se toate investi-
ţiile realizate, etapă cu etapă, prestabilite în cadrul aces-
tui proiect de anvergură, urmând ca peste ceva timp să
se facă şi bilanţul final.

În urm a lucrărilor de consolidare,  restau-
rare,  Muzeul de Artă Craiova,  organizat pe
cele trei secţii :  Galeria de artă europeană,
Ga leri a d e ar tă rom â nea scă  şi Cab inet ul
Brâncuşi,  şi-a îmbunătăţit im aginea,  păstrân-
du-şi im agnea,  păstrându-şi însă bogăţia pa-

trimoniului,  cadrul şi m odul în care sunt ex-
puse cele mai valoroase piese ale sale care
im pun adm iraţia vizitatorilor.  Pe lângă aces-
tea,  Muzeul de Artă Craiova dispune şi de o
sală de conferinţe,  celebra „Sală a oglinzi-
lor”,  cu o capacitate de 100-120 de locuri.

În ceea ce
priveşte valoarea
colecţiilor sale,
Muzeul de Artă
din Craiova este
astăzi una dintre
cele mai presti-
gioase instituţii
muzeale din
România şi
găzduieşte cea
mai mare colec-
ţie de artă ca
importanţă şi ca
mărime după
muzeul naţional,
precum şi cea
mai importantă
colecţie Brân-
cuşi.

 Emilian Ştefârţă Ileana Măjină

a solicitat finanţare nerambursabilă
prin Fondul European de Dezvolta-
re Regională pentru „Consolidarea,
restaurarea Palatului Jean Mihail –

Muzeul de Artă Craiova”, în cadrul
Axei 5 – Dezvoltarea durabilă şi pro-
movarea turismului, precum şi cre-
area/modernizarea infrastructurilor
conexe – Programul Operaţional Re-
gional 2007-2013. Ileana Măjină, şef
Serviciu Programe Europene, din
cadrul Consiliului Judeţean Dolj a
precizat ieri, că valoarea totală eligi-
bilă a proiectului este de 18.678.349,
53 lei din care valoarea eligibilă ne-
rambursabilă este de 15.876.597 lei,
iar valoarea eligibilă nerambursabilă
din bugetul naţional este de 2.428.185
lei. „Valoarea proiectului se ridică la
aproximativ 6 milioane de euro, când
l-am semnat era vorba de vreo 8 mi-
lioane, pentru că noi ne raportăm la
cursul euro. Contribuţia locală a Con-
siliului Judeţean Dolj în valoare de
373.566,99 lei, precum şi valoarea
TVA rambursabilă de la bugetul de
stat în sumă de 4.439.357 lei.  S-au

făcut toate aceste eforturi în încer-
carea de a ieşi în evidenţă, de a găsi
puncte de atracţie. Atât Muzeul Ol-
teniei, despre care v-am vorbit la vre-

mea respectivă, cât
şi Muzeul de Artă,
precum şi Muzeul
Brâcuşi, despre care
sperăm să discutăm
peste câteva zile,
toate acestea susţin,
concret, aş putea
spune, dorinţa mu-
nicipiului Craiova şi
a judeţului Dolj, de
a deveni o Capitală
Culturală Europea-
nă. Trebuie să ai câ-
teva repere ieşite din
comun ca să poţi să
te deosebeşti de ce-
lelalte oraşe care in-
tră cu tine în com-
petiţie” a precizat
Ileana Măjină, re-
prezentantul CJ
Dolj.

Un nou sistem integrat
Componenta principală a aces-

tui proiect a fost aceea de realiza-
re a lucrărilor de consolidare, ab-
solut necesare pentru clădirea mu-
zeului, precum şi a lucrărilor de re-
staurare care să pună în valoare

elementele decorative deosebite a
clădirii.  Conform principiilor şi
regulile care stau la baza lucrprilor
de restaurare, intervenţiile asupra
monumentelor istorice trebuie fă-
cute în aşa fel încât să păstreze
într-o cât mai mare măsură ele-
mentele şi materialele originale. „În
cadrul proiectului a fost realizat un
nou sistem integrat, corespunză-
tor standardelor în vigoare, cuprin-
zând sisteme antiefracţie, detecţie
şi stingere incendiu, supraveghere
video, control acces şi voce date
iar în spaţiile protejate împotriva
incendiilor cu substanţe de tip FM
200 a fost necesară proiectarea şi
execuţia unei instalaţii de exhaus-
tare şi evacuare a fumului şi gaze-
lor fierbinţi. Prin implementarea pro-
iectului s-au creat premisele dez-
voltării şi îmbunătăţirii activităţilor
desfăşurate în cadrul muzeului :
creşterea gradului de utilizare a spa-
ţiului pentru vernisaje, simpozioa-
ne ştiinţifice, concerte, lansări de
carte, filme documentare, asigura-
rea unor condiţii mai bue pentru
desfăşurarea acestor evenimente”,
a subliniat Emilian Ştefărţă.

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Concertul începe, ca de fiecare datã,
la ora 19.00 ºi se va deschide cu o primã
audiþie absolutã. Solistul Doru Roman, din
Timiºoara, va interpreta „Metanoia” pen-
tru percuþie ºi orchestrã, o bucatã muzi-
calã compusã de Eunhye Park.

Seara va continua cu muzica lui Mo-
zart. Violonista Sewon Bang, din Coreea
de Sud, va interpreta pentru publicul cra-
iovean „Concertul nr. 4 în Re major pen-
tru vioarã ºi orchestrã, K. 218” al lui Wol-
fgang Amadeus Mozart.Dupã pauzã, rit-
mul va fi puþin schimbat. Dupã ce îºi vor
relua locurile pe scaune, melomanii fideli,

O invitaþie tentantã: Mozart,O invitaþie tentantã: Mozart,O invitaþie tentantã: Mozart,O invitaþie tentantã: Mozart,O invitaþie tentantã: Mozart,
Beethoven, percuþie ºi arii celebre!Beethoven, percuþie ºi arii celebre!Beethoven, percuþie ºi arii celebre!Beethoven, percuþie ºi arii celebre!Beethoven, percuþie ºi arii celebre!

„Soliºti în concert” este spectacolul pe care vi-
l propune Filarmonica „Oltenia” pentru aceastã
searã. Va fi o îmbinare interesantã între muzica
clasicã – cu acorduri pentru vioarã, imaginate de
inegalabilul Mozart ºi acorduri pentru pian, com-

Dirijorul Alexandru Iosub
 Nãscut în anul 1954 la Piatra Neamþ, Alexandru Iosub a absolvit suc-

cesiv Liceul de Artã “Octav Bãncilã” din Iaºi ºi Academia de Muzicã
din Bucureºti (promoþia 1977). În domeniul dirijatului de orchestrã s-a
perfecþionat cu maestrul Constantin Bugeanu.

 Acumulând o vastã experienþã ce numãrã sute de spectacole de operã
ºi operetã, zeci ºi zeci de concerte dirijate la Craiova ºi în alte centre
culturale din þarã ºi din strãinãtate, Alexandru Iosub - muzician serios,
competent, talentat - s-a impus în viaþa spiritualã olteanã ca o personali-
tate artisticã de primã linie, evoluþiile sale dirijorale fiind bine primite de
public ºi de cãtre specialiºti.

La Bucureºti, cu prilejul deschiderii stagiunii de concerte din Piaþa
Festivalului “George Enescu” (ediþia 2011), Alexandru Iosub a dirijat
Orchestra Filarmonicii “Oltenia”, prezentând un program atractiv (pa-
gini simfonice de mare popularitate) ce s-a bucurat de un deosebit suc-
ces în rândul publicului.

Violonista Sewon Bang
Violonista Sewon Bang a absolvit mai întâi Seoul Arts High School

(2007), apoi ºi-a continuat pregãtirea de specialitate la Viena, în cadrul
Universität für Musik und darstellende Kunst, unde a ºi-a finalizat studiile
în anul 2013.

Din palmaresul ei competiþional menþionãm: Premiul I - Busan Music
Association Competiton (1997), Premiul I - Busan Education University
Music Competition ºi Premiul I - Ulsan Art High School Music Competi-
tion (2000), Premiul al III-lea - Yejin Young Artist Competiton (2006),
Premiul al II-lea ºi Premio Clivis - Roma (2013).

În Coreea de Sud a evoluat ca solistã alãturi de Ulsan Philharmonic
(2001) ºi cu prilejul participãrii la Yejin Young Artist Concert (2006). Ca
interpretã de muzicã de camerã a participat la Aurora Festival (2010), iar
în calitate de membrã a Ansamblului “EL Quartett” (vioara I) a concertat
la Viena, pe scena “Mozartsaal” - Konzerthaus, cu ocazia Koreanischer
Liederabend (ediþia a VI-a, octombrie 2012) ºi la Haus der Musik (decem-
brie 2013).

Soprana Soyung Yu
Soprana Soyung Yu a absolvit secþia de interpretare muzicalã - canto

în cadrul Yonsei University din Seul, pe parcursul anilor de studiu fiind
distinsã cu Premiul I al Societãþii Artiºtilor Lirici din Coreea de Sud.
Ulterior la Viena a urmat cursuri de perfecþionare la Universität für Musik
und Darstellende Kunst (Universitatea de Muzicã ºi Arte Frumoase), în
dubla specializare operã ºi oratoriu. Ca solistã, a debutat în capitala Aus-
triei cu rolul Chiang Ching din opera “Nixon în China” de John Adams,
fiind invitatã apoi ºi în Italia (Verona).

În România a colaborat cu Opera Naþionalã Românã din Cluj-Napo-
ca, Filarmonicile “Banatul” din Timiºoara ºi “Oltenia” din Craiova.
Printre alte ansambluri simfonice alãturi de care a cântat pe parcursul
carierei artistice menþionãm: Cheju City Symphony Orchestra ºi Daegu
Opera House (Coreea de Sud), Janáèek Philharmonic Orchestra - Os-
trava (Cehia), Symphonieorchester Der Schlesischen Philharmonie Kat-
towitz (Polonia), Orchestra Simfonicã Naþionalã a Ucrainei - Kiev.

Percuþionistul
Doru Roman

Doru Roman s-a
nãscut în anul 1963 la
Timiºoara. A absolvit
cursurile Liceului de Muzicã „Ion Vidu”, la clasa de percuþie a prof.
Viorica Siminescu, iar în anul 1986 a obþinut diploma de licenþã a Con-
servatorului de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa
maestrului Grigore Pop.

A fost angajat al Operei Naþionale Române - Timiºoara pânã în anul
1990, când a devenit membru al Orchestrei Filarmonicii „Banatul”,
unde deþine statutul de solist concertist (din toamna anului 2007). Este
membru al Orchestrei Internaþionale „Europa Symphony” (Viena), al
Orchestrei „Metropolitan” (Bucureºti), al Ansamblului de percuþie (Cluj-
Napoca), al Ansamblului de percuþie „Rhythmic” (Timiºoara), al Old
Dixieland Jazz Band, precum ºi al Trio-ului „Contraste”.

Pianistul Sunghoon Simon Hwang
Pianistul sud-coreean Sunghoon Simon Hwang este unul dintre cei

mai proeminenþi muzicieni ai generaþiei sale. A studiat pianul la Korean
National University of Arts - Seul ºi la Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia - Roma (sub îndrumarea faimosului profesor Sergio Perti-
caroli). Ulterior s-a perfecþionat la École Normale de Musique de
Paris (prof. Youngshin An) ºi la
Hannover Musik Hochschule (prof.
Einar Steen-Nökleberg ºi Mi-Kyung
Kim).

Deþine peste 30 de premii inter-
naþionale, câºtigate la prestigioase
concursuri pentru pian: Épinal
(Franþa); Jaén, “Maria Canals” -
Barcelona (Spania); Porto (Portuga-
lia); Senigallia ºi “Euterpe” (Italia);
“Luis Sigall” (Chile); “Glenn
Gould”; “Serghei Prokofiev” ºi
“Anton Rubinstein” - Sankt Peters-
burg (Rusia); “Serghei Rahmani-
nov”; “Johannes Brahms”. De ase-
menea, a fost distins cu nouã Pre-
mii Speciale pentru interpretare pia-
nisticã. Actualmente este profesor
de pian la Universität Hildesheim
(Germania).

dar ºi cei care vor fi curioºi sã guste un
repertoriu divers, comparabil poate cu
buchetul bogat de arome al bucãtãriei
mediteraneene, vor audia un recital cu arii
din operete cunoscute. Solista Soyung Yu
din Coreea de Sud a ales sã-i delecteze pe
craioveni cu piese din opera lui Franz
Lehár: Lied ºi Csárdás din opereta „Zi-
geunerliebe” („Dragoste de þigan”);
Eduard Künneke: Aria „Strahlender Mond”
din opereta „Der Vetter aus Dingsda”
(„Logodnicul din lunã”); Franz Lehár: Aria
„Meine Lippen, sie küssen so heiß” din
opereta „Giuditta”; Léo Delibes: „Les fil-

les de Cadix”.
Seara se va încheia în acordurile muzi-

cii lui Beethoven, solistul Sunghoon Si-
mon Hwang (Coreea de Sud) interpretând
„Concertul nr. 3 în Do minor pentru pian
ºi orchestrã, op. 37”.

Alãturi de soliºti va sta Orchestra Sim-
fonicã a Filarmonicii „Oltenia”, la pupi-
trul cãreia se va afla maestrul Alexandru
Iosub.

Biletele pentru spectacol se procurã de
la casa de bilete a instituþiei, preþul fiind
accesibil iubitorilor de muzicã: 15 lei ºi 10
lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

puse de un alt titan al muzicii, Beethoven – per-
cuþie ºi arii din operete. Pe scenã se vor afla, din
nou, prezenþe exotice, soliºtii consacraþi din Co-
reea de Sud care sunt, în aceste zile, invitaþii spe-
ciali ai instituþiei craiovene.
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Premierul Donald Tusk, al cãrui
guvern a supravieþuit miercuri seara
unei moþiuni de cenzurã, insistã asu-
pra implicãrii unor persoane care au
legãturi economice strânse cu Ru-
sia, în special în domeniul energe-
tic, în scandalul înregistrãrilor ilegale
ce vizeazã oficiali de rang înalt ºi
oameni de afaceri polonezi, relatea-
zã agenþia ucraineanã de presã Uk-
rinform, citând media de la Varºo-
via. „Evenimentele din jurul acestor
înregistrãri au legãturã cu persoane
care acþioneazã în domeniul aface-
rilor cu gaze între Polonia ºi Rusia”,
a afirmat Tusk, sugerând cã în scan-
dal ar fi implicate ºi persoane având
legãturã cu comerþul cu cãrbune cu
Estul, într-un discurs rostit în Par-
lament înaintea supunerii moþiunii la
vot. Concret, scandalul înregistrãri-
lor ar avea legãturã, în opinia sa, ºi
cu situaþia din Ucraina ºi ar putea duce la o
slãbire a poziþiei Varºoviei pe plan internaþio-
nal. În aprilie 2013, la Sankt-Petersburg, con-
cernul rus de gaze Gazprom a semnat un me-
morandum cu firma polonezã EuRoPol Gaz
(în care compania de petrol ºi gaze PGNiG ºi
Gazprom deþin câte 48% din acþiuni, iar cele-
lalte 4% Gas Trading) cu privire la intenþia de
a construi o conductã de gaze „Yamal-Europa

Scandalul interceptãrilor în Polonia:Scandalul interceptãrilor în Polonia:Scandalul interceptãrilor în Polonia:Scandalul interceptãrilor în Polonia:Scandalul interceptãrilor în Polonia:
Premierul insistã asupra implicãrii unorPremierul insistã asupra implicãrii unorPremierul insistã asupra implicãrii unorPremierul insistã asupra implicãrii unorPremierul insistã asupra implicãrii unor

oameni de afaceri care au legãturi cu Rusiaoameni de afaceri care au legãturi cu Rusiaoameni de afaceri care au legãturi cu Rusiaoameni de afaceri care au legãturi cu Rusiaoameni de afaceri care au legãturi cu Rusia

Barroso: UE îºi va asuma un
„angajament solemn” faþã
de Republica Moldova, Ucraina
ºi Georgia

UE îºi va asuma un „angaja-
ment solemn” faþã de Republica
Moldova, Ucraina ºi Georgia
prin semnarea a acordurilor
comerciale ºi politice cu aceste
trei foste republici sovietice, a
declarat preºedintele CE, José
Manuel Barroso. UE va semna
acordurile astãzi, în cadrul
summitului ºefilor de stat ºi de
guvern, la Bruxelles, la care sunt
invitaþi liderii prooccidentali ai
celor trei þãri din Europa de Est.
Rusia se opune de mult timp
încheierii acestor acorduri,
acuzând UE cã forþeazã fostele
republici sovietice sã aleagã între
relaþii mai apropiate cu UE sau
Moscova ºi a ameninþat cele trei
þãri cu repercusiuni în domeniul
comercial, relateazã „Wall Street
Journal” (WSJ), în ediþia online.
„Pentru Uniunea Europeanã,
aceste semnãturi vor reprezenta un
angajament solemn de a însoþi
Georgia, Republica Moldova ºi
Ucraina pas cu pas pe calea
transformãrii acestor þãri în
democraþii stabile ºi prospere”, a
declarat Barroso. UE argumen-
teazã însã cã acordurile nu au
menirea sã submineze relaþiile
celor trei þãri cu Rusia ºi cã
documentele nu conþin nici o
prevedere care sã le împiedice sã
întreþinã relaþii economice ºi
politice apropiate cu Rusia.

Zborul MH370 era „foarte
probabil” pe pilot automat
când s-a prãbuºit

Avionul care efectua zborul
MH370 Malaysia Airlines,
dispãrut de pe radare fãrã urmã pe
8 martie, cu 239 de persoane la
bord, era „foarte probabil” pe
pilot automat atunci când s-a
prãbuºit în Oceanul Indian, la
terminarea carburantului, a
declarat ieri vicepremierul
australian. „Putem spune, cred, cã
este foarte probabil cã avionul era
pe pilot automat. Altfel nu ar fi
trasat traiectoria foarte regulatã
care a fost identificatã cu ajutorul
datelor prin satelit. În ceea ce
priveºte traseul avionului spre
Oceanul Indian, credem cã
avionul s-a aflat pe pilot automat
pânã în momentul în care a rãmas
fãrã carburant”, a declarat
Warren Truss, a cãrui þarã coordo-
neazã cãutãrile în Oceanul Indian.
Zborul MH370, care asigura
legãtura între Kuala Lumpur ºi
Beijing, cu 239 de persoane la
bord, ºi-a schimbat brusc traseul la
o orã dupã decolare ºi a întrerupt
orice comunicare cu turnul de
control. Nici un fragment al
avionului nu a fost descoperit, în
pofida unor operaþiuni ample de
cãutare, care au transformat
dispariþia zborului MH370 într-
unul dintre cele mai mari mistere
ale aviaþiei moderne. Autoritãþile
australiene au anunþat cã operaþi-
unea de cãutare a avionului se va
muta mai la sud, de-a lungul unei
suprafeþe de 60.000 de kilometri
pãtraþi, identificatã ca cel mai
probabil locul în care a ajuns
Boeingul 777.

Admiterea României ºi Bulgariei în Uniunea
Europeanã a pus sub semnul întrebãrii credibi-
litatea procesului de extindere a Uniunii Euro-
pene, atât statele membre cât ºi cele candidate
devenind nemulþumite de ritmul lent al proce-
sului integrãrii, afirmã Stefan Füle, comisarul
european pentru Extindere. Întrebat, într-un
interviu acordat Euractiv Cehia, ce s-a schim-
bat în domeniul procesului de extindere în ulti-
mii cinci ani, Stefan Fule a rãspuns: „Multe lu-
cruri. Atât statele membre, cât ºi cele candida-

Fule: Admiterea României ºi Bulgariei în UE a
afectat credibilitatea procesului de extindere

Rusia a desfãºurat la graniþa cu
Ucraina o escadrilã de avioane de
vânãtoare MiG-29 ºi efectueazã
zboruri de recunoaºtere, a decla-
rat, la Kiev, directorul Centrului de
analizã de pe lângã Consiliul de Se-
curitate Naþionalã ºi Apãrare al
Ucrainei, Vladimir Cepovoi, citat de
agenþia ucraineanã de presã Ukrin-
form. „O escadrilã de (avioane) MiG
29 a fost desfãºuratã la baza aeria-
nã din Millerovo (regiunea Rostov,
sudul Rusiei), care se aflã la numai
30 km de graniþa ucraineanã”, a in-
dicat el, subliniind cã forþele aerie-

Rusia ar fi trimis la graniþa cu Ucraina o escadrilã
de avioane de vânãtoare

te simt o obosealã în legãturã cu ritmul lent al
procesului de extindere. În primul rând, ultima
extindere, cu România ºi Bulgaria, a ridicat o
serie de semne de întrebare în legãturã cu cre-
dibilitatea întregului proces. Pentru cã a fost
prima datã când UE a decis sã introducã un
mecanism special de cooperare ºi verificare în
cazul unor state membre. Cea mai mare provo-
care a fost restabilirea credibilitãþii pierdute pri-
vind procesul de extindere. Suntem nevoiþi sã
extindem ºi sã înãsprim standardele. Statele

candidate trebuie sã demonstreze cã legislaþia
adoptatã este funcþionalã”. Comisarul european
a povestit cã „înainte ca eu sã încep sã lucrez
pentru Comisia Europeanã, statele membre
aveau la dispoziþie doar câteva instrumente de
a influenþa sau chiar a bloca extinderea. Acum
au peste 100 de posibilitãþi de a face acest lu-
cru. Noi nu vrem sã încetinim procesul de ex-
tindere. Dar orice stat membru are acum mai
multe posibilitãþi de a monitoriza calitatea bunã
a nivelului de pregãtire a statelor membre”.

2”, care sã treacã prin Belarus, Polonia ºi Slo-
vacia, ocolind Ucraina. Premierul polonez a
declarat atunci cã Polonia nu se va implica în
proiecte în care gazele naturale sunt o armã
politicã ºi nu va construi un gazoduct care
sã ocoleascã Ucraina. Sãptãmânalul polonez
„Wprost” a publicat în ultimele sãptãmâni ste-
nogramele unor înregistrãri audio neautori-
zate cuprinzând discuþii private purtate de mai

mulþi politicieni ºi miniºtri ai Cabi-
netului condus de premierul Do-
nald Tusk prin restaurante, ceea
ce a declanºat un scandal de pro-
porþii pe scena politicã de la Var-
ºovia, cu implicaþii pe plan inter-
naþional. Printre cei înregistraþi se
numãrã guvernatorul Bãncii Cen-
trale, Marek Belka, ministrul de In-
terne Bartlomiej Sienkiewicz, fos-
tul ministru de Finanþe Jacek Ros-
towski, sau ministrul de Externe
Radoslaw Sikorski. Fãrã sã ºtie cã
sunt ascultaþi ºi înregistraþi, aceº-
tia ºi-au mãrturisit opinii sincere,
dar care au stârnit stupoare când
au fost publicate. Cea mai notabi-
lã a fost o discuþie în care minis-
trul de Externe a spus despre rela-
þia cu SUA cã „nu face nici douã
parale”, întrucât, în opinia sa, ea
creeazã polonezilor „sentimentul

fals al securitãþii” ºi duce la conflicte cu Ger-
mania, Franþa ºi Rusia. Parchetul polonez a
anunþat, marþi, cã doi chelneri din restauran-
tele unde au fost înregistrate respectivele dis-
cuþii au fost puºi sub acuzare ºi încã douã
persoane au fost arestate, fãrã sã ofere detalii
despre acestea din urmã, dar presa speculea-
zã cã ar fi vorba ºi despre un important om de
afaceri din sectorul comerþului cu cãrbune.

ne ruse ºi-au intensificat zborurile
de recunoaºtere de-a lungul fron-
tierei cu Ucraina. „Avioanele ruseºti
efectueazã îndeosebi zboruri în zona
frontierei cu regiunea Lugansk”, a
mai spus oficialul ucrainean, care
susþinuse anterior cã Rusia a con-
centrat la graniþa cu Ucraina un
numãr mare de tancuri, cu însem-
ne de identificare ucrainene, posi-
bil în scopuri de provocare. Aceste
noi informaþii privind mobilizarea de
forþe ruse la frontiera ucraineanã
intervin în contextul în care Came-
ra superioarã a parlamentului fede-

ral rus (Consiliul Federaþiei) a re-
vocat, miercuri, rezoluþia care îl
autoriza pe preºedintele Vladimir
Putin sã trimitã forþele armatei ruse
în Ucraina. Drept urmare, situaþia
rãmâne tensionatã în sud-estul
Ucrainei, unde, în pofida armisti-
þiului provizoriu decretat unilateral
de Kiev la 20 iunie, continuã atacu-
rile de ambele pãrþi. Preºedintele
prooccidental al Ucrainei, Petro
Poroºenko, a indicat miercuri sea-
ra cã rebelii au încãlcat de cel puþin
52 de ori armistiþiul decretat de el,
ceea ce a dus la moartea a 18 per-
soane ºi rãnirea altor 27, într-o te-
leconferinþã cu preºedintele Fran-
þei, Francois Hollande, cancelarul
german Angela Merkel ºi liderul de
la Kremlin, Vladimir Putin. Tocmai
de aceea, secretarul de stat ameri-
can John Kerry a transmis, ieri, la
finalul unei întâlniri, la Paris, cu
ministrul francez de Externe, Lau-
rent Fabius, cã „este crucial ca

Rusia sã arate în urmãtoarele ore
cã acþioneazã în vederea dezarmã-
rii separatiºtilor, cã-i încurajeazã sã
se dezarmeze, cã-i îndeamnã sã
depunã armele ºi sã participe la un
proces legitim” politic. Cu o zi îna-
inte, miercuri, preºedintele ameri-
can Barack Obama a ameninþat
Rusia cu noi sancþiuni în cazul în
care aceasta nu va lua „mãsuri ra-
pide” în vederea reducerii tensiuni-
lor din Ucraina, cu ocazia unei con-
versaþii telefonice cu premierul ita-
lian Matteo Renzi, potrivit Casei
Albe, citatã de France Presse. Tot-
odatã, Obama ºi Renzi au „subli-
niat necesitatea ca Rusia sã îºi fo-
loseascã influenþa asupra grupuri-
lor separatiste pentru a le convinge
sã respecte armistiþiul ºi sã ia iniþia-
tive concrete imediate pentru a face
ca livrãrile de armament ºi trecerea
unor militanþi peste frontierã sã în-
ceteze”, conform unui comunicat
al Casei Albe.
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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: Portugalia –Ghana
(R)

11:00 Campionatul Mondial
Brazilia 2014: SUA- Germania (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 Studio FIFA World Cup

2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
21:00 Telejurnal
22:00 Sarajevo, 28 iunie

1914…
23:10 Hotel Rwanda
2004, SUA, Dramã, Istoric,

Rãzboi, Thriller
01:20 Greu de crezut
2008, SUA, Franta, Canada,

Marea Britanie, Comedie

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 5 x 5 minute de istorie
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Kile te omoarã cu zile
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 Ultimul ilegalist
19:30 Istorii încâlcite: Atentat

împotriva Seniorului
20:10 Gustul zãpezii
2006, Marea Britanie, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã, Thriller
23:50 Documentar: Vânãtorul de

securiºti

07:45 Pe platourile de filmare
08:15 Categoria grea în acþiune
10:00 Jack ºi uriaºii
11:55 Un gând, un vis, Doyle...

ºi-un pix
14:50 Hitchcock
16:30 O cãlãtorie cu mama
18:05 Filme ºi vedete
18:35 Tãrâmul fãgãduinþei
20:20 ªi mai greu de ucis
22:00 True Blood
23:00 Traficanþii
00:45 Vânãtoarea
02:40 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
1973, SUA, Dramã
11:00 Dispãrutã fãrã urmã (R)
1994, Canada, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Viaþã de liceu
1998, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Speed 2: Croazierã

infernalã
1997, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Operaþiune riscantã
2002, SUA, Acþiune
00:45 Speed 2: Croazierã

infernalã (R)
1997, SUA, Acþiune, Aventuri

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

07:30 Acasã în bucãtãrie
08:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
09:00 Aventurile lui Jackie Chan
09:30 Dilemele vârstei (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Pe cont propriu (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Pe cont propriu (R)
15:00 Dilemele vârstei
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Pe cont propriu
20:00 Conjuraþia tãcerii
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:30 Cãminul ororilor
01:00 Þinta umanã
02:00 Cuplu periculos
02:45 Legea lui Harry
05:00 Cuplu periculos (R)
05:45 Lumea Pro Cinema
06:15 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 Capcana
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:00 Rãzbunare ºi adrenalinã
2006, SUA, Marea Britanie,

Acþiune, Crimã, Dramã
01:00 Capcana (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 Observator (R)

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

Romantic, Dragoste
03:00 Pe banii pãrinþilor (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Teo Show (R)

07:00 Fata din lift (R)
2010, Familie
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, Romania, 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 Conflictul dintre generaþii
2008, SUA, Dramã, Familie
17:00 Regina cumpãrãturilor
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Pact cu Diavolul
1997, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
22:30 Haos
2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
23:30 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, 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 Conflictul dintre generaþii

(R)
2008, SUA, Dramã, Familie
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, Romania, Comedie
06:00 Frumoasa Ceci
2009, Columbia, Comedie

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 Local Kombat Superstars:

Andrei Stoica
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 "JaMaica, ce bãtaie!" -

Local Kombat Constanþa
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Wrestling RAW
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HBO
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ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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

Brazilia 2014 (R)
11:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
13:00 Ora regelui
14:00 Telejurnal
14:50 37°C
15:40 Andonevralgicul de

sâmbãtã
15:45 37°C
16:20 Concertul de la Palatul

Schönbrunn
17:20 Exclusiv în România
18:10 Studio FIFA World Cup

2014
19:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1A-2B: Brazilia-
Chile

21:00 Telejurnal
22:00 Studio FIFA World Cup

2014
23:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1C-2D: Columbia-
Uruguay

01:00 Studio FIFA World Cup
2014

01:30 Copoiul
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Crimã, Thriller
03:40 Telejurnal
04:30 Ora regelui

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 Ostatic în cãsuþa din copac
1999, SUA, Aventuri
12:10 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 Dictatorul
1940, SUA, Comedie, Dramã,

Rãzboi
20:40 Prizonierul spaniol
1997, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
22:40 Citeºte româneºte!
23:10 Prietenie!
2010, Germania, SUA, Comedie
01:00 Nu pleca!
2007, Franta, Romantic,

Dragoste
02:30 Top cultura
04:10 Mistere ºi conspiraþii

08:30 Antrenament pentru
prietenie

10:20 Nãscuþi pentru a fi liberi
11:05 Grozavul ºi puternicul Oz
13:15 Jimmy ºi Hope
13:40 Marie Antoinette
15:45 Ruby Sparks
17:30 Legenda cãlãreþului

singuratic
20:00 Jimmy ºi Hope
20:25 Lumea lui Arthur Newman
22:00 Silicon Valley
22:30 Casa minciunilor
2012, SUA, Comedie
23:00 Capturã la dublu
00:55 A venit sfârºitu'!
02:40 Partea îngerilor
04:20 Lumea lui Arthur Newman
06:00 Ce-i cu Bob?

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Maeºtrii iluzionismului
11:00 Viaþã de liceu (R)
1998, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Serviþi, vã rog! (R)
15:15 Clubul de noapte
1984, SUA, Comedie, Muzical
17:00 Minele regelui Solomon
1985, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

Partea II
2012, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Romantic, Dragoste
22:45 Încredere
2010, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Saga Amurg: Zori de Zi -

Partea II (R)
2012, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Romantic, Dragoste
03:00 Încredere (R)
2010, SUA, Dramã, Thriller
05:00 Promotor (R)
05:30 I Like IT (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

07:30 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

08:00 Dilemele vârstei (R)
09:00 Prietenii tãi (R)
10:00 Serviciul român de

comedie (R)
11:30 La Mâruþã
14:00 Dilemele vârstei
15:00 Prietenii tãi
16:00 Monster House - Casa e

un Monstru!
18:00 Pe cont propriu
20:00 Echipa de încredere
23:00 Motive 2
01:00 Þinta umanã

09:00 Eloise, micuta cupidon
11:00 Marmaduke
2010, SUA, Comedie, Familie
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 Acasa la Coana Mare 2
22:30 Eu cu cine mã mãrit?
00:30 Marmaduke (R)
02:15 Observator (R)
03:30 Subiect fierbinte (R)
05:10 Ciocanitoarea Woody
06:00 Observator

07:00 Þtirile Kanal D (R)
08:30 Teo Show (R)
10:30 Un echipaj pentru

Singapore
12:30 Þtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:30 Deschide Camera

Comorilor! (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 Þirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Ultimul castel
2001, SUA, Acþiune, Dramã
00:00 Rapire contra cronometru
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:00 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:00 Ultimul castel (R)
2001, SUA, Acþiune, Dramã
05:00 WOWBiz (R)

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 Miss fata de la þarã
14:00 Rãzboi în campus
2009, Comedie, Dramã
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, România, Comedie
20:30 Casino Jack
2010, Canada, Biografic,

Comedie, Crimã
22:30 Obsesii din trecut
2008, SUA, Dramã, Mister
00:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
01:00 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Obsesii din trecut (R)
2008, SUA, Dramã, Mister
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Secrete de stil (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
19:00 Glory Los Angeles: Mirko

"CroCop" Filipovic - Jarrel Miller
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 "JaMaica, ce bãtaie!" -

Local Kombat Constanþa
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 N-are mamã, n-are tatã!
00:00 Condamnaþi pe viaþã
01:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:00 ªtiri Sport.ro



TVR 1

DUMINICÃ - 29 iunie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

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 Studio FIFA World Cup

2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1B-2A: Olanda-
Mexic

21:00 Telejurnal
22:00 Studio FIFA World Cup

2014
23:00 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1D-2C: Costa Rica-
Grecia

01:00 Studio FIFA World Cup
2014

01:30 Inju, bestia din umbrã
2008, Franþa, Mister, Thriller
03:15 Lumea modei
03:20 Dincolo de hartã
03:45 Universul credinþei

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 Prea mic pentru un razboi

atat de mare
1970, Romania, Dramã, Rãzboi
15:35 Citeºte româneºte!
16:00 Omul cu chitara
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Lumea azi
19:00 Academicienii
20:10 Rosenemil
1993, România, Franta,

Germania
21:50 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
22:50 Cireºarii (R)
1972, Romania, Aventuri,

Comedie
23:40 Cãlãtoria lui Gruber
2009, Ungaria, Romania,

Dramã
01:30 Prea mic pentru un razboi

atat de mare
1970, Romania, Dramã, Rãzboi
02:50 Lumea azi
03:15 Academicienii
04:05 Popasuri folclorice

07:40 Închiderea unei fabrici
08:25 Hotel Transilvania
09:55 Stare de ºoc
11:55 O familie modernã
12:15 O familie modernã
12:35 O familie modernã
13:00 Admis pe pile
14:45 Cel mai bun meci al lui

Muhammad Ali
16:25 Avioane
18:00 De Anul Nou
20:00 Wolverine
22:05 True Blood
23:05 Android
00:40 Love Building
02:05 Wolverine
04:10 ªapte psihopaþi ºi un

câine
06:00 Admis pe pile

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Maeºtrii iluzionismului
11:00 Clubul de noapte (R)
1984, SUA, Comedie, Muzical
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Serviþi, vã rog! (R)
15:00 Minele regelui Solomon

(R)
1985, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
17:00 Mirajul dansului 2
2008, SUA, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Greu de ucis
1988, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:15 Salvaþi soldatul Ryan
1998, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
02:30 Greu de ucis (R)
1988, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
04:45 Maeºtrii iluzionismului (R)
05:30 La Mãruþã (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)

07:15 Descoperã România
(R)

07:45 Promotor
08:15 Monster House - Casa

e un Monstru! (R)
10:15 Dilemele vârstei (R)
11:15 Prietenii tãi (R)
12:15 Dilemele vârstei
13:15 Prietenii tãi
14:15 Dansez pentru tine
18:00 Pe cont propriu
20:00 Momentul ulterior 2
22:00 Yellow
00:00 Þinta umanã
01:00 Cuplu periculos
01:45 Tunelul morþii
03:15 Legea lui Harry
05:30 Lumea Pro Cinema
06:00 Cine A.M.

09:00 Acasa la Coana Mare 2
(R)

2006, SUA, Aventuri, Comedie
11:00 Eu cu cine mã mãrit? (R)
2001, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
13:30 Next Star
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 FamiliaDA
20:30 Pus pe jar
2004, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
23:45 Burlãciþa (R)
02:15 Observator (R)
03:00 Pus pe jar (R)
2004, SUA, Acþiune, Dramã,

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

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Un echipaj pentru

Singapore (R)
1981, Romania, Acþiune,

Aventuri, Dramã
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 Prinþesa vampirilor
2009, Israel, Dramã, Fantastic,

Dragoste
00:30 Autobuzul lui Vârciu (R)
02:30 Vreau sã mã mãrit
2009, Argentina, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:30 Ochii din umbrã (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 T3CH IN 3
12:30 Rãzboi în campus (R)
2009, Comedie, Dramã
14:30 Epic Show (R)
16:00 Cronic a cârcotaºilor (R)
18:00 ªtirile Prima TV
19:30 Râzi ºi câºtigi
20:00 Mondenii
2006, Romania, 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, Romania, Comedie
01:00 ªtirile Prima TV (R)
02:00 Oh ca în Ohio
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
04:30 Schimb de mame (R)
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)

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 Marea Þãcãnealã
19:00 Glory "KOndamnaþi în

KOlorado": Ben Edwards - Errol
Zimmerman

20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Los Angeles:

Mirko "CroCop" Filipovic - Jarrel
Miller

22:00 1000 de întâmplãri
mortale

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

stars
02:30 ªtiri Sport.ro

TVR 1

LUNI - 30 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 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 Studio FIFA World Cup

2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1E-2F
21:00 Telejurnal
22:00 Studio FIFA World Cup

2014
22:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014
01:00 Studio FIFA World Cup

2014: 1G-2H
01:30 Pe urmele trecutului
2006, Acþiune
03:20 În grãdina Danei
03:45 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:20 Legendele palatului -

Gyebaek

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Documentar* Universul

molecular
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Kile te omoarã cu zile
10:10 Rezistenþa prin culturã
11:10 Top cultura
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Documentar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:25 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:50 5 minute de istorie
Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Documentar* Instantanee

de cãlãtorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Teatru: Aºa este
22:00 Ora de ºtiri
23:10 O zi în familie
01:10 Concertele Festivalului

George Enescu

07:50 Cel mai bun meci al lui
Muhammad Ali

09:30 Avioane
11:05 De Anul Nou
13:05 Rock'n'roll
14:55 Un gând, un vis, Doyle...

ºi-un pix
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 O cãlãtorie cu mama
20:05 Poziþia copilului
22:00 Cei rãmaºi
23:20 Cursã infernalã
00:45 Rocker
02:20 Minunea dragostei
04:10 Poziþia copilului

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 Mirajul dansului 2 (R)
2008, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Tatãl vitreg
2009, SUA, Mister, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã, Mister
00:00 Tatãl vitreg (R)
2009, SUA, Mister, Thriller
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Hawthorne (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 Bucataria iadului (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 Doctorul casei (R)
02:45 Casa de alãturi (R)
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
03:30 Lara (R)
2011, Dramã, Romantic

07:45 Teoria Big Bang (R)
08:45 Prietenii tãi (R)
09:45 Pe cont propriu (R)
10:45 Aventurile lui Jackie Chan
11:15 La Mãruþã
13:45 Teoria Big Bang
14:45 Prietenii tãi
18:00 Pe cont propriu
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Þinta umanã
01:00 Cuplu periculos
03:15 Þinta umanã (R)
04:00 Cuplu periculos (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 Johnny English
2003, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita
1997, Canada, Acþiune, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
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
16:45 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 Dupã faptã ºi rãsplatã
08:30 Casa: Construcþie ºi

design (R)
09:00 Regina cumpãrãturilor (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Levintza prezintã (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 Epic Show
22:00 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)
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
01:30 Regii KO-ului
02:00 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

cuvântul libertãþii / 11vineri, 27 iunie 2014s programe TV
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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
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:10 Studio FIFA World Cup

2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1F – 2 E
21:00 Telejurnal
22:00 Studio FIFA World Cup

2014
22:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014: 1H-2G
01:00 Studio FIFA World Cup

2014
01:30 Poveºti arzãtoare
2010, SUA, Comedie, Dramã
03:25 Dincolo de hartã
03:50 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
04:25 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric
05:00 Metropole
05:25 Imnul României
05:30 Teleshopping
06:00 Metropole

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Universul molecular
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Kile te omoarã cu zile
10:10 Memorialul Durerii
11:10 Aºa este
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Universul molecular
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
15:25 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Documentar
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Memoria exilului româ-

nesc
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
02:15 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 Misterul din Avalon
2001, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
15:00 Cãsnicia, o afacere

perfectã
2006, Canada, Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Misiune în lumea apelor
2008, Germania, Aventuri, SF
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Misiune în lumea apelor (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 Bucataria iadului (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 Doctorul casei (R)
02:45 Casa de alãturi (R)
03:30 Lara (R)
05:15 Legãturi riscante (R)

07:30 Acasã în bucãtãrie
08:30 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
09:00 Aventurile lui Jackie Chan
09:30 Teoria Big Bang (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Pe cont propriu (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Pe cont propriu (R)
15:00 Teoria Big Bang
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Pe cont propriu
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:15 Þinta umanã
01:15 Cuplu periculos
03:30 Þinta umanã (R)
04:15 Cuplu periculos (R)
05:00 Lumea Pro Cinema
05:30 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 Obligat sã ucidã
2010, Canada, Acþiune
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Obligat sã ucidã (R)
2010, Canada, Acþiune
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
16:45 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 Fete de mãritat (R)
2009, România, Comedie
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
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:

Douglas "The Phenom" Lima -
Ben "Killa B" Saunders

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 - 2 iulie

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
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:40 Pe scurt despre orice
16:50 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
17:30 Legendele palatului:

Copacul cu rãdãcini adânci
2011, Coreea de Sud, Dramã
18:10 Europa mea
18:40 Studio FIFA World Cup

2014
18:53 Campionatul Mondial

Brazilia 2014 (R)
21:00 Telejurnal
22:10 Documentar* Maradona

by Kusturica
23:55 Oameni carea au

schimbat Lumea
00:10 Greenberg
2010, SUA, Comedie, Dramã
02:00 Pe scurt despre orice
02:10 Exclusiv în România
02:50 Tezaur folcloric
03:40 Legendele palatului -

Gyebaek
2011, Coreea de Sud, Istoric

07:00 Poate nu ºtiai
07:15 Teleshopping
07:30 Universul molecular
08:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Kile te omoarã cu zile
10:10 Omul cu chitara
11:10 Destine ca-n filme
12:00 Memoria exilului româ-

nesc
12:50 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Universul molecular
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:25 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
15:50 5 minute de istorie
16:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:00 O poveste... cu cântec!
17:30 Spectacolul lumii… vãzut

de Ioan Grigorescu
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Documentar
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Promisiunea
2001, Comedie, Romantic
21:45 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:10 Jurnal de front

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 Cãsnicia, o afacere

perfectã (R)
2006, Canada, Thriller
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Tânãr ºi neliniºtit
1973, SUA, Dramã
14:30 Capcana mercenarilor
1981, Romania, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iepuraºul casei
2008, SUA, Comedie
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 Bucataria iadului (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 Doctorul casei (R)
02:45 Casa de alãturi (R)
03:30 Lara (R)
05:15 Legãturi riscante (R)
06:00 Bucataria iadului

07:30 Acasã în bucãtãrie
08:30 Aventurile lui Jackie

Chan (R)
09:00 Aventurile lui Jackie

Chan
09:30 Teoria Big Bang (R)
10:30 Prietenii tãi (R)
11:30 Pe cont propriu (R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Pe cont propriu (R)
15:00 Teoria Big Bang
16:00 Prietenii tãi
17:00 La bloc (R)
18:00 Pe cont propriu
19:55 La bloc
21:00 Prietenii tãi
00:00 Þinta umanã
01:00 Cuplu periculos
03:15 Þinta umanã (R)
04:00 Cuplu periculos (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 Nikita
1997, Canada, Acþiune, Dramã,

Romantic, Thriller, Dragoste
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
16:45 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 MMA "Mondialul de

bãtaie": Zmãrãndescu - Lucero
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
01:30 Ora exactã în sport
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Anunþul tãu!
GUE MIHAELA ªI GUE MARIUS ALIN anun-

þã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul „SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN ATELIER
MASE PLASTICE ÎN SERVICE AUTO - DEZMEM-
BRÃRI AUTO propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Brestei , nr. 536, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus ºi observaþiile publi-
cului pot fi consultate ºi se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, strada Petru Rareº , nr. 1.

Consiliul local al comunei Ciupercenii Noi,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei publice de inspector, grad profesio-
nal principal, clasa I, compartiment financiar con-
tabil, pe duratã determinatã. Condiþii de partici-
pare - Studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã,respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valenta; - Vechime în muncã, minimum 5 ani; Con-
cursul se organizeazã la sediul Primãriei Ciuper-
cenii Noi, judeþul Dolj, strada Dunãrii, nr. 2, în data
de 10 iulie 2014 ora 11.00, proba scrisã ºi în data
de 11 iulie 2014, ora 11.00 interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune la sediul pri-
mãriei pânã în data de 7 iulie 2014, care trebuie
sã conþinã documentele, prevãzute în HG. 611/
2008. Condiþiile de participare la concurs, biblio-
grafia stabilitã ºi alte relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul primãriei sau la tel. 0251321002.

Dirmon Ion Cristian ºi Dirmon Alin Florin
anunþã elaborarea primei versiunim a planului:
“Intocmire PUZ pentru introducere teren în intra-
vilan, Construire atelier dezmembrare auto, vân-
zare ºi recuperare piese auto” în Calafat, sat Go-
lenþi, T16 , P47 ºi declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristi-
ce de la data prezentului anunþ.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile
interesate deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã  impotriva debitorului SC A.T. ICE SRL
prin încheierea din data de 26.05.2014 pronunþa-
tã de Tribunalul Dolj, secþia A II-A Civilã, în dosarul
nr. 7500/63/2014. Creditorii pot depune cerere de
admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare: -
14.07.2014  termen limitã pentru depunerea ce-
rerilor de creanþe; -18.09.2014 termen pentru ve-
rificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comu-
nicarea tabelului preliminar al creanþelor. -
2.10.2014 termen pentru soluþionarea contesta-
þiilor, întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor. - 22.09.2014 ora 16:00 adunarea cre-
ditorilor la sediul lichidatorului judiciar Craiova,
str. Popa Sapcã, bl. Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45,
jud. Dolj avand pe ordinea de zi: prezentarea si-
tuaþiei debitorului, desemnarea Comitetului Cre-
ditorilor ºi a eventualului Preºedinte al Comitetu-
lui, confirmarea numirii lichidatorului judiciar Po-
pa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi aprobarea re-
muneratiei lichidatorului judiciar.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi

Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul institutiei din Craiova, str.
Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
12.08.2014, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de
14.08.2014, ora 1400, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: 2 posturi mun-
citor tr. I, 1 post muncitor tr. II, 1 post lenjerea-
sã tr. IV, 1 post ºofer tr. I, 5 posturi infirmierã, 1
post supraveghetor noapte. Dosarele de con-
curs se primesc în termen de 10 zile lucrãtoa-
re de la data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane,
Organizare, Salarizare - camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul instituþiei -
camera 3 sau la telefon 0251/407009.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþi-
le interesate deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvenþã impotriva debitorului SC
VIBE STUDIO SRL prin încheierea din data de
27.05.2014 pronunþatã de Tribunalul Dolj, sec-
þia A II-A Civilã, în dosarul nr. 7623/63/2014. Cre-
ditorii pot depune cerere de admitere a crean-
þei în condiþiile urmãtoare: - 17.06.2014  termen
limitã pentru depunerea cererilor de creanþe; -
9.09.2014 termen pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor. - 23.09.2014 termen
pentru soluþionarea contestaþiilor, întocmirea
ºi afiºarea tabelului definitiv al creanþelor. -
12.09.2014 ora 16:00 adunarea creditorilor la
sediul lichidatorului judiciar Craiova, str. Popa
Sapcã, bl. Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, jud. Dolj
avand pe ordinea de zi: prezentarea situaþiei
debitorului, desemnarea Comitetului Credito-
rilor ºi a eventualului Preºedinte al Comitetu-
lui, confirmarea numirii lichidatorului judiciar
Popa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi aprobarea
remuneratiei lichidatorului judiciar.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile
interesate deschiderea procedurii simplificate
de insolvenþã împotriva debitorului SC FRATII
FRYZER SRL prin încheierea din data de
22.05.2014 pronunþatã de Tribunalul Dolj, sec-
þia A II-A Civilã, în dosarul nr. 7495/63/2014. Cre-
ditorii pot depune cerere de admitere a creanþei
în condiþiile urmãtoare: - 26.06.2014  termen li-
mitã pentru depunerea cererilor de creanþe; -
11.09.2014 termen pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor. - 25.09.2014 termen pen-
tru soluþionarea contestaþiilor, întocmirea ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþelor. - 15.09.2014
ora 16:00 adunarea creditorilor la sediul lichi-
datorului judiciar Craiova, str. Popa Sapcã, bl.
Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, jud. Dolj avand pe
ordinea de zi: prezentarea situaþiei debitorului,
desemnarea Comitetului Creditorilor ºi a even-
tualului Preºedinte al Comitetului, confirmarea
numirii lichidatorului judiciar Popa&Asociaþii In-
solvenþa IPURL ºi aprobarea remuneratiei lichi-
datorului judiciar.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile
interesate deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã  împotriva debitorului SC ERKZ SRL
prin încheierea din data de 26.05.2014 pronunþa-
tã de Tribunalul Dolj, secþia A II-A Civilã, în dosarul
nr. 7497/63/2014. Creditorii pot depune cerere de
admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare: -
14.07.2014 termen limitã pentru depunerea cere-
rilor de creanþe; - 18.09.2014 termen pentru verifi-
carea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comuni-
carea tabelului preliminar al creanþelor. - 2.10.2014
termen pentru soluþionarea contestaþiilor, întoc-
mirea ºi afiºarea tabelului definitiv al creanþelor. -
22.09.2014 ora 16:00 adunarea creditorilor la se-
diul lichidatorului judiciar Craiova, str. Popa Sap-
cã, bl. Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, jud. Dolj având
pe ordinea de zi: prezentarea situaþiei debitoru-
lui, desemnarea Comitetului Creditorilor ºi a even-
tualului Preºedinte al Comitetului, confirmarea
numirii lichidatorului judiciar Popa&Asociaþii In-
solvenþa IPURL ºi aprobarea remuneratiei lichi-
datorului judiciar.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile
interesate deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã  împotriva debitorului SC GHINDENI
AUTO-TOUR SRL prin încheierea din data de
20.05.2014 pronunþatã de Tribunalul Dolj, secþia
A II-A Civilã, în dosarul nr. 7493/63/2014. Creditorii
pot depune cerere de admitere a creanþei în con-
diþiile urmãtoare: - 17.06.2014 termen limitã pen-
tru depunerea cererilor de creanþe; - 9.09.2014 ter-
men pentru verificarea creanþelor, întocmirea, afi-
ºarea ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor. - 23.09.2014 termen pentru soluþiona-
rea contestaþiilor, întocmirea ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor. - 12.09.2014 ora 16:00 adu-
narea creditorilor la sediul lichidatorului judiciar
Craiova, str. Popa Sapcã, bl. Popa Sapcã, sc. B3,
ap. 45, jud. Dolj avand pe ordinea de zi: prezenta-
rea situatiei debitorului, desemnarea Comitetu-
lui Creditorilor ºi a eventualului Preºedinte al Co-
mitetului, confirmarea numirii lichidatorului judi-
ciar Popa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi aproba-
rea remuneratiei lichidatorului judiciar.

NOTIFICARE. Lichidator judiciar Popa &
Asociaþii Insolvenþã IPURL, notificã toate pãrþile
interesate deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã impotriva debitorului SC TOLICOM
SRL prin incheierea din data de 28.04.2014 pro-
nunþatã de Tribunalul Dolj, secþia A II-A Civilã, în
dosarul nr. 5818/63/2014. Creditorii pot depune
cerere de admitere a creanþei în condiþiile urmã-
toare: - 16.06.2014 termen limitã pentru depune-
rea cererilor de creanþe; - 11.09.2014 termen pen-
tru verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar  al creanþelor. -
25.09.2014 termen pentru soluþionarea contesta-
þiilor, întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor. - 16.09.2014 ora 16:00 adunarea cre-
ditorilor la sediul lichidatorului judiciar Craiova,
str. Popa Sapcã, bl. Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45,
jud. Dolj avand pe ordinea de zi: prezentarea si-
tuaþiei debitorului, desemnarea Comitetului Cre-
ditorilor ºi a eventualului Preºedinte al Comitetu-
lui, confirmarea numirii lichidatorului judiciar Po-
pa&Asociaþii Insolvenþa IPURL ºi aprobarea re-
muneratiei lichidatorului judiciar.
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Primãria ºi Consiliul Local
Scaeºti, vã invitã în data de
29.06.2014 la sãrbãtoarea
Câmpeneascã în satul Valea
lui Pãtru, comuna Scaeºti cu
ocazia desfãºurãrii Memorialu-
lui de Fotbal „Gheorghe Calotã”.
Evenimentul se va desfãºura
pe terenul de fotbal din satul
Valea lui Pãtru.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Vânzãtoare covrigi, pro-
duse patiserie, ajutor bu-
cãtar, vânzãtor magazin
second-hand. Telefon:
0747/072.570; 0251/
552.089.

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã pentru
menaj la un bãtrân sin-
gur (sãnãtos) pentru una-
douã zile / sãptãmânã.
Telefon: 0766/304.708.
Caut bãiat tehnician ve-
terinar. Telefon: 0730/
968.752.

PRESTÃRI SERVICII
EXECUTÃM jgheaburi,
burlane, acoperiº tablã,
montatori þiglã metalicã
ºi reparaþii la preþuri ne-
gociabile. Seriozitate,
calitate. Telefon: 0747/
109.594, localitatea
Slatina.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Evidenþã contabilã SRL,
PF, 11, AF. Telefon:
0744/390.775 sau 0758/
063.773.
Îngrijesc persoanã vârst-
nicã, cu maximã seriozi-
tate, în scopul donãrii
unei locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
PARTICULAR, vând
apartament 2 camere,
decomandate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0736/
098.074.
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Particular vând 2 semi-
decomandate 1/4 sau
schimb cu 2 sau 3 de-
comandate etaj p-3 ºi
dau diferenþa. Telefon:
0742/390.301.
Vând (schimb) aparta-
ment semidecomandat
etaj 1/4 cu apartament
decomandat p/3 sau di-
ferenþa. Telefon: 0742/
390.301.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.

Casã Craiova, 5 came-
re, încãlzire centralã, ter-
mopan, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamen-
te 2 camere/variante.
Telefon: 0746/498.818.
VÂND casã comuna
Giubega, Dolj. Telefon:
0768/595.932.
Vând casã central 6 ca-
mere 95 mp, curte 143
mp, spaþiu comercial 11
mp, gaze, sau schimb
cu casã. Telefon: 0769/
682.917.
Vând D+P 6 camere, 2
holuri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/360.741.
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibil ºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã cu dependin-
þe în satul Negoeºti - Dolj.
Telefon: 0723/692.884;
0722/151.452.

Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, li-
vadã, vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan în
comuna Leu 1174 mp
zonã comercialã, ieºiri
2x17 m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
VÂND teren, Gherceºti,
zona Vile. Telefon: 0740/
303.680.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Cârcea teren intravilan,
utilitãþi în apropriere –
650 mp - 15 Euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând teren extravilan
16100 mp, Ghindeni.
Telefon: 0727/186.869.
Vând teren 3500 mp
deschidere 15 m pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicu de sus. Preþ 17
Euro. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren zonã centra-
lã, 260 metri pãtraþi. Preþ
210 Euro/mp. Telefon:
0769/709.451.
Vând teren 1500 mp
deschidere 30 m Barie-
ra 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 spatele liceu-
lui). Telefon: 0251/
428.415; 0743/510.255.

Vând, închiriez teren,
zona CITROEN, MAZ-
DA, Calea Bucureºti, km
9, ideal showroom parc
auto, benzinãrie, 1000
m, deschidere 18 m, sau
2000 m - 36 m. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 650
mp Coºoveni. str. Scur-
tu Gheorghe. Telefon:
0251/457.204.
Vând teren ZONÃ CEN-
TRALÃ 350 mp Telefon:
0746/660.001.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de Nord,
15 E/mp. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 2600 mp teren pe
ºoseaua Craiova ªimnicu
de Sus la 600 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.

Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 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 comercial cu
terasã, zonã centralã.
Telefon: 0746/660.001.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
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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
financiar-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.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþii-
lor – standurilor nr. 6 si 15 situate în Piaþa Industrialã din municipiul
Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/lunã;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi

a taxelor ºi impozitelor la bugetul local ºi bugetul consolidat al
statului;

taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc la data de 9.07.2014, orele 1100, 1130,  iar în-
scrierea se va face pânã la data de 9.07.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

SCHIMBURI
Schimb garsonierã par-
ter Turnu Severin - Cri-
hala cu garsonierã zona
Brazdã Craiova + dife-
renþa. Telefon: 0251/
595.609.
Apartamnet 2 camere cu
casã împrejurimi Craio-
va. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Schimb apartament în
Timiºoara cu similar Cra-
iova. 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 Dacia
1310, anul fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând maºinã marca
Opel. Telefon: 0760/
299.096.
Vând SKODA FABIA,
an fabricaþie 2006,
50.000 Km, caroserie
Berlinã, culoare gri. îm-
bunãtãþiri. Preþ 4000
Euro negociabil. Telefon:
0721/483.933.

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

Cumpãr faþã de uºã sau
uºã stânga faþã Dacia
1310 ultimul model. Te-
lefon: 0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5 m,
tracþiune hipo/auto, 2
osii, 4 roþi Dacia. Telefon:
0749/012.505.
Vând vin roºu 5 lei/litru ºi
þuicã 10 lei/litru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând tub plastic pentru
forat puþuri dimensiune
112. Telefon: 0745/
589.825.
Albine, familii puternice ºi
roi bine dezvoltaþi cu
mãtci selecþionate. Tele-
fon: 0720/115.936.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând vin zaibãr 5 lei ºi
þuicã. Telefon. 0749/
012.505
Vând vacã ºi junincã la
prima fãtare cu viþel. Te-
lefon: 0351/806.950.

Tablouri litografie 30 Ron
bucata, rochie domniºoa-
rã de onoare mãrime 36-
40-40 Ron. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut: SIN-
GER PAFF. Telefon:
0745/751.558.
Vând CEAS ELVEÞIAN
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 cas-
ma cu coadã 7 lei/buc,
saltea Dormeo 2/1m cu
husã 90 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând aparat de sudurã,
autogen polizor, borma-
ºinã, parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de veci.
Telefon: 0770/661.777.
Vând albine, familii puter-
nice. Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mânzã belgianã 8
luni. Telefon: 0741/
975.279.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de spãlat,
frigider inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier stejar.
Telefon: 0752/142.493.
Vând remorcã auto 240
kg nefolositã cu prelatã, 60
elemente calorifer fontã, 5
baterii, 110 þigle beton.
Telefon: 0251/458.192.
Vând ªabloane impri-
mat Steag UE ºi NATO
toate mãrimile plus
ºabloane pentru BATIS-
TE toate mãrimile ma-
nuale. Telefon: 0723/
684.511.

Vând 2 televizoare 5 ani
cu diagonala 30 ºi 37
cm, 120 Ron. Telefon:
0729/977.036.
Vând plug pentru boi.
Telefon: 0251/421.727.
Vând PENSÃ REI-
MERS pentru castrat
armãsari, inox veritabil -
stazã perfectã. Telefon:
0720/231.610.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 maºini de scris
marca OLIVETTI STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.

Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, con-
venabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copii
nou, combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Tele-
fon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 27 iunie 2014

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria comunei
CARPEN vã invitã duminicã,

29 iunie 2014,
începând cu ora 10.30, la

« SÃRBÃTOAREA TEIULUI »
ce va avea loc în lunca

de tei « SCUNDARI » din
comuna Carpen, sat Cleanov.

Vã aºteptãm cu drag!

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 un injector pen-
tru instalaþie de încãl-
zit locuinþe la un preþ
ieftin. Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap
haine, aragaz voiaj ºi
butelie, aparat foto, bici-
cletã, aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din pie-
le, maºinã de cusut, ga-
lerii sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.

Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune ºi
vin roºu. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Telefon:
0723/653.261.

Vând sãpun de casã 15
kg,  2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau ma-
gazii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor per-
san. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.

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

Cumpãr maºinã de gã-
urit trifazicã cu picior. Te-
leon: 0749/012.505.
Cumpãr tablouri pe pân-
zã sau carton - 150-60.
Telefon: 0766/304.708.
Maºinã de cusut, even-
tual defectã, DVD recor-
der. Telefon: 0351/
181.202; 0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere ultracentral – ul-
tralux, toate dotãrile,
A.C., internet. Telefon:
0762/109.595.
Primesc o fatã salariatã
cu chirie la bloc, toate
condiþiile. Telefon: 0726/
497.404.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament de-
comandat Sãrari, reno-
vat, apã potabilã conto-
rizatã pe casa scãrii, 2
balcoane. Telefon: 0761/
665.763.

APARTAMENT 3 came-
re, supermodern. Tele-
fon: 0766/660.105;
0740/991.323.
Închiriez apartament 2
camere, etaj 2, ultracen-
tral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0745/698.425.
Închiriez spaþiu stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906.
MATRIMONIALE
Domn singur, 55 ani,
doresc cunoºtinþã doam-
nã pentru prietenie - cã-
sãtorie. Telefon: 0736/
451.752.

DIVERSE
Cumpãr cãþel
SCHNAUTZEER ºi ve-
veriþe. Telefon: 0721/
995.405.

Caut meseriaºi pentru a
fora un puþ. Telefon:
0748/195.954.
CONDOLEANÞE
Colectivele din cadrul
NICK IMPEX SRL ºi
NICK SPRL sunt alãturi
de familia îndoliatã la
marea durere pricinui-
tã de dispariþia fulgerã-
toare a fostului director
ºi patron dr. ec. CAZA-
CU NICOLAE, om de o
deosebitã probitate
moralã ºi profesionalã.
Sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Condoleanþe familiei
pentru minunatul om
care a fost dr. ec. NICO-
LAE CAZACU, din par-
tea familiei Dumitrescu.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în liniºte ºi pace!
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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: Camerun – Brazilia 1-4
23 iunie: Croaþia – Mexic 1-3

13 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: Australia – Spania 0-3
23 iunie: Olanda – Chile 2-0

14 iunie: Columbia – Grecia 3-0
15 iunie: Coasta F. – Japonia 2-1
19 iunie: Columbia – Coasta F. 2-1
20 iunie: Japonia – Grecia 0-0
24 iunie:  Japonia – Columbia 1-4
24 iunie: Grecia – Coasta F. 2-1

14 iunie: Uruguay – Costa R. 1-3
15 iunie: Anglia – Italia 1-2
19 iunie: Uruguay – Anglia 2-1
20 iunie: Italia – Costa R. 0-1
24 iunie: Costa R. – Anglia 0-0
24 iunie: Italia – Uruguay 0-1
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GRUPA B

OLANDA  9p (10-3)

CHILE 6p (5-3)

Spania 3p (4-7)

Australia 0p (3-9)

GRUPA C

COLUMBIA 9p (9-2)

GRECIA 4p (2-4)

Coasta de Fildeº 3p (4-5)

Japonia 1p (2-6)

GRUPA D

COSTA RICA 7p (4-1)

URUGUAY 6p (4-4)

Italia 3p (2-3)

Anglia 1p (2-4)

GRUPA A

BRAZILIA 7p (7-2)

MEXIC 7p (4-1)

Croaþia 3p (6-6)

Camerun 0p (1-9)

Argentina, a doua favoritã la
victoria finalã, dupã þara gaz-
dã, a câºtigat ºi a ultima dis-
putã din faza grupelor, trecând,
miercuri searã, la Porto Alegre,
cu 3-2 de Nigeria. Reprezen-
tativã ce, în pofida eºecului, va
însoþi în „optimi” campioana
modialã din 1978 ºi 1986, dupã
ce Iranul,  care avea nevoie
mãcar de un succes cu cu ace-
laºi rezultat cu care pierdeau
africanii (s-ar fi ajuns la tra-
gere la sorþi), a cedat fãrã drept
de apel în faþa deja eliminatei
Bosnia (1-3).

Esenþial în disputele cu Bos-
nia (2-1) ºi Iran (1-0), când
reuºise de fiecare datã sã punc-
teze câte o datã, Lionel Messi a
înscris de aceastã datã chiar o
„dublã”, egalându-l în fruntea
clasamentului golgeterilor pe
brazilianul Neymar. Starul Bar-
cei l-a învins prima datã pe Eny-
eama în doar minutul 3, reluând
din suprafaþa de pedeapsã o
minge revenitã din barã, dupã
un ºut al lui Di Maria. Recidiva
a veni t  înainte  de odihnã
(45+1), dintr-o loviturã liberã
care l-a lãsat fãrã reacþie pe
goalkeeper-ul nigerian. Moment
când scorul era 1-1. Musa (4),
cu un ºut la colþul lung, din la-
teral stânga, semnase cea mai
rapidã ripostã din istoria Cupei
Mondiale. Totodatã, a fost în-
tâia oarã, în cei 84 de ani de la
înfiinþarea competiþiei, când
ambele combatante marcheazã
atât de repede.

Acelaºi Musa a fãcut 2-2 în

Cartonaºe galbene: Omeruo 49, Oshaniwa 51.
Arbitru: Nicola Rizzoli (Italia).

Enyeama – Ambrose, Yobo,
Oshaniwa, Omeruo – Onazi, Obi
Mikel – Musa, Odemwingie (Nwo-
for 80), Babatunde (Uchebo 66) –
Emenike.

Selecþioner: Stephen Keshi.

Romero – Zabaleta, Fernandez,
Garay, Rojo – Gago, Mascherano,
Di Maria – Higuain (Biglia 90+1),
Messi (Alvarez 63), Aguero (La-
vezzi 38).

Selecþioner: Alejandro Sabella.

Nigeria  2-3  Argentina
Stadion: Beira-Rio – Porto Alegre, spectatori: 43.285.
Au marcat: Musa 4, 47 / Messi 3, 45+1, Rojo 50.

Cartonaºe galbene: Besici 77 / Ansarifard 88.
Arbitru: Carlos Velasco Carballo (Spania).

Begovici – Vrsajevici,
Sunjici, Spahici, Kolasinac
– Hadzici (Vranjes 61), Pja-
nici, Besici, Susici (Saliho-
vici 79) – Dzeko (Visca 84),
Ibisevici.

Selecþioner: Safet Susici.

Haghighi – Hosseini, Sa-
deghi, Montazeri, Pooladi –
Teymourian, Nekounam – De-
jagah (Ansarifard 68), Shojaei
(Heydari 46), Hajsafi (Jahan
Bakhsh 63) – Ghoochannejhad.

Selecþioner: Carlos Queiroz.

Bosnia  3-1  Iran
Stadion: Fonte Nova – Salvador, spectatori: 48.011.

Au marcat: Dzeko 23, Pjanici 59, Vrsajevici 83 / Ghoochan-
nejhad 82.

Cartonaº galben: Erazo 83.
Cartonaº roºu: A. Valencia 50.

Arbitru: Noumandiez Doue (Coasta de Fildeº).

Dominguez – Paredes,
Guagua, Erazo, W. Ayowi – A.
Valencia, Minda, Noboa (Cai-
cedo 90), Montero (Ibarra 63)
– Arroyo (Achilier 82), E. Va-
lencia.

Selecþioner: Reinaldo Rueda.

Lloris – Sagna, Koscielny,
Sakho (Varane 61), Digne –
Schneiderlin – Griezmann
(Remy 79), Pogba, Matuidi (Gi-
roud 67), Sissoko – Benzema.

Selecþioner: Didier Des-
champs.

Ecuador  0-0  Franþa
Stadion: Maracana – Rio de Janiero, spectatori: 73.749.

Cartonaº galben: J. Palacios 66.
Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).

Valladares – Beckeles, Ber-
nardez, Figueroa, J. Garcia –
B. Garcia (Najar 77), Claros,
W. Palacios, Espinoza (Cha-
vez 46) – Costly (J. Palacios
40), Bengtson.

Selecþioner: Luis Suarez.

Benaglio – Lichtsteiner, Djou-
rou, Schar, Rodriguez – Behrami,
Inler – Shaqiri (Dzemaili 87),
Xhaka (Lang 77), Mehmedi –
Drmic (Seferovici 73).

Selecþioner: Ottmar Hit-
zfeld.

Honduras  0-3  Elveþia
Stadion: Amazonia – Manaus, spectatori: 40.322.

A marcat: Shaqiri 6, 31, 71.

Messi, din nou decisiv!Messi, din nou decisiv!Messi, din nou decisiv!Messi, din nou decisiv!Messi, din nou decisiv!
„Pumele” au câºtigat cu punctaj maxim grupa F ºi vor da piept, pentru un loc în

„sferturi”, cu Elveþia! În cealaltã „optime” decisã ieri noapte, „super-vulturii” nigerieni
urmeazã sã primeascã replica Franþei

debutul pãrþii secunde, dupã care
fundaºul Rojo a închis tabela,
dupã o loviturã de colþ, la doar
trei minute de la restabilirea ega-
litãþii.

În perspectiva viitoarelor par-
tide, Sabella n-a vrut sã riºte, iar
Messi n-a prins finalul pe teren,
fiind înlocuit în minutul 63.
Chiar ºi aºa, cãpitanul argenti-
nian a fost declarat omul meciu-
lui, cum se întâmplase atât cu
Bosnia, cât ºi cu Iranul.

Senzaþia generalã lãsatã de Ar-
gentina? Cã n-a forþat, fiind de
aºteptat sã vedem altceva înce-
pând cu meciurile eliminatorii.

De treo ori Shaqiri
Odatã încheiate meciurile

din grupa F, toatã atenþia s-a

mutat spre grupa E! Miza, lo-
cul doi – adicã viitoarea adver-
sarã Argentinei, pentru cã pri-
ma poziþie era ca ºi adjudecatã
de Franþa! Se luptau, egale la
puncte, Elveþia ºi  Ecuador!
Primii dezavantajaþi de golave-
raj, ceilalþi cã întâlneau „Coco-
ºul galic”. Iar, cum era de aº-
teptat, ºi cum am notat deja în
subtitlul materialului, câºtig de
cauzã au avut europenii. Care
au zdrobit pe Honduras (3-0),
în timp ce Ecuadorul n-a reu-
ºit decât o eroicã remizã albã
în faþa Franþei. Mãrturie stã ºi
faptul cã portarul „galben-al-
baºtrilor”, Dominguez, a fost
desemnat omul meciului. Meci
pe care ecuadorienii l-au în-
cheiat ºi în efectiv incomplet,

cãpitanul Antonio Valencia,
echipierul lui Man. United, fi-
ind eliminat (50) dupã o intra-
re periculoasã la puºtiul Lucas
Digne.

Calificarea reprezentativei
din „Þara Cantoanelor” a fost
pusã în scenã de Xherdan Sha-
qiri, autor al unui „hattrick” de
senzaþie. Prima dintre reuºite a
fost de-a dreptul fantasticã, fot-
balistul legitimat la Bayern Mun-
chen învingându-l pe Valladares
cu un ºut din afara careului,
direct în vinclu. Dupã acest joc,
selecþionerul Hondurasului, co-
lumbianul Luis Fernando Sau-
rez, ºi-a prezentat demisia.

Dacã Elveþia ar fi ratat cali-
ficarea în dauna Ecuadorului,
am fi avut o a treia optime de
finalã sud-americanã,  dupã
Brazilia – Chile ºi Columbia –

Ecuador.
Revenind o idee la perfor-

manþa lui Shaqiri, acesta este
doar al doilea elveþian care reu-
ºeºte un “hattrick” la un cam-
pionat  mondial ,  dupã Sepp
Hugi (1954) ºi primul fotbalist
care marcheazã toate cele trei
goluri cu stângul dupã 64 de
ani! Ultimul a fost brazilianul-
 Ademir, în meciul cu Suedia,
din 1950. „Hattrick-ul” lui Sha-
qiri este cel de-al 50-lea din is-
toria Cupei Mondiale. La aceas-
tã ediþie, doar neamþul Thomas
Muller a reuºit o performanþã
identicã. ªi el este tot fotbalis-
tul lui Bayern.

Elveþia nu mai reuºise o vic-
torie atât de categoricã la un
Mondial din 1994, de la un 4-1
cu România.
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17 iunie: Belgia – Algeria 2-1
18 iunie: Rusia – Coreea S. 1-1
22 iunie: Belgia – Rusia 1-0
22 iunie: Coreea S. – Algeria 2-4
Azi-noapte: Algeria – Rusia
Azi noapte: Coreea S. – Belgia

15 iunie: Elveþia – Ecuador 2-1
15 iunie: Franþa – Honduras 3-0
20 iunie: Elveþia – Franþa 2-5
21 iunie: Honduras – Ecuador 1-2
25 iunie: Honduras – Elveþia 0-3
25 iunie: Ecuador – Franþa 0-0

16 iunie: Argentina – Bosnia 2-1
16 iunie: Iran – Nigeria 0-0
21 iunie: Argentina – Iran 1-0
22 iunie: Nigeria – Bosnia 1-0
25 iunie: Nigeria – Argentina 2-3
25 iunie: Bosnia – Iran 3-1

16 iunie: Germania – Portugalia 4-0
17 iunie: Ghana – Statele Unite 1-2
21 iunie: Germania – Ghana 2-2
23 iunie: Statele Unite – Portugalia 2-2
Asearã: Portugalia – Ghana
Asearã: Statele Unite – Germania

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Pagini realizate de MARIUS CÎRSTOV

– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)– EDIÞIA A XX-A (12 IUNIE – 13 IULIE)
GRUPA E

FRANÞA 7p (8-2)

ELVEÞIA 6p (7-6)

Ecuador 4p (3-3)

Honduras 0p (1-8)

GRUPA F

ARGENTINA 9p (6-3)

NIGERIA 4p (3-3)

Bosnia 3p (4-4)

Iran 1p (1-4)

GRUPA G

Germania 4p (6-2)

Statele Unite 4p (4-3)

Ghana 1p (3-4)

Portugalia 1p (2-6)

GRUPA H

BELGIA 6p (3-1)

Algeria 3p (5-4)

Rusia 1p (1-2)

Coreea de Sud 1p (3-5)

Criterii de departajare
în caz de egalitate de puncte

1. Golaverajul general (diferenþa de go-
luri dupã toate meciurile din grupã).

2. Numãrul mai mare de goluri marcate în
toate meciurile din grupã.

3. Numãrul mai mare de puncte obþinute
dupã meciul sau meciurile din grupã între echi-
pele aflate la egalitate.

4. Diferenþa de goluri în meciurile din
grupã între echipele în cauzã (dacã sunt mai
mult de douã).

5. Numãrul mai mare de goluri marcate în
meciurile din grupã între echipele aflate la ega-
litate (dacã sunt mai mult de douã).

6. Prin tragere la sorþi efectuatã de Comi-
sa de organizare a FIFA.

OPTIMI DE FINALÃ:
Meci 1 – 28 iunie, 19:00: Brazilia – Chile
Meci 2 – 28 iunie, 23:00: Columbia – Uruguay
Meci 3 – 29 iunie, 19:00: Olanda – Mexic
Meci 4 – 29 iunie, 23:00: Costa Rica – Grecia
Meci 5 – 30 iunie, 19:00: Franþa – Nigeria
Meci 6 – 30 iunie, 23:00: G1 – H2
Meci 7 – 1 iulie, 19:00: Argentina – Elveþia
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

Italianul Alberto Zaccheroni, selecþionerul Japoniei la CM,
ºi-a anunþat demisia miercuri searã, a doua zi dupã ce
niponii au fost eliminaþi din faza grupelor turneului final din
Brazilia.

“Am vrut cu adevãrat sã progresãm ºi sã ne calificãm în
optimi, aºa cã sunt foarte decepþionat. Am ales echipa, am
decis tactica ºi maniera de joc ºi vreau sã-mi asum întreaga
responsabilitate”, a declarat Zaccheroni, la o zi dupã eºecul cu
Columbia (1-4), din grupa C.

Italianul a adãugat cã jucãtorii japonezi au calitãþi tehnice
ºi particulare pentru a se afirma pe scena mondialã, dar “lor
le lipseºte forþa fizicã”.

În afarã de acel 1-4 cu Columbia, Japonia pierduse ºi în
faþa Coaspei de Fildeº (1-2), pentru ca apoi sã remizeze cu
Grecia (0-0).

Zacheroni este al patrulea selecþioner care renunþã la post,
pânã acum, dupã Cesare Prandelli (Italia), Sabri Lamouchi
(Coasta de Fildeº) ºi Luis Suarez (Honduras).

Zaccheroni, 61 de ani, care a antrenat anterior mari echipe
de club, ca AC Milan, Lazio ºi Inter Milano, preluase naþionala
niponã dupã CM din 2010, reuºind sã-ºi treacã în palmares,
un an mai târziu, Cupa Asiei.

Zaccheroni a renunþat la banca JaponieiZaccheroni a renunþat la banca JaponieiZaccheroni a renunþat la banca JaponieiZaccheroni a renunþat la banca JaponieiZaccheroni a renunþat la banca Japoniei
Patru selecþioneri au demisionat pânã acum!

Culmea coincidenþei! Reprezentativa
statului Chile s-a calificat în optimile de
finalã ale Cupei Mondiale cu aceleaºi re-
zultate ca ºi cele de la turneul final din
1962. Chilienii au ocupat acum locul doi
în Grupa B, dupã 3-1 cu Australia, 2-0
cu Spania ºi 0-2 cu Olanda,  în timp ce l-
a competiþia de acum 52 de ani, pe care
au ºi organizat-o, au învins cu 3-1 Elve-

Campioana Africii, Nigeria, a sufe-
rit o pierdere importantã în ultimul meci
din grupã, contra Argentinei. La sco-
rul de 3-2 în favoarea sud-americani-
lor, Onazi a trimis un ºut extrem de
puternic spre poarta lui Romero, dar
mingea l-a lovit în mânã pe coechipie-
rul sãu, Michel Babatunde. Din pãcate
pentru mijlocaºul în vârstã de 21 de
ani, balonul a fost ºutat atât de tare
încât i-a rupt acestuia mâna. Babatun-
de a pãrãsit imediat terenul ºi nu va
mai juca la acest Mondial.

Jucãtor în Ucraina, la Volyn Luþk,
Babatunde bifase 141 de minute la
aceastã CM, 75 contra Bosniei ºi 66
împotriva Argentinei.

Pierdere
importantã

pentru Nigeria

Chile, parcurs identic în grupã cu cel din ‘62!
þia, cu 2-0 Italia ºi au cedat cu 0-2 în faþa
Germaniei Federale, încheind grupa tot
pe poziþia secundã.

Cum atunci la turneul final partici-
pau doar 16 echipe, Chile s-a calificat
în sferturile de finalã, unde a trecut cu
2-1 de URSS – la vremea aceea o forþã
a fotbalului mondial ºi campioanã eu-
ropeanã en-titre. În semifinale, Chile a

pierdut în faþa adversarei de acum din
optimi, Brazilia, 2-4, încheind finalmen-
te pe locul 3, dupã ce a învins în finala
micã Iugoslavia, 1-0.

Aºadar, rãmâne de vãzut dacã se va
respecta seria coincidenþelor, în partida
contra þarii gazdã, programatã mâine sea-
rã, de la ora 19:00, pe “Estadio Minei-
rao” din Belo Horizonte.

Vicente del Bosque va continua pe banca
selecþionatei Spaniei pânã la Euro 2016 ºi va
avea misiunea de a începe reconstrucþia na-
þionalei iberice, a notat, ieri, Agerpres.

Spania, campioana mondialã en titre, a
avut o evoluþie mediocrã la aceastã ediþie a
CM, fiind eliminatã neaºteptat din faza gru-
pelor, iar tehnicianul în vârstã de 63 de ani a
evitat sã ia o decizie privind viitorul sãu.

Susþinut însã de preºedintele federaþiei spa-
niole, Angel Villar, ºi de secretarul general
Jorge Perez Arias, Del Bosque a ale sã mear-
gã mai departe.

Primele modificãri în lotul Spaniei se vor
vedea la meciul amical cu Franþa (Paris, 4
septembrie) ºi peste 4 zile, la meciul oficial
cu Macedonia, din preliminariile Euro 2016.

Del Bosque a preluat Spania în august 2008

Del Bosque rãmâne sã conducã
Spania pânã la Euro 2016

ºi în cele 90 de meciuri disputate a reuºit un
bilanþ de 72 victorii, 8 remize ºi 10 înfrângeri,
golaveraj 212-63. În aceastã perioadã, Spania
a câºtigat CM 2010 ºi CE 2012.
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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

Fanii CS Universitatea Craiova
fac un apel la FRF şi la Adunarea
Generală a FRF să nu facă greşea-
la de a amâna renaşterea fotbalului
craiovean,  cedând la presiunile
unor persoane compromise. Fanii
spun că echipa are alături Univer-
sitatea din Craiova, Clubul Spor-
tiv, Craiova Maxima, autorităţile
locale, entităţile care au contribuit
la palmaresul Ştiinţei şi că nimeni
nu are dreptul să oprească proiec-
tul demarat în vara trecută.

Iată comunicatul suporterilor
craioveni:

Campioana de la Roland Gar-
ros, în proba de dublu a junioare-
lor, a plecat cu încredere spre Lon-
dra, acolo unde se află în plină des-
făşurare întrecerile seniorilor din
cadrul legendarului turneu de pe
pământ englez. Ioana Roşca se va
aventura la competiţia de mare
şlem în probele rezervate juniori-
lor,  cum a făcut-o, chiar foarte
bine, şi la Roland Garros, când a

Ioana Roşca: „Îmi doresc să ajung în fazele superioare”
Tenismena din Bănie este încrezătoare înainte de Wimbledon

realizat o premieră pentru tenisul
craiovean. Competiţia din capitala
Regatului Unit va fi cel puţin la fel
de dificilă ca cea din „Hexagon”,
însă Roşca are motivaţia necesară
pentru a izbuti un nou rezultat de
lăudat. Meciurile din prima rundă
a juniorilor de la Wimbledon sunt
programate pentru sâmbătă, zi în
care şi Ioana îşi va face apariţia pe
terenurile Londrei, dar fără să îşi

cunoască adversara încă deoare-
ce împerecherea jucătorilor pen-
tru etapa inaugurală nu s-a stabilit
până la ora actuală. Ioana se va
înscrie şi în proba de dublu şi spe-
ră să ajungă în ambele întreceri cât
mai departe. “Nu va fi un turneu
deloc uşor. Suprafaţa de iarbă nu
este preferata mea, deoarece în
România sunt foarte puţine tere-
nuri cu iarbă pentru a mă putea
pregăti. Sper să trec repede peste
perioada de acomodare şi mai ales
să încep cu bine turneul, să ies fără
emoţii din primul tur. Anul trecut
am încheiat competiţia în turul doi,
nu am ajuns unde mi-am propus,
însă acum voi încerca să am un
parcurs cât mai lung, atât la sim-
plu cât şi la dublu. Prima rundă este
programată pentru sâmbătă, ad-
versarul nu îl cunosc încă pentru
că nu s-au terminat meciurile din
calificări şi tabloul nu este făcut.
Aştept să văd cu ce jucătoare voi
pica în turul de debut, sper să evit
una dintre favorite.”, a declarat
Ioana Roşca, înainte de plecarea
spre Londra.

Universitatea Craiova va susţine
astăzi, de la ora 18, primul meci ami-
cal al acestei perioade de pregătire,
urmând să joace împotrva celei mai
titrate echipe macedonene, Vardar
Skopke. Aceasta vine
după un sezon mai pu-
ţin reuşit, în care s-a cla-
sat pe locul 5 în între-
cerea internă. Înfiinţată
cu un an înaintea Ştiin-
ţei,  în 1947,  Vardar
Skopje este pe locul 11
într-un c lasament al
echipelor din fosta Iu-
goslavie. A câştigat de 7
ori titlul şi de 5 ori Cupa
Macedoniei şi este an-
trenată acum de ucrai-
neanul Serghei Andreev.
Anul trecut, Vardar a
fost eliminată din preliminariile
Champions League de Steaua. Îm-
potriva unei formaţii din Macedo-
nia s-a disputat ultimul joc în cupe-
le europene al Craiovei,  în anul
2000, când alb-albaştrii au fost eli-
minaţi de Pobeda Prilep, după 1-1
pe „Ion Oblemenco” şi 0-1 în Ma-
cedonia. Din cantonamentul de la
Dravograd, antrenorul Ionel Gane
a vorbit despre această perioadă de
pregătire, lotul ales şi meciurile ami-

Primul test al verii pentru
CSU, cu Vardar Skopje

cale. „Încă din prima zi de pregăti-
re la Craiova băieţii au răspuns bine.
Şi la primele antrenamente din Slo-
venia s-au prezentat foarte bine, deşi
veneam după călătoria obositoare

de ieri.  Sunt foarte
mulţumit pentru că am
reuşit să avem patru
jocuri cu adversari tari.
Întâlnim vineri Vardar
Skopje, urmează Cel-
je, apoi Slaven Belupo,
Olimpija Ljubliana şi să
sperăm că şi pe 9 iulie
vom găsi un amic al
bun. E o perioadă de
acumulări, în care nu
trebuie neglijată partea
fizică. Totodată, omo-
genizarea echipei prin
antrenamente. Au ve-

nit jucători noi, dar şi cu ceilalţi care
au rămas, şi care au obţinut pro-
movarea, vreau să creez un nucleu
puternic. În ceea ce îi priveşte pe
jucătorii care au rămas acasă, am
discutat cu conducerea clubului şi
am luat această decizie, ca ei să nu
participe la acest cantonament din
Slovenia. Eu consider că jucătorii
care i-am adus în acest moment aduc
un plus” a spus Jerry Gane pentru
site-ul oficial al clubului.

Suporterii CS Universitatea vor ca FRF să confirme promovarea echipei

„Istoria Ştiinţei
trebuie să continue!”

„Sezione Ultra’ şi Asociaţia Su-
porterilor Olteni atrag atenţia Fede-
raţiei Române de Fotbal, membri-
lor afiliaţi ai acesteia şi opiniei pu-
blice în legătura cu situaţia în care
s-a aflat Ştiinţa în ultimii ani, de la
dezafiliere până în prezent. În anul
2011, conducerea clubului a preme-
ditat dezafilierea echipei, fiind în
imposibilitate de a continua activi-
tatea sportivă din cauza manage-
mentului dezastruos şi a preferat să
ţină captiv spiritul Ştiinţei, identifi-
cându-l în mod grosolan cu nişte
SRL-uri falimentare. În anul 2012,
deşi echipa putea fi înscrisă fără
probleme în campionat,  ac es te

SRL-uri au preferat să şantajeze în
mod constant autorităţile locale şi
federaţia în scopuri personale, ne-
ţinând cont de răul imens pe care
continuau să-l provoac e Istoriei
Ştiinţei, oraşului Craiova şi supor-
terilor olteni. În 2013, respingând
mâna întinsă de autoritaăţile locale
şi continuând seria interminabilă de
procese în interese personale, ace-
leaşi SRL-uri au refuzat în mod de-
liberat până în ultimele momente
înscrierea echipei în campionat. În
tot acest timp,  Sezione şi A.S.O.
au luptat neîntrerupt pentru renaş-
terea Universităţii Craiova. Protes-
tul „Nimeni la meci”, mitingul îm-

potriva SRL-urilor care nu serveau
interesele Universităţii, de altfel sin-
gurul de acest fel organizat vreoda-
tă în Craiova, sunt doar o parte
dintr-o serie lungă de acţiuni prin
care am încercat eliberarea Ştiinţei,
toate, din păcate, rămase fără re-
zultat. Având în vedere cele afirma-
te mai sus, singura soluţie de a rea-
duce Ştiinţa pe Oblemenco a fost
întoarcerea la istorie. Am facut apel
în repetate rânduri la toţi factorii de
decizie din oraş pentru a continua
istoria şi a menţine spiritul Ştiinţei
viu până nu ar fi fost prea târziu.
Acţiunile noastre s-au concretizat
într-un final prin coagularea tutu-
ror entităţilor responsabile de exis-
tenţa glorioasa a echipei noastre
(practic, situaţia ideală): Universi-
tatea din Craiova, Clubul Sportiv
Universitatea Craiova, Craiova Ma-
xima şi alţi foşti mari fotbalişti, au-
torităţile locale şi suporterii organi-
zaţi (şi independenţi), proiectului
alăturandu-se de asemenea şi un
grup de investitori potenţi financiar
şi, poate mai important, care ştiu

ce înseamnă Ştiinţa. Când totul pă-
rea că se îndreaptă spre normalita-
te şi Ştiinţa redevenise a Craiovei,
grupurile obscure susţinute de pre-
sa sportivă-tabloid aservită grotes-
cului au încercat şi încearcă în con-
tinuare, printr-o manipulare groso-
lană, să confunde nişte SRL-uri cu
Universitatea Craiova. În concluzie,
facem un apel către conducerea şi
Adunarea Generală a FRF să nu se
asocieze intereselor minuscule ale
unor persoane compromise, care în-
cearcă prin orice mijloace să amâne
renaşterea Universităţii Craiova şi con-
tinuă să se folosească de imaginea ei
pentru satisfacerea unor interese per-
sonale. De asemenea, facem apel la
mass-media să nu mai propage deli-
rul aceloraşi personaje care au intoxi-
cat fenomenul sportiv cu afaceri ob-
scure şi scandaluri nesfârşite şi sa-i
lase Ştiinţei liniştea de care are nevoie
acum mai mult ca niciodată. ISTO-
RIA TREBUIE SA CONTINUE!
Echipa părinţilor nostri, Echipa noas-
tră, Echipa copiilor noştri – Universi-
tatea Craiova din 1948”


