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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ieri a fost Ziua Copilului,
Popescule, meritam ºi noi un
coniac!

Ceea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vede
dincolo de „liste negre”dincolo de „liste negre”dincolo de „liste negre”dincolo de „liste negre”dincolo de „liste negre”!!!!!
„Lista neagrã” a Moscovei, pe care figureazã 89 de personalitãþi euro-

pene, printre care cinci oficiali români – Iulian Chifu, fost consilier prezi-
denþial; Tiberiu Liviu Chondon, ºeful Statului Major al Forþelor Navale;
Eugen Tomac, preºedintele PMP; Gheorghe Haþegan, director general
Transgaz ºi Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, desemnat amba-
sador la UNESCO – cãrora li se interzice intrarea pe teritoriul rus, impa-
cienteazã de-a dreptul ºi tensioneazã ºi mai mult relaþiile UE cu Rusia, ºi
aºa destul de încinse. „Când mi-am vãzut numele alãturi de altele,
am realizat cã fac parte dintr-un club foarte onorabil”, a spus, sâmbã-
tã, pentru agenþia de presã CTK, fostul ministru ceh pentru Afaceri Exter-
ne, Karel Schwarzenberg, un aristocrat de 77 de ani, cunoscut pentru
criticile sale la politicile Moscovei în legãturã cu Ucraina. ªi pentru alte
persoane, prezenþa pe „lista neagrã” este consideratã o probã de „eficacita-
te” a acþiunilor lor în favoarea Ucrainei. „Prezenþa mea pe aceastã listã
nu schimbã angajarea în favoarea poporului ucrainean”, a scris, pe
contul sãu Twitter, eurodeputatul suedez, Ana Maria Corazza Bildt, cunos-
cutã pentru criticile sale la adrea preºedintelui rus.finlandezi, francezi, polo-
nezi, britanici ºi, cum aminteam, inclusiv români.
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Compania spaniolã AZVI S.A este câºtigãtoarea
licitaþiei organizate de Aeroportul Craiova pentru
atribuirea contractului de reabilitare a infrastruc-
turii de miºcare. Investiþia este realizatã printr-
un proiect cu finanþare europeanã obþinutã prin
Programul Operaþional Sectorial „Transport“
2007-2013, în valoare totalã de peste 24 de mili-
oane de euro. Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa a salutat desemnarea
câºtigãtorului ºi a spus cã a fost „un demers care
a parcurs câteva provocãri, fiind nevoie ca proce-
dura de atribuire sã fie reluatã, întrucât într-o
primã fazã nu au existat oferte conforme, aspect
care a condus la o nedoritã întârziere, dar iatã cã
acum facem un pas înainte”.
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Iohannis
a promulgat legea
care dubleazã
alocaþiile de stat
pentru copii,
de la 42 la 84 de lei

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat legea care dubleazã
alocaþiile de stat pentru copii, de
la 42 de lei la 84 de lei. Majora-
rea alocaþiei a fost aprobatã
recent de cãtre deputaþi, sub
forma unui amendament
propus de PNL. Ponta a spus
atunci cã Guvernul ºi PSD
susþin majorarea alocaþiei de
stat pentru copii ºi nu se pot
opune acestui principiu, dar
iniþiatorii propunerii nu au
indicat sursa de finanþare în
condiþiile în care impactul
bugetar anual este estimat la
1,8 miliarde lei. Liderul deputa-
þilor PNL, Ludovic Orban, a
prezentat un tabel cu distribuþia
voturilor pentru amendamentul
de dublare a alocaþiilor, arãtând
cã doar 5 voturi favorabile au
aparþinut PSD, iar premierul-
 Victor Ponta, lider PSD ºi
deputat, nu apare pe lista celor
care au votat. Ulterior, Ponta a
declarat cã ideea unei alocaþii
egale pentru toþi copiii este
nepracticã, deoarece trebuie o
diferenþiere în funcþie de venitul
pãrinþilor, afirmã premierul
Ponta, arãtând cã ar fi preferat
sã urce alocaþia peste 84 de lei
pentru familii cu venituri mici
ºi sã nu o dubleze ºi pentru cei
cu venituri suficiente. La
rândul sãu, ministrul Muncii,-
 Rovana Plumb, a anunþat cã
va transmite o adresã prin care
solicitã Curþii Constituþionale
lãmuriri cu privire la faptul
dacã alocaþia de stat pentru
copii este un drept universal
egal sau aceasta poatã fi
acordatã diferenþiat, în funcþie
de veniturile unei familii.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Aºteptate ca un test al guvernãrii lui Matteo
Renzi (în ciuda refuzului sãu categoric de a lega
acest scrutin în vreun fel de treburile Executi-
vului), alegerile locale (din 7 regiuni ºi câteva
sute de localitãþi în care s-au reales primarii) au
alimentat, în media dar nu numai, o dezbatere a
cãrei mizã a fost pânã la urmã de naturã strict
politicã. ªi, în definitiv, n-am înþeles prea bine
motivul pentru care tânãrul (încã), dar ºi inso-
litul toscan – fireºte, Renzi în persoanã – a þi-
nut sã se distanþeze, din start, de miza politicã
a acestui scrutin. Ce-i drept, adversarii sãi po-
litici au avut tot interesul sã nu-l menajeze, mai
ales cã au luat în calcul ºi sciziunile din rândul
formaþiunii politice care le-a propulsat ca pre-
mier, în rândul cãrora se numãrã câþiva dintre
liderii marcanþi ai stângii italiene, ca sã nu spu-
nem cã unii dintre ei aparþinând falangei „mar-
xizante”, zdrobite în ultimii doi ani de irumpe-
rea în politicã a acestui incomod politician. In-
comod pentru ei, adepþi ai unor modele de ve-
che disciplinã de… partid, pe care Renzi a arun-
cat-o la coºul de gunoi al pretinsei „lupte ideo-
logice”, dar cu atât mai mult pentru frontul drep-
tacilor, încã în cãutarea unei noi identitãþi, dupã
amurgul tot mai persistent al lui Berlusconi.

Revenind la rezultate, aproape toate sursele
mediatice din Italia le-au ordonat, ieri, sub sem-
nul unei partide de fotbal; ºi nu-i nimic surprin-
zãtor într-o þarã în care il calcio, fotbalul adi-

Renzianismul –Renzianismul –Renzianismul –Renzianismul –Renzianismul –
dincolo de contestaþiidincolo de contestaþiidincolo de contestaþiidincolo de contestaþiidincolo de contestaþii

cã, nu e doar un incidental „rege”, dar în rân-
durile cãruia politicul s-a infiltrat aproape la di-
mensiunea unei altfel de mafii. Cu Silvio Ber-
lusconi  cap de listã, cãruia chiar Matteo Renzi
pare a-i aruncat ultima mãnuºã într-o confrun-
tare în care Il Cavaliere pretindea a fi avut cãr-
þile câºtigãtoare.

Rezultatul, deci, este…5-3, pentru echipa lui
Renzi: adicã cinci preºedinþi de regiuni, dintre
care, dincolo de jocul pariorilor, doar Liguria e
recunoscutã ca o gravã pierdere. ªi asta nu fi-
indcã, prin tradiþie, regiunea recunoscutã pen-
tru marile valori literare ºi artistice (Montale era
ligur, printre alte mari nume) a fost mereu un
fief al stângii, ci ºi fiindcã, aici mai mult decât
oriunde, dreapta s-a regãsit unitã, chiar dacã
sub oblãduirea unui ex-leghist, cu nume de fot-
balist, Toti (cu un singur „ta”), exclus din Liga
Nordului de cãtre noul lider xenofob ºi ultra-
sist, în politicã, Salvini, cel care pare sã-i fi
depãºit pe toþi extremiºtii europeni, prin „solu-
þiile” sale cu rezonanþe naziste.

În concluzie, Renzi se declarã iarãºi, dacã
þinem cont de victoriile sale în Parlament cu
propuneri legislative contestate îndeosebi de unii

dintre foºtii sãi „maeºtri!” (ex-premierul Letta,
mai recent) victorios. ªi, cu siguranþã, cifrele
atestã fãrã tãgadã dimensiunea victoriei. Dar ºi
limitele acesteia. Fiindcã, dacã formaþiunea gril-
lianã „Cinque Stelle” s-a situat, în Liguria (e
adevãrat cã e chiar regiunea de baºtinã a lide-
rului sãu Beppe Grillo) pe locul al doilea, cu 18
la sutã, dupã PD-ul renzian, Liga Nordului, a
acestui tempestuos ºi periculos urmaº al lui
UImberto Bossi, pare, cu 12,5 la sutã, a reveni
la o perioadã de glorie a sa. Faptul cã Forza
Italia, ce a  mai rãmas din ea sub bagheta per-
dantã a lui Berlusconi, a scãzut spre aproape
10 la sutã, însã Renzi declarase, în chiar mo-
mentele sale de tensiune cu „vechea gardã” de
extracþie comunistã, cã preferã sã reformeze
Italia cu Berlusca decât cu cârcotaºi din pro-
priul partid cãrora le reproºeazã  lipsa de prag-
matism.

În definitiv, tocmai pragmatismul e cartea
câºtigãtoare a lui Renzi ºi a echipei sale, cãreia,
dacã i se reproºeazã o lipsã de verticalitate „ideo-
logicã”, nu i se poate sustrage dreptul la o linie
de reformã în faþa cãreia nici marii „granguri”
europeni nu prea au avut ce sã conteste.

Cota redusã de TVA se va apli-
ca pe tot lanþul economic, de la
producþie pânã la vânzarea cãtre
consumatorul final, de cãtre toþi
furnizorii, indiferent dacã sunt pro-
ducãtori sau comercianþi, potrivit
normelor de aplicare a mãsurii fis-
cale. Dacã un producãtor agricol

Astãzi intrã în vigoare TVA de 9% la alimente.
Preþurile ar trebui sã scadã cu 12%

Taxa pe valoarea adãugatã s-a redus înce-
pând de ieri de la 24% la 9% pentru alimente,
bãuturi nealcoolice, animale-pãsãri vii, semin-

þe-plante ºi ingrediente pentru prepararea
alimentelor, iar preþurile produselor ar trebui
sã scadã cu 12%, marii retaileri anunþând cã

vor transfera integral diferenþa clienþilor.

vinde fructe unui comerciant, va
aplica cota TVA de 9%, la fel ca ºi
comerciantul atunci când le vinde
mai departe, indiferent de destina-
þia ulterioarã a fructelor, fie cã sunt
utilizate ca alimente, fie ca materie
primã pentru dulceaþã, compoturi
sau producþia de alcool. În cazul

comercializãrii unor pachete care
conþin atât produse alimentare
(TVA 9%), cât ºi nealimentare
(TVA 24%), la un preþ total, se va
aplica TVA diferenþiat pentru cal-
culul costului, în mãsura în care
bunurile pot fi separate, altfel fiind
aplicatã TVA de 24% la valoarea
totalã a pachetului.

De TVA de 9% beneficiazã ºi

serviciile de alimentaþie publicã
pentru categoriile specificate de
produse. Cumpãrãtorii ar trebui sã
gãseascã noile preþuri semnalizate
la raft, iar pe bonul fiscal vor pu-
tea citi, sub totalul de platã, cât a
însumat TVA de 9% ºi cât cea de
24% (în cazul produselor cu cotã
standard). Mai mulþi retaileri au
anunþat cã vor reflecta în totalita-
te reducerea TVA în costul pro-
duselor, dupã ce Asociaþia Mari-
lor Reþele Comerciale le-a reco-
mandat membrilor sã utilizeze toa-
te instrumentele disponibile pen-
tru ca scãderea TVA sã se regã-
seascã în preþul la raft, în condi-
þiile în care comercianþii au fost
acuzaþi de creºterea artificialã a
preþurilor.

Presa a relatat cã mari lanþuri
de magazine ar fi majorat preþuri-
le la diferite alimente cu pânã la
30%, înainte de reducerea taxei,
iar premierul Victor Ponta a reac-
þionat spunând cã Guvernul nu
poate îngheþa preþurile la mãrfuri-
le din magazine, dar poate intro-
duce mãsuri constituþionale ºi eu-
ropene, precum taxe speciale foar-
te mari, în cazul în care comer-
cianþii nu scad preþurile la raft dupã
diminuarea TVA. Consiliul Concu-
renþei a avertizat retailerii cã va ve-
rifica la nivel naþional evoluþia pre-
þurilor ºi dupã reducerea cotei,
pentru a vedea dacã efectul este
menþinut în timp.
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„Lista neagrã” a Moscovei, pe
care figureazã 89 de personali-
tãþi europene, printre care cinci
oficiali români – Iulian Chifu, fost
consilier prezidenþial; Tiberiu Li-
viu Chondon, ºeful Statului Ma-
jor al Forþelor Navale; Eugen
Tomac, preºedintele PMP;
Gheorghe Haþegan, director ge-
neral Transgaz ºi Adrian Cioro-
ianu, fost ministru de Externe,
desemnat ambasador la
UNESCO – cãrora li se interzi-
ce intrarea pe teritoriul rus, im-
pacienteazã de-a dreptul ºi ten-
sioneazã ºi mai mult relaþiile UE
cu Rusia, ºi aºa destul de încin-
se. „Când mi-am vãzut nume-
le alãturi de altele, am reali-
zat cã fac parte dintr-un club
foarte onorabil”, a spus, sâm-
bãtã, pentru agenþia de presã
CTK, fostul ministru ceh pentru
Afaceri Externe, Karel Schwar-
zenberg, un aristocrat de 77 de
ani, cunoscut pentru criticile sale
la politicile Moscovei în legãturã

MIRCEA CANÞÃR

Ceea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vedeCeea ce nu se vede
dincolo de „liste negre”!dincolo de „liste negre”!dincolo de „liste negre”!dincolo de „liste negre”!dincolo de „liste negre”!

cu Ucraina. ªi pentru alte per-
soane, prezenþa pe „lista neagrã”
este consideratã o probã de „efi-
cacitate” a acþiunilor lor în favoa-
rea Ucrainei. „Prezenþa mea pe
aceastã listã nu schimbã an-
gajarea în favoarea poporului
ucrainean”, a scris, pe contul
sãu Twitter, eurodeputatul sue-
dez, Ana Maria Corazza Bildt,
cunoscutã pentru criticile sale la
adrea preºedintelui rus. „Lista
lui Putin dovedeºte cã eu fac
bine ce fac, ca parlamentar”,
a mai adãugat aceasta. Un euro-
deputat ceh, fost jurnalist, Jaro-
mir Stetina, opineazã cã se con-
siderã „fericit sã figureze pe
listã”, în compania altor perso-
nalitãþi ºi colegi din Parlamentul
European. Deºi Moscova nu a
dorit sã dea publicitãþii „lista ne-
garã”, ea a apãrut deja în spaþiul
public. Pe ea figureazã nume de
bãrbaþi ºi femei din zona politicã,
ºi nu numai - cehi, olandezi, bel-
gieni, finlandezi, francezi, polonezi,

britanici ºi, cum aminteam, inclu-
siv români. Sã menþionãm numele
preºedintelui grupului liberal din
PE, fost premier al Belgiei, Guy
Verhofstadt; cel al ex-preºedin-
telui PE, fost ºef al guvernului
polonez, Jerzy Buzek; patronul
MI5, Andrew Parker; ºeful Sta-
tului Major al armatei britanice,
Nicolas Houghton; fostul vice-
premier britanic, Nick Clegg ºi
ex-ministrul de Externe, Malcom
Rifkind, toþi „fãrã nici o justifi-
care”. Sã amintim ºi numele fran-
cezilor Bernard Henry Levy,
Bruno de Roue ºi Daniel Bendit.
„Este un comportament (...)
care nu amelioreazã imaginea
Rusiei”, a declarat, vineri, minis-
trul suedez pentru Afacerile Ex-
terne, Margot Wallstrom, pentru
agenþia de presã TT. „Lista nea-
grã”, cu caracterul ei secret, a
fost denunþatã de mai multe can-
celarii europene. Au fãcut acest
lucru ºeful diplomaþiei germane,
Frank Walter Steinmeir ºi pre-

mierul olandez, Mark Ruttke. În
replicã, finalandeza Timo Soini
considerã cã este inutilã orice
dramatizare a acestei afaceri.
„Este o reacþie aºteptatã la in-
terdicþiile fãcute de UE cetã-
þenilor ruºi de a voiaja în spa-
þiul UE”. Aluzie la „lista nea-
grã”, care cuprinde 150 de nume
ºi 40 de entitãþi din Rusia. Sâm-
bãtã, dupã ce, cu o zi înainte, ob-
þinuse naþionalitatea ucraineanã,
fostul preºedinte georgian (2004-
2013), Mikhail Saakasvilli, a fost
investit în funcþia de guvernator
al regiunii Odesa, de cãtre pre-
ºedintele Petro Poroºenko, care
are, în guvernul de la Kiev, cinci
georgieni. Aceste iritãri recipro-
ce survin întâlnirii secretarului de
stat american, John Kerry, cu
Vladimir Putin, la Soci, la 12 mai
a.c., ºi deplasãrii Victoriei Nuland
la Moscova pentru discuþii pri-
vind solicitarea unui sprijin în Ori-
entul Mijlociu, în vederea unui
acord final cu Iranul, stabilizarea

Irakului ºi Siriei. În condiþiile în
care un stat islamic câºtigã te-
ren, reprezentând o ameninþare
teroristã crescândã pentru con-
tinentul european. Cum vor pu-
tea fi convinºi liderii de la Krem-
lin sã stopeze agresiunea în
Ucraina ºi sã ofere, în acelaºi
timp, ajutorul lor în Orientul Mij-
lociu, în dosarele grele menþio-
nate, nu se ºtie, dar oricum de-
mersurile diplomatice de aceas-
tã facturã pun „în umbrã” lista
neagrã a Moscovei. Iritatã acum
de numirea lui Mikhail Saakas-
villi, ca guvernator al regiunii
Odesa, dupã ce, în vara lui 2008,
îºi înghiþea cravata la inabilitãþi-
le fãcute. Atunci, a dispus im-
prudent atacarea capitalie Ose-
tiei de Sud, Tingvali, convins cã
avea sã învingã începând rãzbo-
iul cu armata rusã. Pentru Mik-
hail Saakasvilli, Vladimir Putin
are o urã aproape obsesivã, la
fel de tenace, ca faþã de Mihail
Hodorovski.

Astãzi, începe evaluarea naþionalã a elevilor din clasa a VI-a, examinã-
rile fiind întinse pe parcursul a douã zile. Astfel, în prima zi, va avea loc
proba la limba românã ºi comunicare, pe 3 iunie elevii trebuind sã-ºi
dovedeascã toate competenþele la matematicã ºi ºtiinþe ale naturii. În ju-
deþul Dolj, sunt înscriºi 5.631 de elevi ai clasei a VI-a, iar desfãºurarea
probelor va avea loc în intervalul orar 12:00-13:00.

CRISTI PÃTRU

Începe evaluarea elevilorÎncepe evaluarea elevilorÎncepe evaluarea elevilorÎncepe evaluarea elevilorÎncepe evaluarea elevilor
din clasa a VI-adin clasa a VI-adin clasa a VI-adin clasa a VI-adin clasa a VI-a

De Ziua Internaþionalã a Copilului
Concursuri pentruConcursuri pentruConcursuri pentruConcursuri pentruConcursuri pentru

cei mici organizate decei mici organizate decei mici organizate decei mici organizate decei mici organizate de
poliþiºtii doljenipoliþiºtii doljenipoliþiºtii doljenipoliþiºtii doljenipoliþiºtii doljeni

Asociaþia I.P.A.
Regiunea 1, 2, 3, 4,
6 Dolj însemnând
membrii din cadrul
Inspectoratului Ju-
deþean de Poliþie Dolj, Inspectoratul Judeþean de Jan-
darmi Dolj, Poliþia de Frontierã, Penitenciarul de Minori
ºi Tineri ºi Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova
au organizat, ieri dimineaþã, în parcul Nicolae Romanes-
cu din municipiul Craiova, douã evenimente pentru a sãr-
bãtori Ziua de 1 Iunie – Ziua Internaþionalã a Copilului  -
un cros ºi un concurs de desene pe asfalt – activitãþi la
care au participat copiii cadrelor, acþiunea venind în spri-
jinul nevoii de a avea copii sãnãtoºi ºi care preferã spor-
tul în aer liber.

Competiþia de cros s-a desfãºurat pe grupe de vârstã,
fete ºi bãieþi, copii cu vârsta cuprinsã între 8 – 14 ani ,
iar concursul de desene pe asfalt, intitulat “Poveºti pe
asfalt”,  a fost destinat, în principal, celor cu vârsta sub
8 ani, dar fãrã a exclude participarea celor mai mari,
care au o pasiune pentru desen sau au vrut doar sã se
distreze. Toþi copiii care au participat la cele douã con-
cursuri au fost premiaþi cu medalii, iar cei care au urcat
pe podium au primit cupe, diplome ºi bineînþeles cadouri.

O surprizã a organizatorilor a fost prezenþa elevilor
de la Clubul Sportiv karate WASHI care au fãcut o de-
monstranþie a ceea ce înseamnã acest sport încântân-
du-i pe participanþi. Activitatea s-a bucurat de un real
succes, iar alãturi de poliþiºti a fost ºi Primãria munici-
piului Craiova ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj care a asigurat prezenþa unor profesori de
atletism, astfel încât competiþiile sã se desfãºoare în
perfecte condiþii de siguranþã, dupã cum au explicat
reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 30 mai 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Adrian Buþu (17 ani), ªtefan
Alexandru Iovan (20 de ani) ºi
Marius Daniel Burican (18 ani) au
fost trimiºi în judecatã, în stare de
arest preventiv, pe 5 noiembrie
2014 pentru omor calificat cu pre-
meditare, respectiv instigare ºi
complicitate la aceastã infracþiune
deosebit de gravã, pentru ucide-
rea cu sânge rece a tatãlui adoptiv
al lui Buþu. Vineri, 29 mai a.c., ju-
decãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Astfel,
pentru cã nu a împlinit 18 ani, Adri-
an Buþu, cel care a pus la punct
detaliile omorului, a primit o pe-
deapsã de 15 ani internare într-un
centru de detenþie. În plus, jude-

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au hotãrât, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, sã restituie Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova re-
chizitoriul prin care au fost trimiºi
în judecatã cei 14 funcþionari ai
Direcþiei de taxe ºi Impozite din
cadrul Primãriei Craiova pentru a
fi refãcut. Hotãrârea a fost luatã
dupã ce analiza în cadrul proce-
durii de camerã preliminarã a scos
la ivealã destule nereguli în actul
de sesizare a instanþei, nereguli
sesizate atât de inculpaþi, cât ºi de
judecãtori. Hotãrârea de restituire
a rechizitoriului la Parchet nu este
definitivã, putând fi contestatã la
Tribunalul Dolj: „restituie Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova cauza penalã privind pe in-
culpaþii Bumbac Vasilica Iuliana,
Mitroi Georgeta, Munteanu Ele-
na, Cojocaru Simon Octavian,
Beldeanu Gegiu Andreea Loreda-
na, Coadã Petria Corina, Bogoi

Ucigaºii de la Cârcea – între 15 ºi 20 de ani de detenþieUcigaºii de la Cârcea – între 15 ºi 20 de ani de detenþieUcigaºii de la Cârcea – între 15 ºi 20 de ani de detenþieUcigaºii de la Cârcea – între 15 ºi 20 de ani de detenþieUcigaºii de la Cârcea – între 15 ºi 20 de ani de detenþie
Autorul moral al crimei a primit cea mai micã pedeapsã
Judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-

nunþat, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, sentinþa în procesul în care trei
tineri au fost judecaþi pentru omor cu
premeditare. Este vorba despre uci-
derea lui Nelu Buþu, de 42 de ani, din
comuna doljeanã Cârcea, faptã pusã
la cale de fiul sãu adoptiv care i-a pro-
mis unul elev din Craiova 35.000 euro
pentru asta. Culmea este cã cea mai
micã pedeapsã – 15 ani internare într-
un centru de detenþie - a primit-o

„creierul” crimei, Adrian Buþu, cel
care a pus totul la cale. Marius Daniel
Burican, cel care i-a tãiat gâtul victi-
mei ºi ªtefan Alexandru Iovan, cel care
l-a gãsit pe autor ºi l-a pus în legãturã
cu fiul adoptiv al victimei, au primit
câte 20 de ani de puºcãrie. Adrian Buþu
a fost pus în libertate vineri, odatã cu
pronunþarea sentinþei, în timp ce faþã
de ceilalþi doi s-a menþinut arestarea.
Hotãrârea nu este definitivã, putând
fi atacatã la Curtea de Apel Craiova.

Procesul funcþionarilor de la Taxe ºi Impozite
„în aer”: s-a restituit rechizitoriul la Parchet

Claudia Mariana, Stepan Daniel
Petriºor, Predoaica Luminiþa,
Moraru Ioana, Pãsãricã Lucica,
Cãtãnescu Valentina Anca, Guºi-
þã Gratie Titina, Piciu Lilioarã,
trimiºi în judecatã prin rechizito-
riul nr. 5235/P/2011. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statu-
lui. Cu drept de contestaþie în 3
zile de la comunicare”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Judecãto-
riei Craiova de joi, 28 mai a.c. 

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au dispus, în luna februa-
rie, trimiterea în judecatã a 14
funcþionari ai Direcþiei de Taxe ºi
Impozite din cadrul Primãriei mu-
nicipiului Craiova (zece dintre ei
încã în activitate), acuzaþi de co-
miterea infracþiunilor de abuz în
serviciu, fraude informatice, fals
intelectual ºi înºelãciune. Este
vorba despre Vasilica Iuliana Bum-
bac (39 de ani), Georgeta Mitroi

(47 de ani), Elena Munteanu (47
de ani), Simon Octavian Cojoca-
ru (37 de ani), toþi patru aflaþi în
arest preventiv, Andreea Loreda-
na Beldeanu-Gegiu (38 de ani),
arestatã la domiciliu, Corina Coa-
dã Petria (33 de ani), Claudia
Mariana Bogoi (40 de ani), Daniel
Petriºor Stepan (44 de ani), Lu-
miniþa Predoaica (45 de ani), Ioa-
na Moraru (41 de ani), Lucica
Pãsãricã (56 de ani), Valentina
Anca Cãtãnescu (41 de ani), Gra-
þiela Titina Guºiþã (51 de ani), ºi
Lilioarã Piciu (55 de ani), toþi sub
control judiciar. Aceºtia au fost cu
toþii „sãltaþi” pe 22 ianuarie a.c.,
când s-au fãcut percheziþii la 24
de locuinþe din municipiu aparþi-
nând suspecþilor. Oamenii legii au
ridicat ºi documente gãsite la lo-
cuinþele suspecþilor, dar ºi alte
mijloace de probã. Toþi cei 14 au
fost reþinuþi pentru 24 de ore, însã
numai ºase au fost arestaþi pre-

ventiv, cu toþii fiind eliberaþi, rând
pe rând. Anchetatorii au declarat
cã suspecþii, în schimbul unor
sume de bani sau a altor foloase,
în perioada 2006 – 2014 ar fi ºters
din evidenþa informatizatã amen-
zile unor persoane, ar fi scutit de

la plata sumelor datorate bugetu-
lui de stat persoane care nu bene-
ficiau de facilitãþi sau chiar au
anulat chitanþe care atestau plata
unor taxe judiciare de timbru, pri-
mãria Craiova constituindu-se par-
te civilã cu suma de 500.786 lei.

cãtorii au decis punerea acestuia
în libertate din arest, dispunând
faþã de el mãsura controlului judi-
ciar pentru o perioadã de 60 de zile:
„Aplicã inculpatului minor Buþu
Adrian, mãsura educativã priva-
tivã de libertate a internãrii într-
un centru de detenþie pe o perioa-
dã de 15 ani. În temeiul art. 399
alin. 3 C.p.p. dispune punerea de
îndatã în libertate a inculpatului
minor Buþu Adrian de sub puterea
mandatului de arestare preventivã.
Dispune luarea mãsurii preventi-
ve a controlului judiciar faþã de
inculpatul minor Buþu Adrian pe
o perioadã de 60 de zile începând
cu data 29.05.2015”, se aratã în

hotãrârea instanþei. Marius Daniel
Burican, elevul care a acceptat sã
comitã crima în schimbul promi-
siunii cã va primi 35.000 euro a
primit 20 de ani de închisoare, iar
tânãrul care i-a pus în legãturã pe
primii doi, ªtefan Alexandru Iovan,
a primit tot 20 de ani de închisoa-
re. În plus, instanþa a admis acþiu-
nile civile formulate de trei dintre
rudele bãrbatului ucis ºi a stabilit
ca inculpaþii sã le plãteascã daune
morale ºi despãgubiri în valoare
totalã de 270.000 lei. Fiecare din-
tre inculpaþi are de achitat ºi câte
5.000 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat.
I-a tãiat gâtul în pat

Reamintim cã, pe 16 august
2014, în jurul orei 5.00, poliþiºtii
doljeni erau anunþaþi cã, persoane
necunoscute au pãtruns în locuin-
þa lui Nelu Buþu, de 42 de ani, din
comuna Cârcea, i-au tãiat gâtul cu
o baionetã ºi au dispãrut, bãrbatul
decedând la scurt timp. Imediat,
s-a constituit o echipã complexã
condusã de un procuror crimina-
list din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, fiind dema-
ratã ancheta pentru gãsirea autori-
lor. Cercetãrile au scos la ivealã
faptul cã Adrian Buþu, fiul adoptiv
al victimei, s-a gândit sã scape de
tatãl sãu ca sã moºteneascã ave-
rea familiei. La începutul lunii au-

gust a discutat acest lucru cu un
prieten, ªtefan Alexandru Iovan, de
20 de ani, din Craiova, însã cel din
urmã n-a vrut sã comitã fapta, chiar
dacã i s-au promis o grãmadã de
bani. Însã a gãsit pe cineva dispus
sã facã asta în schimbul sumei de
35.000 de euro: Marius Daniel
Burican, de 18 ani, din comuna
Cerãt, elev al Colegiului „ªtefan
Odobleja” din Craiova. Au pus la
punct toate detaliile, Adrian Buþu a
fãcut rost de o baionetã (cu lungi-
mea lamei de 50 cm), iar pe 16
august, dimineaþa, în jurul orei

5.00, dupã ce tatãl sãu a adormit,
l-a sunat pe Burican, care a venit
purtând o cagulã, i-a dat arma, i-a
arãtat unde doarme tatãl sãu, apoi
a mers la el în camerã. Dupã ce i-
a înfipt baioneta în gât, chiar în
patul unde dormea, autorul a ple-
cat acasã, fãrã sã primeascã vre-
un ban din suma promisã, iar arma
crimei a aruncat-o undeva în spa-
tele casei, în câmp. Pe 10 septem-
brie 2014 au fost fãcute 5 perche-
ziþii domiciliare, iar cei trei tineri,
care ºi-au recunoscut faptele, au
fost arestaþi.
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Proiectul Aeroportului Craio-
va vizeazã reabilitarea pistei de
decolare-aterizare, reabilitarea ºi
extinderea cãii de rulare B ºi a
platformei de îmbarcare-debar-
care, a cãrei suprafaþã va creºte
de la 8.150 la 24.000 de metri
pãtraþi, construirea unei noi re-
þele de canalizare pluvialã ºi a
drenajelor aferente noilor supra-
feþe de miºcare, precum ºi mo-
dernizarea sistemului de balizaj,
inclusiv a iluminatului platformei
de operare. ªeful administraþiei
doljene a spus cã a primit o ves-
te cu adevãrat îmbucurãtoare de
la Aeroportul Craiova, care a fi-
nalizat procedura de evaluare a
ofertelor depuse în cadrul licita-
þiei pentru reabilitarea pistei de
decolare-aterizare ºi cã dores-
ºte sã-i felicite pe colegi pentru
eforturile susþinute pe care le-au

depus, în special în ultima lunã,
lucrând intens ºi sub presiunea
timpului pentru a aduce în linie
dreaptã acest proiect deosebit
de important. „Este un demers
care a parcurs câteva provocãri,
fiind nevoie ca procedura de atri-
buire sã fie reluatã, întrucât într-
o primã fazã nu au existat oferte
conforme, aspect care a condus
la o nedoritã întârziere, dar iatã
cã acum facem un pas înainte.
Sigur cã mai trebuie sã treacã
termenul legal prevãzut pentru
formularea eventualelor contesta-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Spaniolii de la AZVI vor reabilita pistaSpaniolii de la AZVI vor reabilita pistaSpaniolii de la AZVI vor reabilita pistaSpaniolii de la AZVI vor reabilita pistaSpaniolii de la AZVI vor reabilita pista
Aeroportului Internaþional CraiovaAeroportului Internaþional CraiovaAeroportului Internaþional CraiovaAeroportului Internaþional CraiovaAeroportului Internaþional Craiova

Compania spaniolã AZVI S.A este câºtigãtoarea licita-
þiei organizate de Aeroportul Craiova pentru atribuirea
contractului de reabilitare a infrastructurii de miºca-
re. Investiþia este realizatã printr-un proiect cu finanþa-
re europeanã obþinutã prin Programul Operaþional Sec-
torial „Transport“ 2007-2013, în valoare totalã de pes-
te 24 de milioane de euro. Preºedintele Consiliului Ju-
deþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa a salutat desemnarea câº-
tigãtorului ºi a spus cã a fost „un demers care a parcurs
câteva provocãri, fiind nevoie ca procedura de atribuire
sã fie reluatã, întrucât într-o primã fazã nu au existat
oferte conforme, aspect care a condus la o nedoritã în-
târziere, dar iatã cã acum facem un pas înainte”.

Mircea Dumitru, directorul general al Avioane SA Craiova:
 „În urma evaluãrii, a reieºit cã oferta cotatã cel mai bine, în funcþie de toþi aceºti parame-

tri, este cea a companiei spaniole AZVI S.A., care a venit, de altfel, ºi cu propunerea finan-
ciarã cea mai avantajoasã.“

þii ºi, în situaþia în care nu vor fi
depuse, sã se înceapã cu toatã
forþa lucrul la reabilitarea in-
frastructurii aeroportului, o in-
tervenþie care, aºa cum ne de-
monstreazã cifrele privind tra-
ficul de pasageri, este mai mult
decât necesarã”, a subliniat Ion
Prioteasa.

Peste
90.000 de cãlãtori

Numãrul cãlãtorilor a ajuns la
90.000 la finele lunii mai, ceea
ce reprezintã douã treimi din to-
talul pe întreg anul 2014 ºi este
de peste trei ori mai mult decât
s-a înregistrat în primele cinci luni
ale anului trecut. „Reabilitarea
pistei, modernizarea echipamen-
telor, extinderea platformei de
îmbarcare vor crea condiþiile ne-
cesare pentru continuarea ºi

dezvoltarea tuturor serviciilor de
transport aerian pe Aeroportul
Craiova, pentru înfiinþarea de noi
destinaþii ºi intensificarea zboru-
rilor cãtre cele existente. În acest
sens, am primit din nou asigurãri
de la operatorul curselor regula-
te cãtre Milano, Londra, Roma,
Bologna, Barcelona ºi Dortmund
cã acestea vor fi reluate imediat
ce proiectul va fi dus la bun sfâr-
ºit, cã eforturile noastre sunt
apreciate ºi cã Aeroportul Cra-
iova, aflat în proprietatea Con-
siliului Judeþean, rãmâne un ob-

iectiv foarte important pentru
aceastã companie. În egalã mã-
surã, studiem deja posibilitatea
diversificãrii rutelor ºi ne gândim
în principal la destinaþii intens so-
licitate, precum Paris ºi Bruxel-
les“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Crearea sau
menþinerea unor
locuri de muncã”

La rândul sãu, vicepreºedinte-
le CJ Dolj Cristinel Iovan a afir-
mat cã desemnarea câºtigãtoru-
lui marcheazã parcurgerea unei
etape importante, care ne apro-
pie de obiectivul pe care îl urmã-
rim, acela de a aduce infrastruc-
tura aeroportuarã la standarde cu
adevãrat europene. „Dincolo de
condiþii îmbunãtãþite pentru ope-
ratorii aerieni ºi pentru pasagerii
Aeroportului Craiova, beneficiari
direcþi ai investiþiilor Consiliului
Judeþean Dolj, acest capitol al
modernizãrii înseamnã ºi un pu-
ternic impuls pentru mediul eco-
nomic. Inclusiv în cadrul celor mai
recente discuþii pe care le-am
purtat cu investitori interesaþi sã
se stabileascã în aceastã zonã, a
reieºit de fiecare datã importanþa
pe care o are o poartã de acces
precum Aeroportul Craiova, în
perspectiva dezvoltãrii unor afa-
ceri. Toate acestea se traduc, în

definitiv, în crearea sau menþine-
rea unor locuri de muncã, atât di-
rect - pentru cã proiectul de rea-
bilitare în sine genereazã peste
100 de posturi -, cât ºi indirect,
prin atragerea unor companii în

judeþul nostru“, a subliniat vice-
preºedintele CJ Dolj.

„Am reuºit
sã ducem la bun
sfârºit o misiune
deloc uºoarã”

Directorul tehnic al Aeropor-
tului Craiova ºi, totodatã, pre-
ºedinte al comisiei de evaluare,
Adrian Predescu, a precizat cã
procedura de analizã a fost un
proces complex, pentru desem-
narea câºtigãtorului fiind luate în

considerare atât preþul ofertei,
cât ºi componenta tehnicã. „Am
reuºit sã ducem la bun sfârºit o
misiune deloc uºoarã, întrucât au
trecut prin filtrul evaluãrii fapte
oferte, aspect care, în acelaºi

timp, ne-a bucurat, întrucât nu-
mãrul mare de competitori în-
seamnã concurenþã beneficã
pentru viabilitatea proiectului
pe care îl implementãm.  Suma
avansatã de ofertanþi a avut
ponderea cea mai mare în cri-
teriile de stabilire a câºtigãto-
rului, însã au fost punctate ºi
aspecte tehnice, precum gradul
de rezistenþã a pistei, timpii de
imobilizare a activitãþii opera-
þionale pe pistã ºi perioada de
garanþie oferitã”, a declarat
Adrian Predescu.
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Potrivit reprezentanþilor Socie-
tãþii Naþionale a Medicilor de Fa-
milie (SNMF) ºi ai Federaþiei Na-
þionale a Patronatelor Medicilor
de Familie (FNPMF), cardul nu
poate sã fie în acest moment uni-
cul instrument de validare ºi de-
contare a serviciilor acordate.
Medicii cer adaptarea sistemelor
informatice la fluxul serviciilor din
sistem, ºi „nu impunerea unei ati-
tudini care nu are legãturã cu rea-
litatea din teren”. Este nevoie de
o creºtere a vitezei de transmitere
a datelor, de o informare corectã
a furnizorilor înainte de implemen-
tarea oricãrei modificãri, iar up-
grade-urile trebuie sã se producã
în afara programului de lucru,
„pentru a evita situaþii ca acelea
din 4, 5 ºi 27 mai”. Potrivit medi-

Pînã în 2010, singurul criteriu
de acordare a biletelor de tratament
balnear, pentru pensionari sau asi-
guraþi, era ordinea înregistrãrii ce-
rerilor. Ulterior, regulile s-au
schimbat, astfel cã au apãrut alte
criterii: pensionar al sistemului pu-
blic de pensii; asigurat al sistemu-
lui public de pensii; beneficiar al
prevederilor unor legi speciale, cu
caracter reparatoriu, care regle-
menteazã dreptul la bilet de trata-
ment balnear prin sistemul public
de pensii. De asemenea, pot bene-
ficia de tratament balnear persoa-
nele care dovedesc existenþa unei
afecþiuni medicale, care sã nece-
site tratament balnear, conform
legii. Biletele se pot acorda numai

Medicii de familie vor sã amâneMedicii de familie vor sã amâneMedicii de familie vor sã amâneMedicii de familie vor sã amâneMedicii de familie vor sã amâne
obligativitatea cardului de sãnãtateobligativitatea cardului de sãnãtateobligativitatea cardului de sãnãtateobligativitatea cardului de sãnãtateobligativitatea cardului de sãnãtate

Pentru o perioadã de ºase luni, medicii de
familie solicitã ca sistemul cu cardul de sãnã-
tate ºi cel fãrã card sã funcþioneze în paralel
pentru a corecta din mers problemele. În repli-
cã, reprezentanþii Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate au precizat cã utilizarea cardului

naþional de sãnãtate nu va fi amânatã. Înce-
pând cu data de 1 mai a.c, cardul de sãnãtate a
devenit unicul instrument de validare ºi de-
contare a serviciilor medicale în sistemul asi-
gurãrilor sociale de sãnãtate pentru asiguraþii
care au intrat în posesia lui.

cilor de familie, principalele pro-
bleme au fost ºi rãmân la valida-
rea serviciilor - aici vorbim de
conexiunea SIUI, nu CEAS-, la
verificarea calitãþii de asigurat, la
validarea biletelor/concediilor, lu-
cruri care se fac în SIUI, ºi nu în
CEAS. Aceºtia au precizat cã ser-
verul cardului a mers cu dificul-
tate, s-au putut citi cardurile, dar
nu s-au putut valida serviciile
efectuate pe baza acestora, doar
s-au putut semna serviciile folo-
sind semnãturile electronice.

Totodatã, SNMF ºi FNPMF cer
sã existe „o comunicare eficientã”
atât cu dezvoltatorii de softuri,
pentru remedierea imperfecþiunilor,
cât ºi cu furnizorii de servicii me-
dicale de la toate nivelurile, chiar
instruiri tehnice acolo unde se cere.

CNAS: Utilizarea cardului
naþional de sãnãtate nu a fost
amânatã

În schimb, reperezentanþii
CNAS susþin cã utilizarea cardului
naþional de sãnãtate nu a fost amâ-
natã. Pentru o perioadã limitatã de
timp, asiguraþii care nu au intrat
încã în posesia cardului de sãnã-
tate sau din diverse motive nu îl
pot prezenta, vor primi servicii
medicale în baza verificãrii calitã-
þii de asigurat în aplicaþia pe care
furnizorii de servicii medicale o au
la dispoziþie pe site-ul CNAS.
Aceastã reglementare are scopul
de a asigura accesul la servicii
medicale tuturor persoanelor asi-
gurate. Estimativ, aceastã perioa-
dã se va încheia în jurul datei de 1
august a.c. Ordinul ministrului
Sãnãtãþii ºi al preºedintelui CNAS
nr.557/246/2015 ºi Ordinul preºe-
dintelui CNAS nr.248/2015 regle-
menteazã condiþiile acordãrii asis-
tenþei medicale în cadrul sistemu-
lui de asigurãri sociale de sãnãta-
te. CNAS a solicitat furnizorilor de
servicii medicale sã respecte legis-
laþia în vigoare ºi sã acorde servi-
ciile cu card de sãnãtate celor care
l-au primit, dar ºi fãrã card de sã-
nãtate celor care încã nu au intrat
în posesia lui.

CNAS monitorizeazã toate ser-
viciile acordate în afara sistemului
cardului de sãnãtate ºi a anunþat
cã va identifica motivele pentru
care cardul de sãnãtate nu a fost

utilizat. În situatia în care asigura-
tul nu a intrat în posesia cardului
din motive independente de voinþa
lui, CNAS va face demersurile ne-
cesare pentru a înlesni punerea în
posesie în cel mai scurt timp.
6,4 milioane de servicii medi-
cale validate cu cardul de
sãnãtate

Peste 14 milioane de carduri de
sãnãtate au fost distribuite pânã în
prezent, în toatã þara, iar alte
350.000 de documente electronice
vor fi repartizate în urmãtoarea pe-
rioadã. La mai puþin de o lunã de la
introducerea cardului naþional de
sãnãtate ca instrument de validare
ºi decontare a serviciilor medicale
acordate asiguraþilor care au intrat
în posesia acestui document, în ul-
timele zile, numãrul validãrilor cu
cardul reprezintã 70% din totalul
serviciilor medicale acordate zilnic.

La nivel naþional, în perioada 1-
27 mai, au fost acordate 6,4 mili-

oane de servicii medicale validate
cu cardul de sãnãtate ºi 3,9 milioa-
ne servicii medicale acordate fãrã
card. În totalul serviciilor medicale
acordate fãrã card sunt cuprinse ºi
serviciile acordate copiilor ºi per-
soanelor neasigurate. Din a doua
sãptãmânã de funcþionare a siste-
mului cardului naþional de asigurãri
de sãnãtate s-a dublat numãrul ser-
viciilor validate cu cardul, faþã de
cele acordate fãrã card. Mai mult
de jumãtate din totalul acestor ser-
vicii au fost acordate de medicii de
familie. Cu o sãptãmânã înaintea
implementãrii cardului de sãnãtate,
în datã de 24 aprilie, au fost activa-
te în sistem 50.000 de carduri, iar
în data de 4 mai au fost activate
147.000 de carduri. Dupã aceastã
datã, au fost activate în medie apro-
ximativ 250.000 de carduri pe zi.
Pânã în data de 27 mai numãrul
total de carduri activate era de 6,2
milioane.

RADU ILICEANU

Casa Judeþeanã de Pensii Dolj a fãcut cu-
noscut numãrul celor care pot beneficia de
bilete de tratament, gratuite sau compensa-
te, pe anul în curs. Conducerea instituþiei a
prezentat ºi criteriile de acordare a acestora,
arãtând ºi diferenþele legislative.

în limita numãrului locurilor la tra-
tament balnear, finanþat din buge-
tul asigurãrilor sociale de stat ºi
aprobat prin Hotãrâre a Guvernu-
lui. Numãrul total al biletelor acor-
date cu titlu gratuit se împarte pe
serii, proporþional cu numãrul to-
tal al persoanelor beneficiare de
prevederile unor legi speciale, cu
caracter reparatoriu, cu respecta-
rea prevederilor legale în vigoare.
Dupã repartizarea biletelor gratui-
te ºi a celor aflate la dispoziþia con-
ducerii, biletele rãmase se reparti-
zeazã pe serii, staþiuni ºi unitãþi de
tratament – cel puþin 80% pentru
pensionari, pânã la 20% pentru
asiguraþi. Din criteriile specifice de
acordare a biletelor de tratament

balnear pentru pensionari, se dis-
tinge cel conform cãruia solicitan-
tul a beneficiat de un asemenea
beneficiu în ultimii doi ani.

Anul trecut, un singur bilet de
tratament nevalorificat

Pentru anul 2015, Casa Naþio-
nalã de Pensii Publice a stabilit un
numãr de 19 serii de alocare a bi-
letelor de tratament, pânã în acest
moment fiind înregistrate 8.104 de
cereri, perioada cea mai solicitatã
fiind pe perioada verii. „La nivelul
Casei Judeþene de Pensii Dolj, în
cadrul celor ºapte serii alocate
pânã la 23.05.2015, au fost aloca-
te 989 bilete de tratament, 125 din-
tre acestea fiind cu titlu gratuit,
celelalte sunt compensate. Din cele
gratuite, 85 au fost date persoane-
lor cu handicap, trei pentru cei care
au suferit accidente de muncã. Iar,
din cele compensate, 855 au fost
destinate pensionarilor din sistemul
public, douã fiind pentru asiguraþi.

În acest moment, avem puse în
vânzare 405 bilete de tratament,
cu datã de prezentare în staþiunea
aleasã, 8 iunie 2015.Dacã vorbim
de anul trecut, vã pot spune cã
am avut ãnregistrate 14.082 de
cereri, prin care se solicita acor-
darea de bilete de tratament, pen-
tru Dolj fiind alocate 7.753 de bi-
lete, în afarã de unul toate fiind
valorificate”, a precizat  Daniela
Licu, director executiv al CJP

Dolj. Aceasta a mai spus cã soli-
citarea se poate face pentru ur-
mãtoarele staþiuni: Amara, Bala,
Buziaº, Bãile Govora, Bãule Olã-
neºti, Bãule Tuºnad, Cãlimãneºti-
Cãciulata, Covasna, Eforie Nord,
Geoagiu-Bãi, Mangalia, Moneasa,
Neptun, 1 Mai, Pucioasa, Slãnic
Moldova, Slãnic Prahova, Saturn,
Techirghiol, Vatra Dornei, Voinea-
sa, Sîngeorz Bãi.

CRISTI PÃTRU

Liber la biletele de tratament
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Proiectul se aflã, aºadar, la cel
de-al treilea an, iar prima întâlnire
- din cele cinci pe care ºi le-au pro-
pus organizatorii - a avut loc vi-
neri, într-un cadru binecunoscut
de acum, la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, care
a fost ºi de aceastã datã aceeaºi
gazdã primitoare. ”Suntem mândri
cã biblioteca a participat cu ceva
la apropierea românilor din Basa-
rabia ºi de pe Valea Timocului. Am
donat un numãr de cãrþi în Repu-
blica Moldova, iar Centrul Cultu-
ral de pe Valea Timocului este unul
minunat. Am mers ºi acolo cu o
donaþie foarte mare de cãrþi, iar noi
bibliotecarii de la Biblioteca Alexan-
dru ºi Aristia Aman am pus bazele
unei biblioteci”, a spus Aurelia Gra-
ma, de la Biblioteca Judeþeanã.

Prima ediþie a proiectului s-a
desfãºurat sub semnul originii co-
mune, fiind intitulatã simbolic „Rã-
dãcinile românilor din Basarabia
ºi Timoc”. ªi de aceastã datã, nota
deosebitã au dat-o invitaþii, care le-
au vorbit tinerilor cu multã cãldu-
rã despre ce ce înseamnã sã fii
român, despre ºcoalã ºi educaþie,
despre tinereþe, într-un cuvânt de-
spre lucruri importante pe care tre-
buie sã le cunoascã în viaþã.

 Daniela Tarniþã: „La Facultatea
de Mecanicã avem ºi masterate ºi
ºcoli doctorale foarte puternice”

Deºi este ºi consilier judeþean ºi

Despre „Despre „Despre „Despre „Despre „Rãdãcinile românilor din BasarabiaRãdãcinile românilor din BasarabiaRãdãcinile românilor din BasarabiaRãdãcinile românilor din BasarabiaRãdãcinile românilor din Basarabia
ºi Tºi Tºi Tºi Tºi Timocimocimocimocimoc”, la Biblioteca Judeþeanã”, la Biblioteca Judeþeanã”, la Biblioteca Judeþeanã”, la Biblioteca Judeþeanã”, la Biblioteca Judeþeanã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Ion Cobâºenco, preºedintele Asociaþiei Studenþilor Basarabeni
din Craiova:

„Vom încerca sã explicãm câteva aspecte istorice pentru cã dacã
vorbim de rãdãcini trebuie sã ne referim ºi la aspecte istorice. O
istorie destul de bulversatã, de anevoioasã ºi pe care cei dintre
nistru ºi prut au fost nevoiþi sã o înfrângã. Nu putem separa rãdã-
cinile moldoveneºti de cele ale românilor”.

Aleksander Najdanovic, preºedintele Asociaþiei Studenþilor
Timoceni din Craiova:

„Eu mã bucur cã aveþi interesul de a ne cunoaºte mai mult. Si-
tuaþia românilor din Valea Timocului este mult mai dificilã decât a
celor din Basarabia. Noi avem nevoie de educaþie în România,
studenþii care vin aici ºi studiazã trebuie sã se întoarcã ºi sã promo-
veze românismul. Noi încercãm sã îi aducem pe românii din Timoc
mai aproape”.

Derulat de Asociaþia Studenþilor Timoceni ºi Asociaþia
Studenþilor Basarabeni din Craiova, în parteneriat cu cotidianul
”Cuvântul Libertãþii”, Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova, proiectul
dedicat cunoaºterii ºi apropierii comunitãþilor româneºti din
Valea Timocului ºi Basarabia a pornit cu mult entuziasm ºi s-a
dovedit a fi o iniþiativã care a prins foarte mult la tineri. Ba chiar
a avut ºi rezultate palpabile, donaþiile de carte de limbã românã
trecând graniþele pentru a fi aºezate în biblioteci, iar aici fiind
demn de amintit efortul deosebit al bibliotecarilor de la Biblio-
teca Judeþeanã care au însoþit donaþiile de carte în Timoc
pentru a clasa volumele ºi a le aºeza apoi pe rafturi, înfiinþând
practic o bibliotecã de la zero. Organizatorii s-au gândit cã este
nimerit sã se continue acest demers cu o a treia ediþie a proiec-
tului, care se va derula pe parcursul acestui an.

preºedinte al Comisiei de culturã a
Consiliului Judeþean Dolj, Daniela
Tarniþã a preferat sã le vorbeascã
elevilor ºi studenþilor dintr-o per-
spectiva didacticã. Fiind cadru di-
dactic la Facultatea de Mecanicã,
Daniela Tarniþã ºi-a propus sã le
deschidã tinerilor o viziune ºi spre
învãþãmântul tehnic. „Studenþii
basarabeni sunt în numãr de apro-
ximativ 900, iar cei din regiunea
Timoc în numãr puþin mai mic, dar
eu sunt convinsã cã, în anii urmã-
tori, tocmai pentru cã are loc o
astfel de viaþã activã culturalã a
comunitãþilor, cu siguranþã numã-
rul lor va creºte. Dacã acum sunt
în numãr mai mare la Medicinã ºi
la Drept, care probabil li s-au pã-
rut mai potrivite cu structura ce-
lor care au vrut sã aplice pentru
România. Fiind cadru universitar
la Facultatea de Mecanicã, deci la
învãþãmântul tehnic, chiar aº adre-
sa o invitaþie expresã sã încerce
sã îi convingã ºi pe alþi colegi sã
se înscrie ºi la facultãþile tehnice,
unde avem ºi masterate ºi ºcoli
doctorale foarte puternice care ies
în evidenþã prin lucrãri ºtiinþifice
cu totul speciale, cotate foarte bine,
cu brevete de invenþii”.

 Daniela Tarniþã i-a felicitat apoi
pe tinerii pentru implicarea ºi per-
severenþa lor, reuºind astfel, în
timp, sã dea contur unui eveniment
aparte.

Dan Daºoveanu: ” Mã bucur sã
vãd atâþia români tineri,
deºtepþi ºi frumoºi”

Viceprimarul Craiovei, Dan
Daºoveanu, a apreciat în mod de-
osebit demersul pe care studenþii
din Timoc ºi Basarabia îl fac pen-
tru a transmite tuturor cã ºi ei sunt
tot români. „Mã bucur sã vãd în
faþa mea atâþia români tineri, deº-
tepþi ºi frumoºi, care trec peste
graniþele României, unele artificia-
le ºi efemere pentru cã, pânã la
urmã, oricât ar încerca de-a lun-
gul timpului anumite instituþii sã
stabileascã graniþe între sufletele
oamenilor, nu se pot pune graniþe.
Voi gândiþi ºi visaþi noaptea ro-
mâneºte, ceea ce cred cã este lu-
crul cel mai important.  Din pãca-
te, România în ultimii 25 de ani,
trebuie sã recunoaºtem, ºi-a adus
aminte de românii de dincolo de
graniþe doar în campaniile electo-
rale ºi doar în scopuri politicianis-
te mai mult. Românii de peste tot
sunt români ºi trebuie sã ajugem
la înþelegerea cã aparþinem acele-
iaºi naþii, cã trebuie sã facem ori-
ce ca românul de dincolo de gra-
niþe sã se simtã apãrat de statul
românã, sã simtã cã are în Româ-
nia sprijinul pe care i-l dã naþia-
mamã. Foarte rar noi, politicienii,
ne-am creat niºte scopuri pe ter-
men mediu ºi lung, cum vrem sã
arate peste 50 sau 75 de ani, naþi-
unea românã”.

Dan Daºoveanu, care a acumu-
lat experienþã ºi dintr-o carierã în
diplomaþie avutã anterior, a spus
cã este momentul ca acest „bul-
gãre” pornit aici, la Craiova, de
aceºti inimoºi studenþi ºi profesori
care simt ºi trãiesc româneºte, ar
putea sã creascã. „Ar putea sã
creascã ºi sã ajungã acolo unde ne
dorim: ca orice cetãþean care are
în sângele sãu un strop de român,
sã aibã paºaport românesc”.
Cristina Soare: „Vã felicit pentru
consecvenþa voastrã!”

Cristina Soare, sociolog în ca-
drul Centrului de Consiliere ºi Ori-
entare Profesionalã al Universitãþii
din Craiova, care a devenit un prie-
ten al acestor întâlniri, onorând cu
prezenþa de fiecare datã, a mãrtu-
risit cã vine cu drag la toate eveni-
mentele organizate de tinerii din
Valea Timocului ºi Basarabia. „Nu
pot decât sã îi felicit pentru con-
secvenþa lor. Au parte de tot spriji-
nul nostru, de altfel am ºi discutat
cu liderii prezenþi aici pentru a pune
la cale anumite proiecte care sã
aibã posibilitatea sã participe ºi sã
fie sprijiniþi. Putem face aceste lu-
cruri întâlnindu-ne, le oferim spri-
jin în ceea ce priveºte construirea
unui CV de succes, ºi mai ales cum
sã facem ca acea rubricã «experi-
enþã profesionalã» sã nu aparã goa-
lã, ca în majoritatea cazurilor. ªi
pe viitor, cu mare drag voi partici-
pa la orice astfel de proiect. ªi
dorim sã avem ºi o parte aplicatã,
va trebui sã punem la cale un ast-
fel de plan astfel încât de consilie-
re ºi orientare profesionalã sã be-
neficiaþi ºi voi”.

Valentin Bãluþoiu: ”Toþi aparþi-
nem aceluiaºi popor român!”

O altã prezenþã care a devenit
de pe acum familiarã acestor în-
tâlniri este ºi Valentin Bãluþoiu,
profesor de istorie la Colegiul Na-
þionaL „Carol I”. De altfel, la eve-
nimentul de vineri, au participat
ºi elevi ai acestui prestigios cole-
giu, care au venit însoþiþi de pro-
fesorul de limba românã, Aurelian
Zisu, ºi el foarte iubit de elevi.
Profesorul Valentin Bãluþoiu a pus
din nou punctul pe ”i”, accentuând
faptul cã timocenii ºi basarabenii
sunt tot români. „Din punct de
vedere ºtiinþific, lucrurile sunt sim-
ple: ºi cei din Basarabia, ºi cei din
Timoc, ºi cei din Voievodina, ºi
aromânii din Grecia, Albania, ºi
românii din Croaþia, toþi sunt ro-
mâni. Nu este un lucru care din
punct de vedere ºtiinþific nu poa-
te sã fie contestat. Ce se întâm-
plã la ora actualã, este un lucru
foarte interesant ºi foarte compli-
cat, care ar trebui sã ne dea de
gândit. Existã tendinþa ca, pe lân-
gã români, sã mai aparã tot felul
de alte lucruri, iar, ca exemplu,-

sunt autoritãþile sârbeºti care nu
prea vor sã spunã cã, pe Valea Ti-
mocului, sunt români, ci cã ar fi
vlahi. ªi din punct de vedere ºtiin-
þific, cuvântul «vlah» tot «român»
înseamnã, numai cã interpretarea
pe care o dau cã nu sunt o ramu-
rã a poporului român. La fel se
spune cã românii din Basarabia nu
sunt români, ci sunt basarabeni.
Lucrurile sunt, în concepþia mea,
destul de clare: toþi aparþinem ace-
luiaºi popor român, lucru care
este foarte important ºi trebuie
bine înþeles de cãtre tineri. Pro-
gramele noastre de liceu fac prea
puþine referinþe, din pãcate, la ro-
mânii din afara graniþelor. Ori lu-
crurile acestea trebuie cunoscu-
te”, a spus, la modul tranºant,
profesorul Valentin Bãluþoiu.

ªi de aceastã datã, evenimentul
a avut o parte a doua, deosebit de
frumoasã ºi emoþionantã, în care
s-au prezentat filmuleþe despre ori-
ginea comunã, româneascã pentru
românii din Timoc ºi Basarabia.
Faptele istorice s-au împletit cu
costumele ºi obiceiurile populare,
lãsând în salã, printre participanþi,
sentimentul cã toþi suntem fraþi.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Festivalul ROCKOMOTIVA este or-
ganizat de Casa de Culturã a Studenþilor
din Craiova, cu sprijinul Ministerului Ti-
neretului ºi Sportului – Direcþia de Pro-
iecte ºi Programe pentru Tineret, în par-
teneriat cu Asociaþia „Craiova Capitalã
Culturalã Europeanã 2021”, „Romanian
Thrash Metal Club”, METALHEAD ºi
BestMusic Live.

„Aºa cum sugereazã ºi noul nume, de
acum vom pune accentul pe muzica
rock, lãsând chitarele sã-ºi plãteascã pro-

Festivalul ROCKOMOTIVFestivalul ROCKOMOTIVFestivalul ROCKOMOTIVFestivalul ROCKOMOTIVFestivalul ROCKOMOTIVA, la CraiovaA, la CraiovaA, la CraiovaA, la CraiovaA, la Craiova
La Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova a intrat în producþie

un nou festival: ROCKOMOTIVA! Evenimentul se va desfãºura în
zilele de 5, 6 ºi 7 iunie, când capete de afiº vor fi Twilight of the Gods,
Alternosfera ºi Pero Defformero. Organizatorii subliniazã cã RO-
CKOMOTIVA preia tradiþia festivalului „Rock-Jazz-Folk”, organi-
zat de Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova încã din anul 1979.

priul tribut genurilor din care
s-au inspirat în permanenþã –
jazzul ºi folkul. Prima zi va fi
destinatã punk-rockului, ro-
ckului progresiv ºi experimen-
tal, etno ºi folk-rock-ului. A
doua zi de festival va fi dedi-
catã metalului ºi aliajelor sale:
thrash, death, hard-core. În

fine, a treia zi de ROCKOMOTIVA va
face loc rockului alternativ ºi noului rock
românesc”, precizeazã organizatorii.

ROCKOMOTIVA aduce la Craiova su-
per-trupa Twilight of the Gods (IRE-NOR-
SWE-ENG), Alternosfera (MD), Pero Def-
formero (SRB), Bucovina (RO), Axecu-
tor (BG), RoadKillSoda (RO), Bloodway
(RO), Dza Ili Bu (SRB). Se adaugã cel puþin
una-douã surprize, plus AVATAR ºi CRI-
MENA, trupele de suflet ale Casei de Cul-
turã a Studenþilor din Craiova.

Secþiunea de concurs aduce ºi ea o
inovaþie: trupele desemnate de Casele de
Culturã ale Studenþilor din þarã sã parti-
cipe la festival se vor „confrunta” on-
line, singurul juriu fiind fanii genului, care
îºi vor putea exprima susþinerea pentru
favoriþii lor pe pagina de Facebook dedi-
catã evenimentului. Sponsorii vor acor-
da premii celor mai votate trupe, iar cea
mai bunã dintre ele va susþine un recital
în ultima zi a festivalului.

Accesul publicului la ROCKOMOTIVA
se va face pe bazã de bilete sau abonamen-
te. Biletul pentru o singurã zi (5, 6 sau 7
iunie) costã 30 de lei ºi va putea fi achiziþio-
nat direct la intrare, în ziua de concert. Pre-
þul unui abonament pentru cele trei zile de
festival este de 60 lei. Cei mai merituoºi dintre
studenþii din centrele universitare arondate
Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova
vor beneficia de acces gratuit.

Asociaþia CAROUSEL PROJECT, în parteneriat cu
Primãria municipiului Craiova ºi cu sprijinul tuturor cra-
iovenilor organizeazã, în cadrul Zilelor Craiovei 2015,
evenimentul „Craiova TA” – o ineditã expoziþie de foto-
grafii surprinse de-a lungul timpului în frumosul nostru
oraº. Aceasta este deschisã în perioada 1-7 iunie, în cen-
trul vechi (Piaþa „Buzeºti”), unde organizatorii au insta-
lat un banner gigant pe care vor fi aºezate mii de foto-
grafii ale Craiovei.

„Sunt invitaþi sã participe toþi locuitorii oraºului, indi-
ferent de vârstã, ºi sã aducã zilnic, pe parcursul acestei
sãptãmâni, fotografii surprinse în diverse locuri – par-
curi, strãzi, instituþii –, pe care le-au realizat personal
de-a lungul timpului sau le deþin în arhivele personale.
Vor fi acceptate fotografii recente sau vechi, indiferent
de numãr sau dimensiune”, a precizat Sorina Stãicules-
cu, preºedinte al Asociaþiei CAROUSEL PROJECT.

Craiovenii vor avea posibilitatea sã aleagã locul foto-
grafiilor pe banner, „construind” astfel, de ziua oraºului
lor, cel mai mare ºi inedit afiº-portret al Craiovei!

Elevi ai Liceului de Arte,
în recital la Filarmonica „Oltenia”

Activitãþile proiectului s-au înca-
drat în Mãsura 2 – „Sprijinirea infras-
tructurii ºi serviciilor legate de turism,
în beneficiul micilor comunitãþi pes-
cãreºti ºi promovarea turismului”,
Acþiunea – „Realizarea de proiecte in-
tegrate pentru atragerea turiºtilor: ca-
zare, masã, activitãþi recreative rela-
þionate cu pescuitul” ºi au fost des-
fãºurate în zona „Grup Local Pescã-
resc Calafat” (FLAG Calafat).

Astfel, în perioada de un an, cât
a durat implementarea proiectului,
au fost organizate opt festivaluri, de-
numite „Juvelnicul cu rânduieli”. Fieca-
re s-a desfãºurat pe durata a douã zile,
având un program amplu de activitãþi, ºi s-
a adresat, în ediþii specifice, locuitorilor din
Maglavit, Basarabi, Calafat, Ciupercenii
Vechi, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare

Proiectul „Reflexii culturale la Calafat – Turism
ºi tradiþii pescãreºti pe malul Dunãrii”, la final

Asociaþia „Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni”
(A.P.L.O.M.B.) Calafat va finaliza mâine, 3 iunie, derularea
proiectului „Reflexii culturale la Calafat – Turism ºi tradiþii pes-
cãreºti pe malul Dunãrii”, început la 3 iunie 2014 în urma sem-
nãrii contractului de finanþare nerambursabilã cu Autoritatea

de Management a POP, în cadrul Programului Operaþional
pentru Pescuit (POP) 2007-20013. Conferinþa de încheiere a
avut loc, ieri, la Calafat, prilej cu care organizatorii au vorbit
despre activitãþile desfãºurate ºi despre atingerea scopului ºi
obiectivelor propuse.

ºi Ghidici. De asemenea, au avut loc opt
expoziþii de fotografie artisticã pe tema pes-
cuitului, denumite „Reflexii ºi reflecþii du-
nãrene”, opt seminarii pe teme specifice,
cu titlul „Peºtele – resursã naturalã, fac-
tor cultural ºi element de progres ºi dez-

voltare pentru comunitãþile locale”,
ºi douã activitãþi de ecologizare. În
plus, s-au editat un amplu album de
promovare turisticã a zonei –  „Ca-
lafatul turistic”, care a fost lansat
cu ocazia festivalurilor, ºi materiale
publicitare, ºi s-a realizat un websi-
te, toate acestea constituindu-se într-
o amplã campanie de promovare a
ecoturismului în FLAG Calafat (zona
Grup Local Pescãresc Calafat).

 Scopul proiectului „Reflexii cul-
turale la Calafat – Turism ºi tradi-
þii pescãreºti pe malul Dunãrii” a

fost îndeplinirea obiectivelor specifice ale
Mãsurii 2 în cadrul teritoriului Grup Local
Pescãresc Calafat, în special. Potrivit pre-
ºedintelui APLOMB Calafat, Dan Vanã, a
fost vorba, în principal, despre sprijinirea
infrastructurii ºi a serviciilor legate de tu-

rism din zona Grupului, în beneficiul mi-
cilor comunitãþi pescãreºti din cadrul teri-
toriului FLAG Calafat, ºi de promovarea
ecoturismului. Valoarea totalã a proiectu-
lui a fost de 407.647,98lei, din care valoa-
rea finanþãrii nerambursabile, de
329.354,22 lei.

Zilele municipiului Craiova prilejuiesc,
între atâtea evenimente cultural-artisti-
ce, ºi un recital al clasei de percuþie a
Liceului de Arte „Marin Sorescu”, în sala
Filarmonicii „Oltenia”. Sub genericul
„Tineri muzicieni pe podiumul de con-

cert al Filarmonicii”, acesta are loc
chiar astã-searã, începând cu ora
19.00, ºi propune spre audiþie lu-
crãri de Constantin Dimitrescu,
George Enescu, Antonio Vivaldi,
Wolfgang Amadeus Mozart, Aram
Haciaturian. Îºi dau concursul Alin
Pãstacã (clasa a VII-a), Petre-Da-
niel Cemârtan, Giorgios Vârtopea-
nu (clasa a VIII-a), Adrian Marines-
cu, Marius Toma (clasa a IX-a),
Iulian Stanciu (clasa a X-a) ºi Luigi
Bâzdoacã (clasa a XI-a). Profesori
îndrumãtori ai acestora sunt Sorin

Sãceanu ºi Marian Gabriel Uþã. Vor
acompania la pian prof. Maria-Cristiana
Stan ºi prof. Edward Man. Recitalul are
loc în cadrul proiectului „Filarmonica
Plus”, iniþiat în luna aprilie a.c. de Fi-
larmonica „Oltenia”.

Craiovenii, invitaþi sã realizeze
cel mai mare ºi inedit afiº al oraºului lor!
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Preºedintele Comisiei Europene Jean-
Claude Juncker a reafirmat cã se opune
ieºirii Greciei din zona euro, estimând cã
acest lucru va alunga investitorii, într-un
interviu ce a apãrut în ediþia de ieri a
Süddeutsche Zeitung. “Eu nu împãrtãºesc
ideea cã vom avea mai puþine probleme ºi
constrângeri dacã Grecia abandoneazã
euro”, a declarat Juncker în ajunul unei
întâlniri la Berlin cu cancelarul german An-
gela Merkel ºi preºedintele francez Fran-
cois Hollande. În timp ce datoria greacã
nu este motivul oficial al acestui mini-sum-
mit, ºeful executivului UE ar fi “foarte sur-
prins” dacã ea nu s-ar afla în centrul dis-
cuþiilor. Participanþii la aceastã întâlnire au
discutat duminicã searã prin telefon cu pre-
mierul grec Alexis Tsipras, potrivit lui Jun-
cker. Foarte activ în ultimele sãptãmâni pen-
tru a reduce tensiunile dintre noul guvern

Partidul Democrat
al premierului
Matteo Renzi
câºtigã alegerile
locale din Italia

Partidul Democrat al premie-
rului italian Matteo Renzi va
rãmâne principala forþã politicã
din þarã în urma alegerilor locale
care au avut loc duminicã, aratã
sondajele efectuate la ieºirea de
la urne. Partidul premierului
conduce în patru regiuni, iar
votul rãmâne strâns în alte douã,
Liguria ºi Campania. Partidul
antiimigraþie Liga Nordului pare
sã controleze regiunea Veneto.
Rata de participare a scãzut cu
zece puncte faþã de alegerile din
2010, fiind de 52 la sutã. Analiºtii
susþin cã premierul în vârstã de
40 de ani are nevoie de rezultate
convingãtoare pentru susþinerea
reformelor privind munca,
educaþia ºi cele constituþionale
care au întâmpinat rezistenþã din
partea sindicatelor. Cu toate
acestea, Renzi a insistat cã votul
regional nu are impact direct
asupra Guvernului sãu. Peste 20
de milioane de italieni au fost
chemaþi la urne, duminicã, pentru
a alege guvernatorii a ºapte
dintre cele 20 de regiuni ºi
primarii a peste 1.000 de locali-
tãþi, în cadrul unor alegeri locale
considerate un test important atât
pentru premierul Matteo Renzi,
cât ºi pentru partidul Forza Italia
al lui Silvio Berlusconi. Acesta
este primul scrutin - într-o Italie
care revine încet din recesiune -
dupã ce Partidul Democrat
(centru-stânga) al lui Renzi a
obþinut victoria în alegerile
europene de anul trecut.

Libia: Guvernul
de la Tripoli chea-
mã la “mobilizare”
generalã împotriva
Statului Islamic

Guvernul libian instalat la
Tripoli a chemat  la “mobilizare
urgentã” împotriva grupãrii
Statul Islamic (SI), în timp ce
jihadiºtii au revendicat un atentat
sinucigaº mortal contra membri-
lor unei miliþii aliate autoritãþi-
lor. Acest guvern, nerecunoscut de
comunitatea internaþionalã ºi
susþinut de coaliþia de miliþii Fajr
Libia, a chemat într-un comunicat
“ofiþerii ºi soldaþii statului major
al armatei libiene, forþele Ministe-
rului de Interne ºi toate serviciile
de securitate, precum ºi pe
revoluþionarii de la 17 februarie
din toate oraºele... la mobilizare
urgentã”. Acest apel intervine la
câteva ore dupã moartea a cinci
membri ai miliþiilor Fajr Libia într-
un atentat sinucigaº contra unui
punct de control din vestul þãrii
revendicat de ramura libianã a SI,
care a declarat rãzboi forþelor ce
controleazã capitala. Acest
guvern subliniazã în comunicatul
sãu cã “este hotãrât sã combatã
gândirea extremistã... pânã la
eradicarea ei” ºi sã lupte contra
“takfiri”, o aluzie la extremiºtii
suniþi. În Libia domneºte haosul
dupã cãderea lui Muammar
Gaddafi în 2011. Miliþiile fac legea
pe teren în timp ce douã autoritãþi,
fiecare cu un parlament ºi un
guvern, îºi disputã puterea. Sediul
guvernului recunoscut de
comunitatea internaþionalã este
la Tobruk, în est.

Autorizaþia de care beneficia Agenþia ameri-
canã de informaþii NSA pentru colectarea de
date telefonice în SUA a expirat în noaptea de
duminicã spre luni, iar o reînnoire a acestui pro-
gram dezvãluit opiniei publice de Edward Snow-
den nu s-a produs. Senatorii au dezbãtut ore
întregi acest subiect ºi vor vota abia peste câ-
teva zile dacã vor extinde sau nu programul.
Pânã la vot, însã, spionii nu vor mai asculta
telefoanele americanilor. Asta chiar dacã di-
rectorul CIA a avertizat cã, astfel, Statele
Unite vor deveni vulnerabile în faþa teroriº-
tilor. Programul va fi înlocuit treptat cu un
sistem ce va intercepta doar telefoanele
americanilor suspecþi de activitãþi teroriste.
Însã, conform procedurilor, senatorii vor
vota în privinþa acestei chestiuni abia dupã
jumãtatea acestei sãptãmâni. Democraþii
susþin prelungirea programului, care a fost
reînnoit în mandatul preºedintelui Barack
Obama, ºi el democrat. „Acceptaþi-l (n.r.
programul) ºi aprobaþi-l. Opozanþii acestei

Dupã accidentul petrecut
într-o localitate din Alpii Fran-
cezi, John Kerry a fost trans-
portat cu un elicopter medical
la un spital din Geneva. Secre-
tarul de stat al SUA obiºnuieºte
sã facã ciclism când este în tur-
nee în Europa. Acum a fost ne-
voit sã-ºi anuleze vizitele pro-
gramate la Madrid ºi Paris ºi sã
se întoarcã în SUA. Secretarul
de stat al SUA, John Kerry, a
suferit o fracturã de femur du-
minicã dimineaþã în timp ce
mergea cu bicicleta aproape de
Scionzier, în Alpii francezi. Nici un
alt vehicul nu a fost implicat în inci-
dent. John Kerry, în vârstã de 71 de
ani, a fost transportat cu un elico-
pter medical la un spital din Geneva
ºi este în stare stabilã. „Secretarul
de stat John Kerry este în stare sta-
bilã ºi a suferit probabil o accidenta-
re la picior. Nu ºi-a pierdut cunoº-
tinþa”, a precizat purtãtorul de cu-
vânt al lui Kerry, John Kirby. John
Kerry obiºnuieºte sã facã ciclism
când este în turnee în Europa.

Franþa ºi Germania s-au decla-
rat nemulþumite, ieri, de planul
Comisiei Europene de redistribui-
re a imigranþilor care ajung în Ita-
lia ºi Grecia, afirmând cã trebuie
sã fie luate în considerare efor-
turile depuse de ele pentru primi-
rea solicitanþilor de azil. Comisia

Jean-Claude Juncker se opuneJean-Claude Juncker se opuneJean-Claude Juncker se opuneJean-Claude Juncker se opuneJean-Claude Juncker se opune
ieºirii Greciei din zona euroieºirii Greciei din zona euroieºirii Greciei din zona euroieºirii Greciei din zona euroieºirii Greciei din zona euro

grec al stângii radicale ºi partenerii sãi eu-
ropeni, Juncker declarã de asemenea cã se
teme cã o posibilã ieºire a Greciei din mo-

neda europeanã ar însemna “cã euro nu
este ireversibil”. În timpul vizitei sale re-
cente în Japonia, prim-ministrul Shinzo
Abe a discutat cu el “foarte intens” de-
spre criza din Grecia ºi a sugerat cã in-
vestiþiile þãrii sale în Europa “depind de
încrederea” pe care o inspirã moneda
unicã în strãinãtate, a adãugat Juncker.
Atena ºi partenerii sãi europeni, în spe-
cial Germania, s-au angajat la summitul
UE din 19 ºi 20 martie sã reînnoiascã dia-
logul dupã sãptãmâni de impas care au
readus în prim plan ameninþarea ieºirii
Greciei din zona euro. Dar creditorii aces-
tei þãri, în primul rând Germania, încã mai
aºteaptã angajamente asupra unor refor-
me concrete pentru a debloca ultima tran-

ºã de circa 7,2 miliarde de euro, dintr-un
împrumut de 240 de miliarde care i s-a acor-
dat în 2010.

Franþa ºi Germania criticã planul
CE de redistribuire a imigranþilor

Europeanã a propus sãptãmâna
trecutã redistribuirea a 40.000 de
imigranþi din Siria ºi Eritreea care
ajung în Italia ºi Grecia altor þãri
membre UE, Germania ºi Franþa
fiind desemnate sã preia aproape
40 la sutã dintre aceºtia. Miniº-
trii de Interne din Franþa ºi Ger-

mania au afirmat
într-o declaraþie co-
munã cã sunt pregã-
tiþi sã analizeze pro-
punerea CE, bazatã
pe o distribuire co-
rectã a imigranþilor.
“Acest mecanism de
relocare temporarã
trebuie fundamentat
pe douã principii de
importanþã egalã:
responsabilitate ºi
solidaritate. Noi cre-
dem cã balanþa din-
tre aceste douã prin-
cipii nu a fost atinsã
încã în propunerea
prezentatã de Comi-
sie”, au declarat ei.

Vineri, secretarul de stat al SUA a
sosit la Geneva pentru convorbiri cu
ministrul iranian de externe Moham-
mad Javad Zarif pe tema programu-
lui nuclear iranian. Pentru duminicã
dupã-amiazã, Kerry avea programatã
o vizitã la Madrid, iar  astãzi trebuia
sã participe la Paris la o reuniune a
coaliþiei internaþionale împotriva gru-
pãrii jihadiste Statul Islamic. Din ca-
uza accidentului suferit, a fost ne-
voit sã-ºi anuleze vizitele programa-
te ºi s-a întors de urgenþã în SUA.

Secretarul de stat american John Kerry
ºi-a rupt piciorul într-un accident cu bicicleta

NSA nu mai poate asculta convorbirile telefonice ale americanilor
legislaþii bipartizane ºi de bun simþ au rãmas
fãrã scuze. Aceasta este o crizã fabricatã ºi aºa
este. Aceastã problemã ar fi trebuit luatã în con-
siderare ºi votatã în urmã cu o lunã”, a declarat
Patrick Leahy, senator democrat. Însã demo-
craþii au avut mâinile legate în faþa republicani-
lor, care dominã atât Senatul, cât ºi Camera
Reprezentanþilor. Senatorul republican ºi can-
didat la alegerile prezidenþiale din 2016, Rand

Paul, a blocat mai multe încercãri de a extinde
pe termen scurt programul controversat. „Sã
ne fie clar! Suntem aici în aceastã searã pentru
cã preºedintele continuã sã desfãºoare un pro-
gram ilegal. Acesta este doar vârful icebergului
despre care discutãm aici. Ne-am dat seama cã
nu au fost sinceri cu privire la program ºi i-am
prins. Au spus iar ºi iar cã nu fac asta, cã nu
colecteazã înregistrãrile noastre, dar asta fã-
ceau”, a spus Rand Paul. Programul a fost le-
giferat în timpul preºedintelui republican Geor-
ge W. Bush, dupã atacurile teroriste de la 11
septembrie 2001. Anumite secþiuni din acesta
au fost reînnoite sub mandatul preºedintelui
democrat Barack Obama. Acesta a furnizat
guvernului american instrumentele necesare
pentru lupta împotriva terorismului ºi a fost
deconspirat de Edward Snowden în urmã cu
doi ani. Potrivit acestuia, au fost adunate mili-
oane de convorbiri telefonice din întreaga lume,
chiar ºi ale liderilor europeni, printre care ºi cele
ale cancelarului german, Angela Merkel.



RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Garfield

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:45

Motanul Garfield (voce Bill Murray)
duce o viaþã cât se poate de dulce.
Lãfãindu-se în fotoliul sãu din faþa
televizorului, delectându-se cu mânca-
rea sa preferatã, lasagna ºi proferând
insulte la adresa stãpânului sãu, Jon
(interpretat de Breckin Meyer), Garfield
se simte stãpânul Universului.

Cu ocazia unei vizite de control la
veterinar, frumoasa Liz Wilson (Jennifer
Love Hewitt), aceasta îi încredinþeazã lui
Jon, spre îngrijire, o biatã creaturã
orfanã, a cãrei distracþie preferatã este
aceea de a alerga dupã propria coadã -
un câine pe nume Odie.

Oameni de onoare

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 20:30

Daniel Kaffee (Tom Cruise) ºi
JoAnne Galloway (Demi Moore)
sunt avocaþi ai apãrãrii, ce pri-
mesc cazul a doi soldaþi ameri-
cani, acuzaþi de uciderea unui
coleg.

Investigaþia, deºi este îngreuna-
tã de dificilul colonel Nathan
Jessup (Jack Nicholson), scoate
la ivealã numeroase secrete.
Filmul, regizat de Rob Reiner, a
primit patru nominalizari la
Oscar ºi cinci la Globul de Aur.
"A Few Good Men" a avut înca-
sãri totale de peste 230 milioane
de dolari.

Seducãtorul

Se difuzeazã la TVR 1, ora  23:30

Un scriitor de fictiune (Til Schwei-
ger) trebuie sã se descurce cu apariþia
fetiþei lui biologice de 8 ani (Emma
Tiger Schweiger), rezultatul unei nopþi
de amor în Stockholm. Henry este un
scriitor ratat, care trece dintr-o relaþie
în alta. Pe neaºteptate, el primeºte o
ofertã extraordinarã de a lucra ca
scenarist la ecranizarea unui bestsel-
ler, alãturi de Katharina. Ea nu este
numai autoarea romanului, ci ºi fosta
lui prietenã ºi iubirea vieþii lui.
Acum are o a doua ºansã ºi lucrurile
mergeau excelent…

MARÞI - 2 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Împreunã
2002, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Plusuri ºi minusuri
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Împreunã (R)
2002, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Seducãtorul
2011, Germania, Comedie
01:59 Andografia zilei
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:00 Livada cu viºini
13:25 Livada cu viºini
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Epoca de Gheaþã 2:
Dezgheþul

08:50 Saving Mr. Banks: În
cãutarea poveºtii

10:55 Veronica Mars
12:45 Silicon Valley
13:15 Vicepreºedinta
13:45 Garfield
15:05 Aventuri în Las Vegas
16:30 Cine-i Urechilã?
17:45 Lumea nouã
20:00 Detectivii din Louisiana
20:55 Detectivii din Louisiana
21:55 Trãind printre demoni
23:45 Douã vieþi
01:20 Evadare disperatã
02:55 Cei tãcuþi
04:30 Tucker ºi Dale împotriva

Rãului
06:00 Procesul lui Casey

Anthony

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Specialitatea casei
2013, Marea Britanie,

Reality TV
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 12 încercãri
2009, SUA, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 12 încercãri (R)
2009, SUA, Acþiune
02:45 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
13:59 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Dincolo de povestiri
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri
05:00 Inger salbatic

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Pãcate de familie (R)
14:45 Calea cea grea (R)
17:00 Dispãrutã fãrã urmã
19:00 Chipul unui dezertor
20:30 Oameni de onoare
23:30 Un mascul extraterestru
01:45 Oameni de onoare (R)
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Propriul meu duºman
2008, SUA, Dramã
02:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
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 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Râzi ºi câºtigi (R)
08:20 Sãnãtate cu Stil (R)
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:10 Codul magicienilor (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Secrete de stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (R)
20:30 15 ani ºi jumãtate
2008, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 15 ani ºi jumãtate (R)
2008, Comedie
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Cupa "Hagi Danone"
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 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: Dã-i bãtaie!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 2 iunie - max: 29°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4395 ............. 44395
1 lirã sterlinã................................6,1797....................61797

1 dolar SUA.......................4,0409........40409
1 g AUR (preþ în lei)........154,7024.....1547024

Cursul pieþei valutare din 2 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Uimitorul Om-Pãianjen 2

Se difuzeazã la HBO, ora 12:35

Dupã cum se ºtie, cel mai impor-
tant conflict al Omului-Pãianjen a
fost dintotdeauna cu el însuºi:
lupta dintre îndatoririle obiºnuite
ale lui Peter Parker ºi responsabi-
litãþile ieºite din comun ale Omu-
lui-Pãianjen. Însã lupta cea mai
mare este abia pe cale sã înceapã.
Pentru Peter Parker (Andrew
Garfield), nimic nu e mai minunat
decât sã sarã de pe un zgârie-nori
pe altul, sã fie considerat un erou
ºi sã aibã o iubitã ca Gwen (Emma
Stone).

Furios ºi iute: Tokyo Drift

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Primul film din aceastã serie a
adus pe ecrane lumea ascunsã a
forþei maºinilor americane ºi a
periculoaselor curse de stradã din
oraºul Îngerilor, Los Angeles.
Cel de-al doilea film ne-a adus o
poveste din Miami despre spãlare
de bani, rãscumpãrãri ºi cei mai
abili oameni ai curselor de maºini
nãscuþi vreodatã. Acum, cea mai
nouã ºi cea mai rapidã cursã are
loc în unele dintre cele mai peri-
culoase locaþii din lume în a 3-a
parte a seriei de adrenalinã ºi
vitezã - Furios ºi Iute: Tokyo Drift.

Rãzboi interstelar

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

La mijlocul secolului 27, Confede-
ratia Pamanteasca este in razboi cu
Imperiul Felinoid Kilrathi. Dupa ce
distrug o baza de pe Pamant,
Kilrathi sechestreaza o unitate
NAVCOM ce detine coordonatele
pentru o teleportare pe Pamant.
Kilrathi au furat dispozitivul Pega-
sus Navicom A.I. cu care se pot
teleporta in spatele liniilor inamice
si pot distruge Pamantul.
Freddie Prinze Jr. joaca rolul lui
Blair, un pelerin cu puteri deosebi-
te. Matthew Lillard este Maniac.

MIERCURI - 3 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Împreunã
2002, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Împreunã (R)
2002, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Codul Bibliei
2008
01:29 Andografia zilei
01:30 Europa mea
02:00 Istorii de buzunar
02:05 Sport
02:20 Telejurnal
03:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:10 Vorbeºte corect!

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Dreptul la memorie
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:10 Europa 360°
19:40 Amfitrion Radu F.

Alexandru
19:50 O viaþã grea
1961
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:35 Lumea nouã
09:50 Urºii
11:10 Liga dreptãþii: Spargerea

de la muzeu
12:35 Uimitorul Om-Pãianjen 2
14:55 Povestea þestoaselor

Ninja
16:35 Mandela: Lungul drum

spre libertate
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 Þestoasele Ninja
21:40 Urzeala tronurilor
22:40 Nicio faptã bunã
00:05 Trage tare ºi te scoþi
02:15 Nãscut din nou

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Specialitatea casei
2013, Marea Britanie, Reality

TV
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Zâna Mãseluþã
2010, SUA, Comedie, Fantastic
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:00 Zâna Mãseluþã (R)
2010, SUA, Comedie, Fantastic
03:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
13:59 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Dincolo de povestiri
01:30 Doctorul casei
02:30  Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri
05:00 Inger salbatic

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:45 Calea cea grea (R)
15:00 Chipul unui dezertor (R)
16:30 Dispãrutã fãrã urmã (R)
18:30 Doamna din Shanghai
20:30 Rãzboi interstelar
22:30 Donnie Brasco
01:00 Rãzboi interstelar (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Furios ºi iute: Tokyo Drift
2006, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Propriul meu duºman (R)
2008, SUA, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
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 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Playtech (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:10 Codul magicienilor (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 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 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Spioana

Filmul ruleazã:  Miercuri ºi Joi

Gen film: Comedie

Comoara

Ora: 18:30

Gen film: Dramã

Dezastrul din San Andreas

Ora: 16:00(3D), 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Thriller

Tonul perfect

Ora: 14:00

Gen film: Comedie, Muzical
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Anunþul tãu!

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.
Absolventã a Facul-
tãþii de Economie ºi
Administrarea Afa-
cerilor din Craiova
(secþia Informaticã
economicã), pro-
moþia 2015, solicit
angajare. Telefon:
0755/996.001.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.
SC Lactag SA anga-
jeazã agent pazã cu
atestat, vârstã maxi-
mã 45 ani. Telefon:
0737/437.040.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã  cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL Judeþean de
Excelenþã Dolj cu sediul în
Craiova, Str.Ion Maiorescu,
nr.2, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractual
vacante de secretar- 0,5 nor-
mã, grad profesional III,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data
de 25 iunie 2015, ora 10.00.
Proba practicã în data de 29
iunie 2015, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condi-
þii: -studii superioare cu di-
plomã de licenþã; -vechime
de minim 3 ani în specialita-
te sau în specialitãþi înrudi-
te cu atribuþii specifice
postului; - Cunoºtinþe de
operare pe calculator. Can-
didaþii vor depune dosarele
de participare la concurs
pânã la data de 10 iunie 2015
la Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, camera 101,
dupã urmãtorul program:
luni - vineri între orele 9.00-
14.00. Relaþii suplimentare la
Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, camera 101. Per-
soana de contact: Aurelia
lliuþã, telefon: 0785.273.550,
e-mail: cjex.dolj@gmail.com.

Anunþul tãu!
Fundaþia A.E.R.  cu se-

diul în  municipiul Craiova,
str. Romul, bl.T3B, sc.1, et.2,
ap.4, judeþul Dolj, anunþã
publicul interesat asupra de-
ciziei etapei de încadrare
emisã de APM Dolj  PUZ –
“Introducere în intravilan ºi
schimbare de destinaþie din
teren pentru agriculturã în te-
ren pentru servicii –Centru
de instruire pentru turism in-
tegrat transfrontalier“în co-
muna Bucovãþ, sat Leamna
de Sus,T30, P56, judeþul Dolj
-  planul nu  necesitã evalua-
re de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând
a fi supus procedurii de ad-
optare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de
încadrare poate fi consulta-
tã în zilele de luni-joi între
orele 800 -1630 ºi vineri între
orele 800 -1400   la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova sau pe site-ul APM
Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj (Fax: 0251419035,e-
mail office@apmdj.anpm.ro,
în termen de 10 zile calenda-
ristice de la data publicãrii în
mass-media.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848 Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giube-
ga - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490
dupã ora 18.00.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.

Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geo-
tehnic, lângã pã-
dure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþio-
nare. Telefon:
0765/789.181.
Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
VÂND Dacia Nova
pentru Program
Rabla. Telefon:
0766/311.180.

SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã. Te-
lefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 benzi-
nã, unic proprietar,
proprietar, particu-
lar. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând grâu. Tele-
fon: 0766/676.238.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând 2 gropi bol-
tite cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0732/
815.496.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama 200
lei- sãpun de casã
10kg cu 5 lei kg.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 0345/
931.451.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3
culoare negru.
2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Tele-
fon: 0766/ 676.238.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant cu douã
sonde diferite. Tele-
fon. 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam
30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire copii.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu .in. 5 rame cu pu-
iet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.

Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/
674.714.
Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimiti-
rul Roboaica ºi
douã locuri nefãcu-
te. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere,
bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
2 camere deco-
mandate, ultracen-
tral, McDonald‘s.
Telefon: 0744/
604.271.
Închiriez garsonie-
rã Brazda lui No-
vac, zona Simplon.
Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona Braz-
da lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.

MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate,
caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i
placã la þarã 55 /
60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Gãsit CHEI zona
Casa ªtiinþei. Tele-
fon: 0746/134.285.
Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tuberoze)
+ 5000 gladiole
Olanda + facturã +
consultaþie la plan-
tare. Telefon: 0786/
391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

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

Beneficiari: 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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Universitatea II Craiova a
obþinut o remizã, 4-4, sâmbãtã, pe
terenul Dunãrii Bistreþ, însã chiar
ºi aºa ºi-a asigurat titlul de cam-
pioanã a Doljului ºi, implicit, ac-
cederea în barajul interjudeþean de
promovare în Liga a III-a, dupã
ce urmãritoarea sa, Viitorul Câr-
cea, a capotat în deplasarea de la
Calafat, 0-1 cu Dunãrea. Rezulta-
te în urma cãrora, gruparea alb-
albastrã s-a depãrtat la opt puncte
în fruntea ierarhiei, cu douã runde
rãmase pânã la finiº.

În spectaculosul meci de la
Bistreþ, golurile craiovenilor au
venit din partea lui Iuga, Sin ºi a
rezervei Cãpãþânã – autor al unei
duble. Tehnicianul Daniel Mogo-
ºanu a mizat pe urmãtoarea for-
mulã: Popescu – Ghincea, Cioco-
tealã, Avrãmia, Luicã – Iuga, Gîr-
biþã, Manea, Sin – Stancu, Ivan.
Pe parcursul jocului au mai intrat

Calafatul pune capãt luptei!
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PLAY-OFF – etapa a 8-a (ante-penultima)
Dunãrea Bistreþ – CS U II Craiova 4-4, Dunãrea Calafat – Viitorul

Cârcea 1-0, Progresul Segarcea – Danubius Bechet 2-3.
1. CS U II 18 12 4 2 59-20 40p
2. Cârcea 18 10 2 6 37-37 32p
3. Calafat 18 10 1 7 36-24 31p
4. Bistreþ 18 7 1 10 29-33 22p
5. Bechet 18 4 3 11 22-54 15p
6. Segarcea 18 4 3 11 29-44 15p
Etapa viitoare (mâine): CS U II Craiova – Dunãrea Calafat, Progre-

sul Segarcea – Dunãrea Bistreþ, Danubius Bechet – Viitorul Cârcea.

PLAY-OUT etapa a 8-a (ante-penultima)
ªtiinþa Malu Mare – Recolta Ostroveni 0-6, ªtiinþa Celaru – Unirea

Leamna 4-1. Vânãtorul Desa a stat.
1. Ostroveni 15 9 1 5 41-33 28p
2. Leamna 14 8 1 5 39-30 25p
3. Celaru 15 8 0 7 45-32 24p
4. Malu Mare 14 5 2 7 28-40 17p
5. Desa 14 3 2 9 31-49 11p
Etapa viitoare (mâine): Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare, Vânãto-

rul Desa – ªtiinþa Celaru. Recolta Ostroveni va sta.
Cele douã ierarhii s-au întocmit plecând de la rezultatele directe

înregistrate în sezonul regulat.

Armãºelu, Georgescu, Cãpãþânã ºi
Buzãrnescu.

Craiova ºi Bistreþ vor fi rivale ºi
în finala Cupei României – Dolj,

care se va disputa în data de 13
iunie, pe stadionul cel nou din Câr-
cea, în premierã în nocturnã (ora
20:00).

Viitorul Municipal Craiova a fost singura dintre cele
trei formaþii doljene care ºi-a îmbunãtãþit zestrea de
puncte, în ultima etapã a acestui sezon! Trupa lui Vic-
tor Naicu a obþinut o victorie cu 3-0 în deplasarea din

SERIA 3
Chindia Târgoviºte – CS PODARI 4-1, Inter Clinceni – CS Afumaþi 2-0,

Concordia Chiajna II – FCM Târgoviºte 3-1, CS ªtefãneºti – Atletic Bradu 2-
0, Astra II – Argeºul Piteºti 1-0, Sporting Roºiori – Viºina Nouã 3-0, Dinicu
Golescu Câmpulung – Urban Titu 3-2.

1. Chindia 59 8. Clinceni 33
2. Afumaþi 52 9. Titu 33
3. Chiajna II 46 10. FCM Târg. 30
4. ªtefãneºti 43 11. PODARI 29
5. Roºiori 38 12. Viºina N. 29
6. Argeºul 38 13. Dinicu G. 29
7. Bradu 35 14. Astra II 17
A promovat primul loc, au retrogradat ultimele douã clasate.

SERIA 4
ACSO FILIAªI – Pandurii II 1-3, Millenium Giarmata – VIITORUL MUNI-

CIPAL CRAIOVA 0-3, UTA Bãtrâna Doamnã – FC Hunedoara 6-0, Naþional
Sebiº – Vulturii Lugoj 2-4, Minerul Motru – Nuova Mama Mia Becicherecul
Mic 0-3, ªtiinþa Turceni – CS Ineu 1-1.

Minerul Mehedinþi, formaþie retrasã din campionat la startul returului ºi
care a pierdut astfel toate meciurile cu 3-0, ar fi trebuit sã întâlneascã în aceas-
tã rundã pe Muncitorul Reºiþa – la rându-i retrasã, dar în debutul sezonului.

1. UTA 56 8. Hunedoara 28
2. Nuova M. 52 9. Ineu 28
3. Vulturii 50 10. Turceni 25
4. Sebiº 50 11. Motru 23
5. Giarmata 34 12. V.M. CRAIOVA 19
6. Pandurii II 30 13. Mehedinþi 8
7. FILIAªI 29
A promovat primul loc, a retrogradat doar ultima poziþie.

LIGA A III-A – ETAPA A 26-A (ULTIMA)

Doar Municipal a mai contat,
în încheierea sezonului

Timiº, contra celor de la Millenium Giarmata. Lucian
Scarlat, cu o dublã în minutele 17 ºi 55, respectiv
Stoichiþoiu (70), au înscris pentu fosta echipã a Re-
giei de Apã.

În aceeaºi serie, a 4-a, deºi anunþau cã doresc
sã-ºi pãstreze poziþia a 6-a, cei de la ACSO Filiaºi a
fost învinºi, 1-3, la Braloºtiþa, de Pandurii II, for-
maþie care cu aceastã ocazie i-a depãºit în clasa-
ment. Elevii lui Gheorghe Ciurea au început mai
bine jocul ºi au deschis scorul repede, prin funda-
ºul Vulpe (4), dintr-o loviturã de pedeapsã, în timp
ce pentru gorjeni au marcat Pîrcãlabu (19), Coci-
nã (20), Mãrgãrit (49).

Finalmente, CS Podari, scãpatã de retrogradare
etapa trecutã, dupã acel 3-0 de acasã cu C.N. Di-
nicu Golescu, n-a mai forþat la Târgoviºte, cu pro-
movata Chindia, pierzând la scor, 1-4 (ªerban 45+1
pen. / Popa 17, 63, C. Dinu 22 pen., Parghel 37).

Stagiunea 2015-2016, în care sperãm c-o vom
avea ºi pe CS U II, va debuta la finele lunii august.

Seria 1 – etapa a 27-a: Recolta Galicea Mare –
SIC PAN Unirea 4-9, Voinþa Caraula – Tractorul
Cetate 2-4, Viitorul Dobridor – SC Poiana Mare 0-
3, Victoria Pleniþa – Viitorul Ciupercenii Noi 5-3,
Viitorul Vârtop – Dunãrea Negoi 7-0, Fulgerul
Maglavit – Avântul Verbiþa 3-0, Progresul Ciuper-
cenii Vechi – Flacãra Moþãþei 0-2. Avântul Giube-
ga a stat.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 60p (- 2 jocuri), 2.
Flacãra Moþãþei 59p (- 1 joc), 3. Victoria Pleniþa 57p
(- 2 jocuri), 4. Poiana Mare 43p (- 1 joc), 5. Tracto-
rul Cetate 41p.

Seria 2 – etapa a 25-a: Progresul Bãileºti –
Voinþa Radovan 3-0, Recolta Cioroiaºi – Progresul
Cerãt 0-3, AFC Giurgiþa – Avântul Rast 2-1, Recol-
ta Urzicuþa – Gloria Catane 12-1, Recolta Seaca de

EUROSPORT

15:00 – TENIS – Turneul de la
Roland Garros, la Paris, în Franþa:
ziua a 10-a.

EUROSPORT 2

12:00, 15:00 – TENIS – Tur-
neul de la Roland Garros / 20:00 –
MOTOCICLISM – Speedway,
Liga Naþionalã, în Suedia (Dackar-
na – Smederna).

Câmp – Recolta Mãceºu de Jos 4-4, Viitorul Mã-
ceºul de Sus – Viitorul Siliºtea Crucii 3-0, Unirea
Goicea – Triumf Bârca 4-0.

Clasament: 1. Mãceºu de Sus 62p, 2. Progre-
sul Cerãt 56p, 3. AFC Giurgiþa 54p, 4. Gloria Cata-
ne 43p, 5. Progresul Bãileºti 42p.

Seria 3 – etapa a 25-a: Dunãrea Gighera –
Unirea Tricolor Dãbuleni 2-2, Victoria Cãlãraºi –
Avântul Daneþi 2-6, Progresul Amãrãºtii de Sus –
Viitorul Gângiova 4-1, Unirea Tâmbureºti – Avân-
tul Dobreºti 5-0, Ajax Dobroteºti – Viitorul Sado-
va 4-1, Fulgerul Mârºani – Unirea Amãrãºtii de
Jos 3-3. Torentul Secui a stat.

Clasament: 1. Amãrãºtii de Sus 51p, 2. Unirea
Tâmbureºti 50p (- 1 joc), 3. Viitorul Sadova 47p (- 2
jocuri), 4. Unirea Tricolor Dãbuleni 45p (- 2 jocuri),

5. Ajax Dobroteºti 37p (- 1 joc).

Seriile 4, 5 ºi 6 s-au încheiat. Ierarhiile, în partea
superioarã a acestora, aratã astfel:

Seria 4: 1. Viitorul Coºoveni 52p, 2. Viitorul 2
Cârcea 52p, 3. Sporting Leu 43p, 4. Progresul Cas-
tranova 42p, 5. Avântul Pieleºti 38p.

Seria 5: 1. Inter Secui 56p, 2. AS Rojiºte 43p, 3.
Viitorul ªtiinþa Craiova 42p, 4. Arena Bulls Preajba
36p, 5. Voinþa Belcin 34p.

Seria 6: 1. Viitorul Municipal 2 Craiova 45p, 2.
Rapid Potmelþu 40p, 3. Unirea Braloºtiþa 35p, 4.
Luceafãrul Craiova 34p, 5. Viitorul Valea Fântâni-
lor 33p.

LIGA A V-A SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A IV-A
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 CLASAMENT                        M    V                 E                    Î     G      P
FCSB 34 22 5 7 59-23 71
ASA 34 20 8 6 51-25 68
CFR Cluj 34 16 9 9 46-29 57
Astra 34 15 12 7 53-27 57
Craiova 34 14 11 9 39-32 53
Petrolul 34 14 10 10 42-30 52
Dinamo 34 13 9 12 47-44 48
Botoºani 34 12 11 11 40-43 47
Pandurii 34 12 9 13 47-42 45
CSMS Iaºi 34 11 10 13 31-39 43
Viitorul 34 11 10 13 44-54 43
Chiajna 34 9 14 11 39-44 41
Gaz Metan 34 8 15 11 29-34 39
FC Braºov 34 9 9 16 33-46 36
„U” Cluj 34 8 11 15 30-44 34
Rapid 34 8 9 17 21-42 33
Oþelul 34 7 11 16 24-45 32
Ceahlãul 34 6 9 20 25-58 27
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Liga I – etapa a 34-a (ultima)
Rapid – Pandurii 0-3
Au marcat: Mrzjelak 45, Cmovs 60 – aut, Rãduþ 90 – pen.
„U” Cluj – Ceahlãul 2-0
Au marcat: Cepellini 40, Morar 87.
Concordia – Petrolul 3-2
Au marcat: Ad. Cristea 17, Purece 59, Pena 73 / N’Koyi 11, Kro-

naveter 52.
FC Braºov – Gaz Metan 0-0
CSMS Iaºi – Steaua 0-0
ASA – Oþelul 1-2
Au marcat: Mureºan 39 – pen. / Tudorie 67, Helder Tavares 90.
FC Botoºani – Viitorul 4-4
Au marcat: Croitoru 10, 76, Hadnagy 20, 90 / Manea 30, Þâru

36, Hagi 51, Casap 78.
Dinamo – Astra 0-2
Au marcat: Alibec 18, Budescu 55.
„U” Craiova – CFR Cluj 3-0
Au marcat: Bawab 39, 82, Bãluþã 65.

Prima reprizã a ultimului meci din
sezon a fost în tonul finalului de cam-
pionat, adicã modestã, fãrã ocazii,
doar un cap al lui Bãluþã ameninþând
poarta CFR-ului. Repriza secundã a
început însã în forþã pentru Craiova,
Bawab speculând gafa lui Amadio,
care a deschis drumul alb-albaºtrilor
spre locul 5. Formaþia din Gruia fuse-
se mai activã în prima parte, dar a plã-
tit preþul în cea secundã, când a ajuns
rar în preajma lui Bãlgrãdean, încercat
doar de la distanþã, cu douã ºuturi
care vizau vinclul. Universitatea s-a
dezlãnþuit, cu Brandan revenit la pu-
pitru cu pasele sale inspirate, cu Nuno
Rocha pe post de Usain Bolt în ban-
da stângã, ºi cu Bawab croit sã obþi-
nã mia de euro promisã de Cârþu pen-
tru 10 goluri în sezon. Cel mai scund
jucãtor de pe teren, Bãluþã, a fost su-
veran în jocul aerian, cu 3 lovituri cu
capul periculoase, ultima prinzându-l
pe contre pied pe Amadio. Nuno Ro-
cha a fost omul cu assist-ul, pornit
din obiºnuita sa centrare cu exterio-
rul piciorului drept, folosit exclusiv de
capverdian. Premiat înainte de meci
pentru cel mai frumos gol al sezonu-
lui, marcat cu Rapidul, în tur, Bawab a
încântat asistenþa cu o finalizare ase-
mãnãtoare, scãriþa sa stabilind scorul
final ºi aducându-i titlul de golgheter
al sezonului, cu 9 goluri, dar nu ºi bo-
nusul de la Cârþu. Iordanianul îºi pu-
tea trece în cont ºi un assist, dar pasa
sa cu exteriorul l-a surprins parcã pe
Herghelegiu, rãmas singur cu porta-
rul ardelenilor. Universitatea terminã
campionatul cu un succes net, care-i
asigurã locul 5, unul de Europa Lea-
gue, dacã s-ar fi obþinut ºi acceptul
forului european.

Cârþu: „Este o ierarhie
corectã în Liga I”

Sorin Cârþu a vorbit atât despre
meci, dar ºi despre sezonul încheiat
pe locul 5: „ªtiam cã o victorie ne poa-
te urca pe locul 5, acesta a fost ºi sco-
pul nostru sã încheiem sezonul pe o
poziþie onorabilã. Ne bucurãm cu atât
mai mult cu cât a fost un succes clar.
I-am felicitat pe bãieþi pentru acest par-
curs, sunt mulþumit de ceea ce au fã-
cut în acest sezon. La acest meci, CFR
Cluj nu putea nici sã urce, nici sã co-
boare de pe poziþia a treia. Nu vreau
sã supraevaluãm, dar nici sã subesti-
mãm aceastã victorie. Dar suntem
mulþumiþi cã am obþinut-o. De douã

Universitatea
Craiova –
CFR Cluj  3-0

A marcat: Bawab 49, 82, Bãluþã
65

Stadion: Extensiv, spectatori:
1.000

Universitatea: Bãlgrãdean 7 –
Achim 7, Acka 7, Izvoranu 7, Vãtã-
jelu 8 – Bãluþã 8 (77 Bancu) 6, Ma-
teiu 5, Madson 6 (59 Brandan) 7,
Nuno Rocha 8 – Bawab 8 (83 Cure-
lea), Herghelegiu 6. Antrenori: So-
rin Cârþu, Emil Sãndoi.

CFR Cluj: Amadio 4 – Tiago Lo-
pes 5, Larie 6, Carp 6, Camora 7 –
Petrucci 6 (84 Ene), Vereº 6 – Chan-
turia 6 (64 Jazvic) 6, Pãun 7, Ne-
gruþ 5 (76 Carter) 5 – Guimaraes 6.
Antrenor: Francisc Dican.

Alb-albaºtrii au învins clar
CFR Cluj

ºi au obþinut locul 5 la
finalul campionatului

sãptãmâni tragem ori numai pe lângã
barã, ori apãrã portarul. Pânã acum
ne-a lipsit ºansa, dar a venit acum,
când a scãpat portarul mingea, apoi
am gestionat bine avantajul ºi ne-am
desprins. La Universitatea este un
grup super de bãieþi, de accea am ºi
subliniat cã vreau sã fie menþinut ºi în
plus sã se aducã doar doi-trei jucãtori
care sã-i sporeascã valoarea. Nu au
existat certuri, greºeli ale întregului
grup, ci doar greºeli individuale, care
se întâmplã o datã la zeci de meciuri
din cauza oboselii, a stresului. Înain-
tea noastrã în clasament sunt echipe
pe care personal le apreciez, consider
cã este o ierarhie corectã. Nu pot fi
supãrat cã CFR sau ASA sunt înain-
tea noastrã, sunt echipe cu pedigree.
Locul 5 este corect ºi bine meritat pen-
tru o echipã care a pornit practic de la
zero ºi creazã premise, putem spera la
anul la o comportare ºi mai bunã. Pri-
mul obiectiv va fi play-off-ul ºi, în func-
þie de cum ne vom clasa vom vedea în
iarnã cum trebuie sã acþionãm pentru
a-l atinge“.

Sãndoi: „Locul 5, onora-
bil pentru o nou-promovatã”
Emil Sãndoi s-a declarat ºi el sa-

tisfãcut de parcursul din acest cam-
pionat: „Acum am reuºit sã mai ºi
marcãm din ocaziile pe care le-am
avut. Ca sã fiu sincer, nu ºtiu dacã
am avut un numãr mare ca la Piatra
Neamþ, deci vedeþi cum este fotba-
lul? Astãzi am câºtigat de o manierã
categoricã, iar acolo am pierdut. Poate
de asta e ºi frumos fotbalul. Pânã la
urmã, ºi prin evoluþia de astãzi, una
bunã, pe alocuri foarte bunã, am reu-
ºit sã terminãm pe un loc cinci, care
din punctul nostru de vedere este
un loc onorabil pentru o nou promo-
vatã. Este adevãrat cã am avut o pe-
rioadã cu rezultate fantastice ºi era
normal ca dupã sã vinã ºi o cãdere ºi
în exprimarea echipei ºi în rezultatele
pe care le-am avut, dar mã bucur cã
astãzi am fãcut o partidã bunã. Nu
neapãrat cã ar conta ultima impresie.
Ne-am confruntat ºi cu probleme,
pentru cã aþi vãzut ce înseamnã un
Brandan în echipã, ne-a lipsit în ulti-
ma perioadã ºi s-a vãzut în rezultate,
dar vreau sã-i felicit pe jucãtori pen-
tru tot ce au reuºit în campionat, pen-
tru modul cum s-au pregãtit antrena-
ment dupã antrenament. Greºeli toa-
tã lumea face ºi o sã mai facã, dar

meritã felicitãri pentru cã s-au dãruit
la toate partidele pe care le-am avut.
O sã ne mai întâlnim cu conducerea
ºi o sã stabilim o strategie pentru
campionatul urmãtor, pentru cã dacã
acesta a fost un campionat destul de
dur, cu ºase echipe care au retrogra-
dat, sunt convins cã ºi campionatul
urmãtor, având în vedere schimba-
rea regulamentului cu play-off ºi
play-out va fi iarãºi dur. Cu toþii ne
dorim rezultate din cele mai bune, dar
vom vedea dacã vom reuºi sã jucãm
în cupele europene. Noi vom face tot
ce depinde de noi sã ne bucurãm la
finalul campionatului viitor, aºa cum
ne bucurãm ºi acum“.
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