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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În loc de “servici”, acum se spu-
ne “job”, în loc de sfârºit de sãptã-
mânã, se spune “weekend”; atunci,
Popescule, spun ºi eu cã stâlcirea
limbii române nu e “OK”. actualitate / 3

De acum, la Spitalul din Filiaºi se efectuea-
zã ºi intervenþii laparoscopice, dupã ce unitatea
medicalã a fost dotatã cu un aparat ultraperfor-
mant, o donaþie de 58.000 de euro. Prima de-
monstraþie s-a fãcut, chiar ieri, în prezenþa acad.
Irinel Popescu, renumitul profesor fiind legat
afectiv de acest oraº ºi, în special, de spitalul
unde, în urmã cu 45 de ani, fãcea primii paºi în
cariera de medic. Ca un semn de gratitudine
pentru sprijinul permanent pe care îl oferã co-
munitãþii filiºene, primarul Nicolae Stãncioi i-
a oferit acad. Irinel Popescu – Cetãþean de Onoa-
re al Filiaºiului din anul 2013 – ºi „Cheia ora-
ºului”. Sub supravegherea chirurgului, dr.
Sorin Scurtu ºi o echipã de specialiºti au reali-
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Un reportaj, deosebit de atâtea altele, prin subiectul in-

solit gãsit, a apãrut în „Evenimentul Zilei” despre „ultimul
CAP din România”. Cel de la Curtici, din judeþul Arad. L-a
pomenit în dese rânduri ºi fostul preºedinte al þãrii, Ion
Iliescu, dar tocmai fiindcã o spunea el, exemplul nu rever-
bera, nu puþini fiind aceia care cred ºi astãzi cã, de fapt,
cooperativele agricole au fost o creaþie a comuniºtilor. Pot
staþiona în convingerile lor. La Curtici, un fost inginer-ºef
ºi preºedinte al Cooperativei Agricole de Producþie, deve-
nitã în prezent Combinat Agroindustrial, Dimitrie Muscã,
a izbutit cu tact sã-i convingã pe oameni, atunci, în 1990,
sã nu treacã la “lichidarea” acareturilor ºi împãrþirea pã-
mânturilor ºi sã preia “modelul sârbesc” de formã asocia-
tivã. O menþiune: agricultura, prin randamentele ei com-
petitive ºi formele viabile de organizare, i-a salvat pe sârbi
în timpul embargoului. Meritul lui Dimitrie Muscã, apa-
rent mai deºtept decât toþi miniºtrii Agriculturii, din cei 25
de ani la un loc, a fost cã a ºtiut ce vrea, prin buna lui
credinþã redevenind repede investiþia de încredere a oame-
nilor. Pentru cã nu i-a minþit. Nu i-a înºelat.

Vizitã istoricã
la Pancevo:

Europarlamentarul
Marinescu s-a întâlnit
cu membrii Consiliului
Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Românilor
din Serbia
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zat, în premierã pentru spitalul din localitate, o
intervenþie minim invazivã în cazul unei femei
în vârstã de 54 de ani, care suferea de cole-
cistitã cronicã. Dincolo de beneficiile ime-
diate pentru pacient – timpul de recuperare
mult mai scurt ºi riscuri mai mici –, dotarea
cu aparat laparoscopic a unitãþii spitaliceºti
din Filiaºi va mai schimba ceva: localnicii nu
vor mai fi nevoiþi sã strãbatã zeci, poate chiar
sute de kilometri, pentru a beneficia de o in-
tervenþie chirurgicalã care, în alte pãrþi, a
devenit deja una uzualã. În plus, tinerii chi-
rurgi sunt încurajaþi sã profeseze aici, unde
vor gãsi de acum aparaturã medicalã simila-
rã altor centre medicale din þarã.
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Cazanciuc, despre afirmaþiile
premierului: Politicienii
sã aibã rezerve când vorbesc
despre justiþie

Ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc, a
spus cã a fãcut apel în mod constant ca
oamenii politici sã fie rezervaþi atunci când
discutã despre justiþie, în contextul în care
premierul a declarat cã dacã Liviu Drag-
nea ar fi fost achitat, judecãtoarele care
au analizat dosarul ar fi fost arestate. “În
ultimul timp, sunt foarte multe declaraþii
despre justiþie în spaþiul public. Analiºti,
juriºti din toate mediile, oameni politici,
toatã lumea discutã despre justiþie. În
mod cert, acest lucru nu ajutã întotdeau-
na la dialogul dintre instituþii, am fãcut
apel în mod constant, în special la oame-
nii politici, sã aibã o anumitã rezervã
atunci când discutã despre justiþie. Pe de
altã parte, este foarte dificil sã ceri sã aibã
aceastã rezervã când spre exemplu un
membru al CSM criticã celelalte puteri ale
statului – Parlamentul, Guvernul – spu-
nând, de exemplu, cã se emit prea multe
ordonanþe de urgenþã. Este o declaraþie
eminamente politicã, în condiþiile în care
acest Guvern a emis pânã acum cele mai
puþine, ºi în mod cert acest tip de declara-
þie politicã nu ar trebui sã se regãseascã
din partea unui membru al CSM. Nu ajutã
în niciun caz la dialogul dintre instituþii”, a
spus Robert Cazanciuc, ieri, la sediul Con-
siliului Superior al Magistraturii (CSM). În
cadrul ºedinþei de plen de ieri, judecãtorul
Alexandru ªerban, membru al CSM, a ce-
rut ca CSM sã analizeze posibilitatea ca
Inspecþia Judiciarã sã fie sesizatã, în urma
declaraþiilor premierului Victor Ponta pri-
vind condamnarea lui Liviu Dragnea.
Senat: Moþiunea simplã
pe Sãnãtate, respinsã

Senatorii au respins, ieri, moþiunea sim-
plã iniþiatã de senatorii PNL ºi intitulatã
“SOS: Sãnãtatea în România lui Ponta
respirã artificial! Românii mor cu zile”.
Moþiunea a fost respinsã cu 84 de voturi
„împotrivã”, 56 „pentru” ºi nici o abþinere.
Votul a fost secret ºi electronic. Potrivit
liberalilor din Senat, existã “grave” proble-
me în sistemul sanitar, aceºtia referindu-se
la subfinanþarea Sãnãtãþii, la deficitul de
materiale sanitare ºi medicamente existent,
precum ºi la faptul cã un numãr mare de
medici ºi asistente medicale pãrãsesc uni-
tãþile medicale pentru a profesa în strãinã-
tate. Totodatã, situaþia Institutului “Can-
tacuzino” a fost prost gestionatã, susþin
liberalii. “Considerãm îndreptãþitã solicita-
rea demisiei ministrului Sãnãtãþii, Nicolae
Bãnicioiu, ºi desemnarea unei alte persoa-
ne care sã-ºi asume gestionarea eficientã
ºi responsabilã a sectorului de sãnãtate”,
au susþinut liberalii în textul moþiunii.

Valeriu Zgonea a arãtat cã anul
acesta, pe 18 aprilie, s-au împlinit 25
de ani de relaþii diplomatice dintre
România ºi Irlanda. “România ºi Irlan-
da au astãzi un parteneriat solid, ba-
zat pe o foarte bunã cooperare în plan
bilateral, european ºi internaþional.
Bineînþeles, în afarã de întãrirea rela-
þiilor dintre cele douã Parlamente, am
discutat ºi despre campionatul mon-
dial de rugby de la Londra, din sep-
tembrie, unde noi vom întâlni Irlanda

România are o creºtere economi-
cã sãnãtoasã, dar se confruntã cu trei
provocãri, ºi anume populismul, o
eventualã instabilitate politicã inter-
nã ºi tensiunile regionale, a afirmat
liderul PSD, premierul Victor Ponta,
în plenul Camerei Deputaþilor.

În completarea discursului sãu,
Ponta a distribuit un material în care
sunt prezentate date privind evolu-
þia economiei, dar ºi un capitol pri-
vind “Pericole pentru dezvoltarea
României”, în care este indicatã cap-
cana populismului, este menþionatã -
dublarea alocaþiilor pentru copii ºi
este precizat în acest context cã Gu-
vernul nu va mai accepta mãsuri fãrã
a avea un calcul privind impactul
bugetar al acestora.

“Avem creºtere sãnãtoasã, sun-

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu
sperã ca o nouã lege a Educaþiei sã ajungã
în Parlament începând cu luna septembrie,
iar “pânã la vacanþa de iarnã” actul norma-
tiv sã intre în vigoare. Andronescu a preci-
zat, însã, cã noile reglementãri din Educaþie
nu vor schimba regulile ‘’în timpul jocului’’,
arãtând cã o lege nu trebuie ‘’sã streseze’’
sistemul, ci trebuie sã-l ajute sã funcþione-
ze mai bine.

“Eu sunt convinsã cã dezbaterea va con-
tinua în toatã aceastã lunã iunie. Sper, dacã
se poate, ºi mai încolo, dacã lumea nu plea-
cã în vacanþã (...) ºi din septembrie sã pu-
tem s-o aducem în Parlament ºi sã putem sã
o avem pânã la vacanþa de iarnã. (...) Sã
nu-i speriem pe cei care au aflat de aceastã
iniþiativã legislativã (...) cã s-ar modifica exa-
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Camera Deputaþilor ºi Parlamentul irlandez vor
încheia un memorandum de înþelegere, pentru urmãto-
rii ani, pentru pregãtirea României pentru preºedinþia
UE în 2019, au declarat, ieri, dupã întâlnire, preºedin-
tele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea ºi preºedin-
tele Parlamentului Irlandei, Sean Barrett. La întâlnire

a fost prezent ºi premierul Victor Ponta.

pe 27, sperãm sã fie un meci ºi pentru
România foarte bun, este o grupã des-
tul de dificilã pentru noi. Am discutat
ºi aceste aspecte, care sunt importan-
te pentru relaþiile noastre. Nu în ulti-
mul rând, am discutat despre experi-
enþa Irlandei în UE, de capacitatea ei
de absorbi fondurile europene, creº-
terea economicã de anul trecut al Ir-
landei, ca ºi a României, a fost una
dintre cele mai mari, a Irlandei a fost
cea mai mare din UE”, a declarat Zgo-

nea, dupã întâlnire.
El a adãugat cã cele douã parla-

mente vor încheia un memorandum
de înþelegere pentru urmãtorii 4-6 ani.
“Sunt câteva zone pe care am dorit sã
le prezint ºi care fac parte dintr-o do-
rinþã realã a celor doi preºedinþi de
Parlamente de a coopera printr-un
memorandum de înþelegere, care sã
fie baza solidã a unui parteneriatului
dintre Camera Deputaþilor ºi Parlamen-
tul irlandez în urmãtorii 4-6 ani de zile,
extrem de important pentru România,
ca sã atingã nivelul de dezvoltare pe
care noi l-am dorit pentru þara noastrã
în momentul în care noi am accesat
aceastã portiþã de a intra în UE ºi de a
ne integra în structura europeanã. Este
încã un proces foarte lung ºi avem ne-
voie de aceastã chestiune”, a menþio-
nat preºedintele Camerei Deputaþilor.

Preºedintele Parlamentului irlandez
a spus cã doreºte cooperarea dintre
cele douã Parlamente ºi “abia aºteap-
tã” încheierea memorandumului de
înþelege pentru pregãtirea României

la preºedinþia UE, în 2019. “Abia aº-
tept sã lucrez cu colegul meu în pre-
gãtirea România pentru preºedinþia UE
în 2019 ºi în acest sens vom semna un
memorandum de înþelegere, pentru
pregãtirea acestui mandat. Dispunem
de numeroase oficialitãþi cu experien-
þã în pregãtirea politicienilor, pentru
diferite funcþii înalte în cadrul UE. De
altfel, am fãcut acest lucru ºi pentru
Lituania ºi am putut remarca cã aces-
te ocazii excelente prezentate noilor
state membre sunt de cel mai mare aju-
tor pentru a le oferi noi speranþe cu
privire la valorile UE. Vã aduc aminte
cã am început sã ieºim din crizã, ceea
ce dorim ºi României, sã se dezvolte
cât mai bine în traversarea acestei pe-
rioade dificile din ultimii cinci ani. Ir-
landa s-a confruntat cu criza, ca majo-
ritatea statelor UE, dar lucrurile aratã
bine la noi, economia ºi-a revenit, asta
înseamnã mai multe locuri de muncã,
o situaþie mai bunã pentru cetãþenii
pe care îi reprezentãm”, a afirmat înal-
tul oficial irlandez.

Andronescu, despre o nouã lege a Educaþiei:
Sper sã o avem pânã la vacanþa de iarnã

menele de anul acesta, cã s-ar modifica re-
gulile în timpul jocului. Nu, niciodatã în tim-
pul anului ºcolar nu se pot modifica reguli-
le. (...) N-au cum sã se modifice nici exame-
ne, nici evaluãri”, a declarat, ieri, senatorul
social-democrat, la Adevãrul Live.

Ea a explicat cã discuþiile despre o nouã
iniþiativã legislativã în domeniul Educaþiei
au apãrut în contextul solicitãrilor din sis-
tem. “Existã solicitãri de mai multã vreme de
a schimba lucrurile care nu merg în Legea 1.
La Comisia de învãþãmânt, la Senat, avem
circa 100 de iniþiative de modificare a Legii
1. Majoritatea acestor iniþiative îi au drept
autori pe cei care au susþinut promovarea
Legii 1, dar care, între timp, au constatat cã
existã o mulþime de disfuncþionalitãþi”, a
spus Ecaterina Andronescu.

Ponta, în Camera Deputaþilor:
România are creºtere economicã, dar atenþie la populism

tem pregãtiþi de Euro, suntem pri-
mul Guvern care transferã major bu-
nãstare spre cei cu venituri mici, dar
trebuie sã fim atenþi la capcana po-
pulismului! Aplicãm creºterea alo-
caþiilor, pentru cã am identificat bani
(noi am gãsit banii – liberalii nu ne-
au dat soluþii), dar trebuie sã fim
atenþi la alte situaþii riscante! Nu
vom mai accepta mãsuri structurale
fãrã a avea un calcul privind impac-
tul bugetar al acestora”, se aratã în
document

El s-a referit ºi la o eventualã in-
stabilitate politicã a þãrii, arãtând însã
cã este convins cã Guvernul ºi Par-
lamentul îºi vor continua pânã la ter-
men mandatul, ºi a insistat asupra
faptului cã Guvernul a aplicat un pro-
gram al Uniunii Social-Liberale.
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Un reportaj, deosebit de atâtea altele,
prin subiectul insolit gãsit, a apãrut în
„Evenimentul Zilei” despre „ultimul CAP
din România”. Cel de la Curtici, din ju-
deþul Arad. L-a pomenit în dese rânduri
ºi fostul preºedinte al þãrii, Ion Iliescu,
dar tocmai fiindcã o spunea el, exemplul
nu reverbera, nu puþini fiind aceia care
cred ºi astãzi cã, de fapt, cooperativele
agricole au fost o creaþie a comuniºtilor.
Pot staþiona în convingerile lor. La Cur-
tici, un fost inginer-ºef ºi preºedinte al
Cooperativei Agricole de Producþie, de-
venitã în prezent Combinat Agroindustrial,
Dimitrie Muscã, a izbutit cu tact sã-i con-
vingã pe oameni, atunci, în 1990, sã nu
treacã la “lichidarea” acareturilor ºi îm-
pãrþirea pãmânturilor, ºi sã preia “mode-
lul sârbesc” de formã asociativã. O men-
þiune: agricultura, prin randamentele ei
competitive ºi formele viabile de organi-

zare, i-a salvat pe sârbi în timpul embar-
goului. Meritul lui Dimitrie Muscã, apa-
rent mai deºtept decât toþi miniºtrii Agri-
culturii, din cei 25 de ani la un loc, a fost
cã a ºtiut ce vrea, prin buna lui credinþã
redevenind repede investiþia de încrede-
re a oamenilor. Pentru cã nu i-a minþit.
Nu i-a înºelat. Cu o moºie de 7.500 de
hectare de teren agricol, de bunã fertilita-
te ºi o dotare tehnicã performantã, în pre-
zent, Combinatul Agroindustrial Curtici ºi-
a diversificat activitãþile devenind un fur-
nizor de carne ºi preparate agroalimenta-
re, de fructe ºi legume, într-o diversã gamã
sortimentalã. Bine plãtiþi, pânã la 70 euro
pe zi în plinã campanie agricolã, mecani-
zatorii îºi fac cu prisosinþã datoria. Þi-
nând cu dinþii de slujbã. Prin tehnologii
moderne, producþiile vegetale au devenit
competitive cu cele ale þãrilor cu tradiþie
din Uniunea Europeanã. Cei care au tere-

nuri agricole în cooperativã sunt rãsplã-
tiþi în naturã sau bani, dupã cum le convi-
ne. Pânã la urmã, Dimitrie Muscã, pre-
luând inspirat un model de organizare agri-
colã de la sârbi, despre care aveau cu-
noºtinþã ºi curticenii, nu este decât unul
dintre miile de specialiºti de ispravã ai agri-
culturii româneºti. El a izbutit, încãpãþâ-
nându-se de fapt sã creadã cã nu “coope-
rativa agricolã”, prezentã ºi în agricultura
olandezã, italianã, spaniolã sau portughe-
zã, este rãul, ci forma de “retribuire” a
muncii oamenilor. Despre Dimitrie Mus-
cã se vorbeºte acum avantajos în presa
autohtonã. A ajuns ceea ce numim “o
vedetã” prin faptul cã nu ºi-a pierdut
capul în vâltoarea evenimentelor ce au
urmat dupã 1990. Poate nu i-a fost uºor.
Când peste tot începuse demolarea. A re-
zistat având de partea lui oamenii. Fireº-
te, nicio revoluþie nu se “construieºte” pe

rigoare juridicã, proceduri geometrice ºi
nicio faptã nu poate fi cântãritã corect fãrã
a fi situatã mai întâi în contextual vremii.
Cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat, mai peste
tot în þarã, s-a întâmplat.  Când guvernul
Adrian Nãstase a dat Legea nr. 566/2004
privind cooperativele agricole, actualiza-
tã în 2007, Dimitrie Muscã ºi-a zâmbit
probabil în barbã, fiindcã uneori e prea
târziu. Protejându-ºi construcþiile zooteh-
nice, efectivele de animale, sistemul de
irigaþii, toate zãmislite prin truda lor, cei
din Curtici au mai reuºit un lucru: ºi-au
pãstrat terenurile agricole compacte, evi-
tând litigiile generate de legile în materie
de fond funciar. La Curtici vânzarea tere-
nurilor agricole la strãini este necunoscu-
tã ºi aºa va rãmâne. Localnicii – menþio-
neazã reportajul pomenit – o duc bine ºi
cred despre ei cã au avut capul pe umeri
când mulþi ºi-l pierduserã.

Conform topului, cele mai
transparente universitãþi de stat din
România sunt Universitatea Poli-
tehnicã din Timiºoara ºi Universi-

Universitatea din Craiova ocupã locul 4 în
,,Topul transparenþei universitãþilor publi-
ce”, realizat de Societatea Academicã din
România ºi Alianþa Naþionalã a Organizaþii-
lor Studenþeºti din România.  Raportul indicã

gradul de transparenþã a celor 55 de univer-
sitãþi din România, analizate în cadrul progra-
mului de cooperare elveþiano-român „Schim-
barea mediului universitar prin implicarea stu-
denþilor ºi schimb de bune practici”.

Raportul ,,Topul transparen-
þei universitãþilor publice” a fost
prezentat de Vlad Cherecheº, vi-
cepreºedintele Alianþei Naþiona-
le a Organizaþiilor Studenþeºti din
România (ANOSR).

tatea “Babeº-Bolyai” din Cluj-Na-
poca (la egalitate de puncte), ur-
mate de UMF Târgu Mureº ºi U-
niversitatea din Craiova.

Pentru realizarea studiului au
fost analizate site-urile tuturor ce-
lor 55 de universitãþi de stat din
România, þinându-se cont de 14
criterii de transparenþã. Astfel, s-
au luat în calcul: datele de contact,
anunþurile pentru licitaþii ºi achizi-

þii publice, anunþurile pentru anga-
jãri ºi scoaterea la concurs a postu-
rilor vacante, anunþurile despre
programe de mobilitãþi pentru stu-
denþi, declaraþiile de avere ºi de
interese, rapoartele de activitate
anuale, detaliile despre Comisia de
eticã ºi funcþionarea acesteia, or-
ganigrama ºi contactele angajaþi-
lor universitãþii, existenþa Codului
drepturilor ºi obligaþiilor studentu-

lui (Statutul Studentului), lista cu
taxele percepute de universitate,
Carta universitarã, hotãrârile struc-
turilor de conducere (Senat uni-
versitar, Consiliu de Administraþie),

procesele verbale ale ºedinþelor
structurilor de conducere ºi rezul-
tatele evaluãrilor cadrelor didacti-
ce de cãtre studenþi.

MARGA BULUGEAN

Vechi paraclis voievodal ctito-
rit de familia domnitorului Barbu
ªtirbei, Biserica „Sfânta Treime”
din Craiova ºi-a sãrbãtorit hramul
luni, 1 iunie, de praznicul închi-
nat Prea Sfintei Treimi. Aºezatã
în zona centralã a oraºului, strã-
juitã de statuia marelui voievod
Mihai Viteazul ºi de monumentul
domnitorului Barbu ªtirbei, care
este amplasat chiar în curtea sfân-

tului lãcaº, Biserica paraclis mi-
tropolitan „Sfânta Treime” a reu-
nit laolaltã câteva sute de credin-
cioºi ºi un impresionant sobor de
preoþi ºi diaconi, care au venit la
rugãciune în zi de mare praznic
împãrãtesc.

Cu acest prilej, pãrintele prof.
Adrian Ivan a vorbit credincioºi-
lor prezenþi despre semnificaþia
dogmaticã a Sfintei Treimi, iar la

final a avut loc o procesiune în
jurul bisericii, având în frunte
icoana Sfintei Treimi ºi Sfânta
Evanghelie. De asemenea, în zi de
hram, peste 500 de pachete cu
dulciuri ºi alimente au fost împãr-
þite credincioºilor prezenþi.

Biserica „Sfânta Treime” din
Craiova a fost ridicatã în secolul
al XVIII-lea pe temeliile unei bi-
serici mai vechi, de cunoscutul
arhitect ºi restaurator francez
André Leucomte de Nouy, cu
sprijinul financiar al principilor
Alexandru ºi Dimitrie ªtirbei.
Iniþial, biserica a fost construitã
în stil brâncovenesc ºi cu ajuto-
rul jupânesei Dumitrana ªtirboai-
ca între anii 1765-1768. Ulterior,
la lucrãrile de înfrumuseþare ºi
reconsolidare a bisericii au par-
ticipat ºi membrii familiei prin-
ciare ªtirbei: marea vorniceasã
Ecaterina Bibescu ºi mai ales fiul
ei, marele logofãt ºi viitorul domn
al Þãrii Româneºti, Barbu ªtir-
bei. Din fondurile bisericii s-a
construit în 1890 un dispensar
medical pentru persoanele sãra-
ce, care a funcþionat aici pânã
în 1939.

Ieri, s-a desfãºurat examenul
de certificare a competenþelor
profesionale la nivelul claselor
a IV-a – a XII-a. «În judeþul
Dolj, au fost 22 de centre de
examinare, pe filiera „tehnolo-
gicã”, cu mai bine de 3.000 de
elevi înscriºi. Ne dorim sã

arãtãm lumii aptitudinile
copiilor noºtri, fiindcã avem ce
arãta. Sunt plini de talente ºi ne
mândrim cu ei”, a declarat
prof. Simona Ciulu, inspector
de specialitate al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
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Acad. Irinel Popescu este
chiar cel care a introdus, în urmã
cu mulþi ani, chirurgia laparosco-
picã ºi la Institutul „Fundeni” din
Bucureºti, fiind printre primii din
România care au folosit tehnici
inovatoare în acel moment, la ni-
vel mondial. Acum, a avut o con-
tribuþie decisivã la dotarea cu tru-
sã laparoscopicã a Spitalului din
Filiaºi, el fiind cel care i-a con-
vins pe cei de la firma Karl Storz
sã vinã cu donaþia cãtre aceastã
unitate medicalã. „Donaþia de azi
este un act de generozitate faþã
de chirurgia de azi ºi mã bucur
cã a fost ales spitalul din Filiaºi,
mai ales cã afectiv sunt implicat
în tot acest proces. Spitalul de
aici are o lungã tradiþie, faptul
cã Filiaºiul a avut spital încã de
la sfârºitul secolului al XIX-lea
spune mult despre potenþialul
acestei localitãþi. Eu am intrat
prima oarã în acest spital în
1971, ca student în practica de
varã. Sunt 44 de ani de atunci,
clãdirea aceasta era ºi atunci, iar
la chirurgie lucrau doctorii Sca-
fa ºi Costache, care au fãcut is-
torie în chirurgia Filiaºiului, deci
acest oraº are ºi o anumitã tra-
diþie chirurgicalã”, a mãrturisit
profesorul Irinel Popescu, care

Acad. Irinel PopescuAcad. Irinel PopescuAcad. Irinel PopescuAcad. Irinel PopescuAcad. Irinel Popescu
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De acum, la Spitalul din Filiaºi se
efectueazã ºi intervenþii laparoscopice,
dupã ce unitatea medicalã a fost dota-
tã cu un aparat ultraperformant, o do-
naþie de 58.000 de euro. Prima demon-
straþie s-a fãcut, chiar ieri, în prezenþa
acad. Irinel Popescu, renumitul profe-
sor fiind legat afectiv de acest oraº ºi,
în special, de spitalul unde, în urmã cu
45 de ani fãcea primii paºi în cariera
de medic. Ca un semn de gratitudine
pentru sprijinul permanent pe care îl
oferã comunitãþii filiºene, primarul Ni-
colae Stãncioi i-a oferit acad. Irinel
Popescu – Cetãþean de Onoare al Fi-
liaºiului din anul 2013 – ºi „Cheia ora-
ºului”. Sub supravegherea chirurgului,
dr. Sorin Scurtu ºi o echipã de specia-

liºti au realizat, în premierã pentru spi-
talul din localitate, o intervenþie minim
invazivã în cazul unei femei în vârstã
de 54 de ani, care suferea de colecisti-
tã cronicã. Dincolo de beneficiile ime-
diate pentru pacient – timpul de recu-
perare mult mai scurt ºi riscuri mai mici
–, dotarea cu aparat laparoscopic a
unitãþii spitaliceºti din Filiaºi va mai
schimba ceva: localnicii nu vor mai fi
nevoiþi sã strãbatã zeci, poate chiar sute
de kilometri, pentru a beneficia de o
intervenþie chirurgicalã care, în alte
pãrþi, a devenit deja una uzualã. În plus,
tinerii chirurgi sunt încurajaþi sã pro-
feseze aici, unde vor gãsi de acum apa-
raturã medicalã similarã altor centre
medicale din þarã.

a sosit, ieri, la prima orã la Spi-
talul din Filiaºi.

Profesorul Irinel
Popescu a primit
„Cheia oraºului”

Înainte de a intra în sala de
operaþie, medicul Irinel Popes-
cu ºi reprezentantul firmei care a
fãcut donaþia, Cristian Turcu, au
primit mulþumiri din partea me-
dicilor care vor lucra cu acest
aparat, dar ºi a autoritãþilor lo-
cale. Primarul Nicolae Stãncioi
a recunoscut cã Secþia de Chi-
rurgie fãcuse mai multe solicitãri
cãtre Primãrie pentru achiziþia
unui laparoscop, dar cã fonduri-
le nu au permis acest lucru. „Pen-
tru noi, este un moment deose-
bit, în sensul cã se va face prima
operaþie cu aparatul numit lapa-
roscop. Meritul de a avea acest
aparat în Spitalul Orãºenesc Fi-
liaºi îl are domnul profesor Irinel
Popescu, care, împreunã cu co-
laboratorii dumnealui, au donat
un aparat complet. Noi aveam
de gând sã îl achiziþionãm din
fonduri proprii, numai cã, de fie-
care datã, ne-am lovit de lipsa
fondurilor. Domnul doctor Sorin
Scurtu, din momentul în care a

ajuns la Filiaºi, mi-a cerut în per-
manenþã sã îi aduc un asemenea
aparat. Iatã cã azi avem un apa-
rat de acest gen”, a precizat pri-
marul. Cel care a donat apara-
tura, Cristian Turcu, a primit ti-
tlul de Cetãþean de Onoare al
oraºului Filiaºi. Tot ieri, profeso-
rului Irinel Popescu i-a fost în-
mânatã „Cheia oraºului”, în semn
de preþuire.

O pacientã
de 54 de ani,

operatã în
premierã la Filiaºi

Sub supravegherea profeso-
rului Irinel Popescu, tânãrul chi-
rurg Sorin Scurtu a intrat în sala
de operaþie pentru a efectua ºi
prima intervenþie cu noul aparat.
Pacient a fost o doamnã de 54
de ani, care suferea de colecisti-
tã cronicã. „Dânsa a venit de mai

multe ori la urgenþã cu colici bili-
are, dar a refuzat intervenþia cla-
sicã care i s-a propus, optând
pentru intervenþia laparoscopicã.
Am vorbit cu domnul profesor
Irinel Popescu, care a avut dis-
ponibilitatea sã ne ajute. Am dis-
cutat apoi ºi cu pacienta, care a
spus cã este dispusã sã aºtepte
pentru intervenþia chirurgicalã”, a
explicat medicul Sorin Scurtu.
Secþia de Chirurgie a Spitalului
din Filiaºi are 25 de paturi ºi pa-
tru medici chirurgi, unul singur fi-
ind specializat pentru intervenþii-
le minim invazive. „Lucrul cel mai
important este cã laparoscopia
aceasta nu se face singurã. Având
cele mai performante truse din
lume, totuºi, este nevoie de un
chirurg care sã ºtie sã efectueze
operaþia, care sã aibã o pregãti-
re specificã în laparoscopie. ªi
mã bucur cã, la Spitalul din Fi-

liaºi, existã un astfel de chirurg
care va fructifica din plin trusa pe
care ºi-a dorit-o ºi va efectua
operaþii care altfel trebuiau trimise
la Craiova sau Bucureºti”, a ex-
plicat profesorul Irinel Popescu.

Donaþie
în valoare de

58.000 de euro
Trusa laparoscopicã a fost,

aºadar, o donaþie, valoarea sa ri-
dicându-se la suma de 58.000
de euro. În lipsa unui astfel de
aparat, aproximativ 200 de pa-
cienþi erau nevoiþi sã se opereze
în spitalele din Craiova sau alte
oraºe. Reprezentantul firmei Karl
Storz, Cristian Turcu, a spus cã
acesta este doar primul pas,
având în intenþie sã doteze, pe
viitor, ºi Secþiile de Urologie ºi
ORL. „Sper ca acesta sã fie doar
primul pas, urmând sã se dez-
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volte, pe chirurgie, ºi alte dome-
nii, precum Urologie sau ORL”.
„Comunitatea localã ºtie ce re-
zultate se obþin ºi cu câtã încre-
dere pot sã vinã aici. ªi dacã re-
zultatele sunt bune, atunci vor
veni cât mai mulþi pacienþi. Au fost
vremuri – inclusiv când operau
doctorii Costache ºi Scafa –
când spitalul acesta avea o anu-
mitã reputaþie, gama de operaþii
pe care o practicau era cel puþin
egalã cu a centrelor mari. Eu mi-
aº dori sã revenim la aceeaºi si-
tuaþie, iar pãrerea mea este cã
nu suntem departe. În ciuda exo-
dului medicilor de care vorbeºte
toatã lumea, posturile de aici sunt
cãutate, pentru aceste posturi
concureazã oameni tineri, aceº-
tia vor veni cu tehnici moderne
ºi populaþia va cãpãta încrede-
re. Începe sã fie un spital intere-
sant, evoluþia lucrurilor este as-
cendentã ºi contureazã un astfel
de centru”, a apreciat acad. Iri-
nel Popescu.

Echipa de medici
se înnoieºte cu
tineri specialiºti
Managerul spitalului, dr. Ioa-

na Dumitru, a precizat cã sala
pentru operaþii este acum bine
dotatã, fiind renovatã de cu-
rând. „Nu îi lipseºte nimic faþã
de blocul operator din spitalele
mari. Poate mai avem puþin de
lucrat la partea de Terapie In-
tensivã. Acolo va trebui sã do-
tãm cu mobilier, ne trebuie ace-
le paturi speciale. Dar din punc-
tul de vedere al medicilor stãm
foarte bine. De când sunt ma-
nagerul spitalului, am dus o lup-
tã de zi cu zi ca echipa de me-

dici sã fie înnoitã cu tineri. De
fiecare datã toate posturile de
medici au fost scoase la con-
curs, indiferent cã au fost ºi si-
tuaþii când legea nu ne permi-
tea. Am fãcut în aºa fel încât
medici sã fie angajaþi în special
dintre tinerii care au formaþie
profesionalã actualã, care lu-
creazã cu aparatura care a apã-
rut recent. În curând, vor fi douã
pensionãri la chirurgie ºi sigur cã
acele posturi vor fi scoase la
concurs, vor participa oameni
tineri care ies de pe bãncile re-
zidenþiatului ºi sunt dornici de
muncã. Avem scos la concurs
ºi postul de ortoped, deja s-a
înscris un tânãr rezident de anul
V, ºi la fel pentru postul de me-

dic psihiatru. Deci, echipa se
înnoieºte”, a mai spus medicul
Ioana Dumitru.

Irinel Popescu
se îngrijeºte de
perfecþionarea

chirurgilor
din Filiaºi

Preºedintele Academiei de
ªtiinþe Medicale, Irinel Popescu,
a promis cã îºi va oferi tot spriji-
nul sãu ºi în pregãtirea viitorilor
chirurgi care vor activa la Spitalul
din Filiaºi. Renumitul medic le-a
lansat invitaþia acestora de a veni
la Institutul „Fundeni” din Bucu-
reºti pentru a se specializa ºi mai
bine. Deschiderea acestuia pen-

tru Spitalul din Filiaºi va fi ºi în sens
invers, Irinel Popescu urmând sã
susþinã aici, dacã i se va solicita,
cursuri pe diferite probleme chi-
rurgicale. „Eu sunt dispus sã ajut
la pregãtirea colegilor de aici,
dacã vor sã vinã la Fundeni pen-
tru stagii în care sã înveþe ceva
mai mult, ce alte operaþii s-ar mai
putea face prin aceastã metodã.
Pot sã ajut ºi la pregãtirea pe alte
paliere de chirurgie, mai ales chi-
rurgie oncologicã, deci în partea
de pregãtire a cadrelor din Filiaºi.
Dacã va exista, la un moment dat,
o cerinþã specificã, voi ajuta. Ori-
cum, nu pot sã fac predicþii, va fi
totul în funcþie de evoluþia lucruri-
lor aici, în Filiaºi, de solicitãrile
care vor veni de aici ºi de posibi-

litãþile pe care le voi avea. Dacã
colegii îºi doresc, de asemenea,
pot sã vin personal ºi sã þin cur-
suri sau prelegeri pe probleme
care îi intereseazã”.

Una dintre cele
mai vechi unitãþi
medicale din Dolj

Spitalul din Filiaºi este unul
dintre cele mai vechi din judeþul
Dolj, fiind o donaþie a boierului
Dimitrie Filiºanu. Încã din anul
1865, aºa cum reiese dintr-un
document al vremii, acesta îºi ex-
prima dorinþa de a înfiinþa, pe
cheltuiala sa, un spital în Filiaºi.
Boierul a cumpãrat paturi pen-
tru spital, iar pe la anul 1888
bolnavii erau îngrijiþi gratuit. În
anul 1949, spitalul funcþiona cu
o singurã moaºã ce deservea
douã secþii, Chirurgie ºi Boli In-
terne, cu 20 paturi. În 1951, se
instaleazã primul aparat Roengen
ºi sosesc doi medici interniºti.
Totodatã, ia fiinþã secþia Interne,
cu 18 paturi, ºi secþiei de Derma-
tologie, cu 4 paturi. În aceeaºi
perioadã apare Secþia Pediatrie
ºi Secþia de Boli Contagioase.
Încadrarea dr. Duþescu, ca oftal-
molog, este o replicã în timp a
ctitorului acestui spital, care prin
testamentul soþiei sale, Smaran-
da Filiºanu, îºi dorea foarte mult
ca în Spitalul Filiºanilor sã funcþi-
oneze „un pavilion special pentru
oftalmie”. Spitalul Din Filiaºi a fost
recunoscut pentru Secþia Chirur-
gie, unde au activat doi chirurgi –
dr. Pavel Costache ºi dr. Petre
Scafa –, care au rãmas în memo-
ria pacienþilor ºi a doctorilor de
mai târziu, unul dintre aceºtia fi-
ind chiar Irinel Popescu.
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Tot sâmbãtã a avut loc ºi
ºedinþa Comitetului Executiv al
CNMNRS, având ºapte punc-
te pe ordinea de zi, plus discu-
þiile, separat, cu delegaþia din
România .  Din t re  membr i i
CNMNRS prezenþi, amintim
conducerea executivã formatã
din preºedintele Daniel Petro-
vici, vicepreºedinþii Ion Cizmaº
ºi Nicu Ciobanu ºi secretarul

general Marcel Drãgan. Au fost
prezenþi la întâlnire toþi cei trei
membrii ai CNMNRS aleºi din
Serbia de Rãsãrit: Nataºa To-
sici, Tihan Matasarevici ºi Bo-
ian Bãrbuþã. De asemenea, ºi
trei dintre românii aleºi de pe
lista CRS au venit la aceastã
întâlnire: Stevan Mihailov, Da-
niel Magdu ºi Ion Omoran, dar
ºi alþi membri importanþi ai
CNMNRS precum Aniºoara
Þãran, Lenuþa Þãran, Marinel
Bugar, Daniel Ungur. S-a dis-
cutat ºi despre obþinerea cetã-
þeniei române, un drept pe care
românii din Timoc abia îl aº-
teaptã. Un nou proiect fiind în
dezbatere la Camera Deputaþi-
lor. „Primul proiect care nu a
fost votat, nu a îndeplinit anu-
mite condiþii, existã unul mult
mai viabil, care a fost votat în
Senat, a primit avizul câtorva
Comisii de specialitate din ca-
drul Camerei Deputaþilor, dupã
care se trece la obþinerea votu-
lui. Suntem convinºi cã de data
asta proiectul va fi votat, iar
românii din Timoc pot sã obþi-
nã dubla cetãþenie”, a  subliniat
senatorul Viorel Badea.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vizitã istoricã la Pancevo:
Europarlamentarul Marinescu s-a întâlnit cu membrii     Consiliului

Naþional al Minoritãþii Naþionale a Românilor din Serbia
Sâmbãtã, 30 mai 2015, la sediul ce-

lui mai cunoscut ziar al românilor din
Voivodina - „Libertatea” -, din loca-
litatea Pancevo a avut loc o întâlnire
istoricã. Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu i-a invitat pe mem-
brii Consiliului Naþional al Minoritãþii
Naþionale a Românilor din Serbia
(CNMNRS), organismul reprezentativ
al românilor din Serbia, la o discuþie
amicalã, unde pentru prima oarã s-a
vorbit cu cãrþile pe faþã, despre ce

face acest Consiliu pentru românii din
întreaga Serbia, nu numai pentru cei
din Voievodina, fiind acuzaþi nu de
puþine ori, cã nu îi reprezintã ºi pe
cei din Valea Timocului cu acelaºi in-
teres. La întâlnirea de la Pancevo a
fost prezent ºi senatorul de Diaspora
Viorel Badea precum ºi reprezentan-
þii MAE, ambasadorul României la
Belgrad, Excelenþa Sa domnul Daniel
Banu ºi consulul general al României
la Vârºeþ, domnul Dan Constantin.

Predarea limbii materne cu
elemente ale culturii naþionale

ªedinþa de la Pancevo a fost
cu atât mai importantã cu cât
ea vine dupã întâlnirea tuturor
Consiliilor Naþionale care a avut
loc la Covãciþa, în perioada 9-
10 mai, când CNMNRS a venit
cu propuneri  necesare în ca-
drul Capitolului 23, în procesul

de aderare a Serbiei la UE. Con-
ducerea CNMNRS susþine cã
Departamentul pentru Învãþã-
mânt a propus cu aceastã oca-
zie sã se introducã în categoria
materiilor obligatorii, limba
maternã cu elementele cultu-
rii naþionale, pe de altã parte,
s-a propus ca în manualul de
istorie sã fie introdusã istoria
minoritãþilor de pe teritoriul
Serbiei;  iar manuale sã fie
adecvate programelor ºcolare.
S-a mai propus echivalarea di-
plomelor; înfiinþarea unei reþe-
le ºcolare ºi a unui post de in-
spector ºcolar precum ºi semi-
nare acreditate cu România.
Despre toate aceste aspecte a
vorbit preºedintele Consiliului,
Daniel Petrovici care a mai spus
cã tot la Covãciþa s-a discutat
ºi despre statutul Consiliilor,
despre finanþarea lor, precum ºi
despre formarea ºi funcþiona-
rea Fondului Minoritar. „Încer-
cãm sã ridicãm nivelul de func-
þionare al Consiliului, CNMNRS
fãcând parte din Comisia de
Guvernare Localã, alãturi de
Consiliul albanez, vlah, bosniac,
slovac, croat ºi maghiar, toate

au intrat în aceastã Comisie.
Mai e destul de lucru pentru a
ajunge cu toþi la un plan comun
pentru minoritãþi…”, a subliniat
Daniel Petrovic, preºedintele
CNMNRS.
Ziarul „Libertate”: 70 de ani
de activitate

Vicepreºedintele Consiliului,
Ion Cizmaº a explicat cã aceastã
întâlnire se desfãºoarã în sediul
ziarului „Libertatea” pentru cã zi-
lele trecute, publicaþia a sãrbãto-
rit 70 de ani de la înfiinþare, 70
de ani de continuitate întreruptã,
dar se marcheazã totodatã ºi îm-
plinirea a 80 de ani de învãþãmânt
românesc. Directorul ziarului „Li-
bertatea”, Nicu Ciobanu, care
este ºi vicepreºedintele Consiliu-
lui  i-a primit pe oaspeþi cu bra-
þele deschise ºi le-a transmis me-
sajul cã doreºte ca aceastã ºedin-
þã sã fie una de succes. „Doresc
sã avem parte de o ºedinþã reuºi-
tã ºi sã ne simþim bine în aceastã
instituþie româneascã a cuvântu-
lui scris, care timp de 70 de ani,
cea mai longevivã instituþie, aici
în Serbia promoveazã adevãrate-
le valori româneºti, atât în jurna-
lism, cât ºi în literaturã. Vã mul-
þumesc ºi vã urez bine aþi ve-
nit!”, a subliniat Nicu Cobanu.

Aplicarea legislaþiei din
Voievodina în materie de
educaþie ºi în Valea Timocului

Subiectul numãrul unu a fost
cel legat de învãþarea limbii ro-
mâne, ca materie obligatorie. Dis-
cuþiile au vizat studierea limbii ro-
mâne în ºcolile din Timoc ºi aici
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu i-a sugerat preºedin-
telui Daniel Petrovici sã susþinã
aplicarea legislaþiei din Voievo-
dina în materie de educaþie ºi
în Valea Timocului. „Dacã se
obþine atât de uºor un certificat
pentru predarea aºa zisei „vorbiri
vlahe”, cum de nu se poate sã se
obþinã un astfel de certificat ºi
pentru predarea limbii române.
De ce pentru limba românã se
solicitã studii de specialitate iar
pentru „vorbirea vlahã”, nu se
cere ºi de ce Consiliul nu i-a ati-
tudine”, a întrebat europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu.
Deputatul european, membru al
Comisiei de Asociere UE-Serbia
în cadrul Parlamentului European

s-a interesat ºi despre procesul
de retrocedare a imobilelor care
aparþin minoritãþii româneºti ºi
care au fost confiscate de regi-
mul comunist din Serbia.
Pentru retrocedãri, legislaþia
româneascã – un bun exemplu

Marinescu a solicitat sã fie uti-
lizatã ca exemplu de bunã prac-
ticã legislaþia româneascã, iar pe
de altã parte, a cerut conducerii
Consiliului lista cu imobilele pe
care statul sârb ar trebui sã le
retrocedeze minoritãþii româ-
neºti. „O sã verific în þarã cum
stã treaba cu minoritatea sârbã,
sã analizez ce ºi cum s-a retro-
cedat acestei minoritãþi ºi de ce
nu se aplicã acelaºi principiu ºi
pentru minoritatea româneascã
din Serbia. Eu am încercat sã
introduc un amendament, în luna
martie, la Belgrad, legat de re-
trocedãri, dar Delegaþia Serbiei
la UE a respins amendamentul.
Dar nu mã las, o sã revin în
toamnã, la Bruxelles, când ne
reîntâlnim noi, europarlamenta-
rii, membri ai Comisie de Aso-
ciere UE-Serbia cu Delegaþia Ser-
biei la UE ºi atunci sigur voi
reuºi sã introduc acest amenda-
ment”, a subliniat europarlamen-
tarul Marian Jean Marinescu.

Deputatul european s-a intere-
sat de stadiul procesului Comu-
nitãþii Românilor din Serbia
(CRS) cãruia i-a fost respinsã
cererea pentru retrocedarea bu-
nurilor colective de cãtre Agen-
þia pentru Retrocedare – filiala
Novi Sad. „La audierea din 6 apri-
lie 2015, CRS a justificat cã toa-
te bunurile Societãþii Luceafãrul
au fost confiscate prin decizia
Tribunalului Popular din Vârºeþ
din 1946. Societatea Luceafãrul
a fost obligatã de cãtre autoritã-

þile comuniste sã restituie „pro-
fitul de rãzboi”. Bunurile au in-
trat în posesia RFP Iugoslavia pe
data de 6 februarie 1947, iar So-
cietatea „Luceafãrul” a fost di-
zolvatã abuziv”, a subliniat Ste-
fan Mihailov, membru al Consi-
liului Naþional al Minoritãþii Ro-
mâneºti, preºedintele CRS.
„Discuþiile au fost constructive”

Tihan Matasarevici, membru
activ al Consiliului a declarat cã
discuþiile au fost constructive ºi
au vizat problemele cu care se
confruntã organismul reprezen-
tativ cel mai important al româ-
nilor din Serbia, precum ºi mo-
dul în care CNMNRS acþioneazã
în Serbia de Rãsãrit. „Au fost
discuþii constructive cu domnul
Marinescu ºi cu domnul Badea,
cãrora le mulþumim pentru spri-
jinul pe care ni-l acordã în per-
manenþã ºi pentru cã se implicã
în rezolvarea problemelor pe care
le avem. Am discutat cu aceastã
ocazie foarte sincer despre pro-
blemele de reprezentare ale
CNMNRS în Serbia de Rãsãrit,
despre tot ceea ce ar trebui sã
facem noi ca membri ai acestui
consiliu românesc ºi despre fap-
tul cã românii din Serbia de Rã-
sãrit nu sunt cu nimic mai prejos
de cei din Voivodina ºi trebuie
foarte bine reprezentaþi de cei pe
care ei i-au trimis în acest Con-
siliu, prin vot direct”, a precizat
Tihan Matasarevici, membru al
CNMNRS ºi preºedinte al Aso-
ciaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor DUNÃREA din Klado-
vo. Tihan Matasarevici a mai pre-
cizat faptul cã existã negocieri ºi
demersuri pentru ca urmãtoarea
ºedinþã importantã a CNMNRS
sã se desfãºoare în Serbia de Rã-
sãrit, la Zajecear.
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Reamintim cã reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj anunþau, marþea trecutã,
faptul cã un ofiþer de poliþie din
cadrul Serviciului Rutier Dolj se-
sizase conducerea cã, în aceeaºi
zi, în timp ce se afla în serviciul
de supraveghere ºi control al tra-
ficului rutier pe D.N. 55, în locali-

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj, în cursul zilei de luni,
la Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat s-a prezentat, pe sensul de
intrare în þarã, la volanul unui auto-
camion marca Volvo, un cetãþean
turc, care transporta, conform do-
cumentelor de însoþire a mãrfii,
gumã de mestecat din Turcia pen-
tru Germania. La verificarea mijlo-
cului de transport, echipa comunã

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
Rutier – Biroul Drumuri Naþiona-
le ºi Europene împreunã cu poli-
þiºtii Biroului Rutier Craiova au
continuat, luni, seria acþiunilor
pentru prevenirea accidentelor
rutiere cauzate de încãlcarea de
cãtre conducãtorii de autovehicule
a regimului legal de vitezã. De ase-
menea, oamenii legii au urmãrit ºi
combaterea evenimentelor rutie-
re cauzate de consumul de bãu-
turi alcoolice la volan. Astfel, pe
parcursul acestor activitãþi, poli-
þiºtii au constatat 225 de încãlcãri
de naturã contravenþionalã ale re-
gimului circulaþiei pe drumurile
publice, fapte pentru care s-au
aplicat amenzi în valoare de peste
23.000 lei. Dintre acestea, 123 au
fost pentru vitezã neregulamen-
tarã, iar alþi 3 ºoferi au fost sanc-
þionaþi pentru consum de bãuturi
alcoolice la volan. Poliþiºtii rutieri
au reþinut în vederea suspendãrii

Un tânãr de 22 de ani, din co-
muna Gighera, este cercetat penal
pentru furt calificat, dupã ce s-a
stabilit cã a furat din curtea unui
consãtean. Lucrãtorii Postului de
Poliþie Gighera au fost sesizaþi, în
cursul zilei de luni, prin 112, de
Sandu C., de 45 de ani, din locali-
tate, cu privire la faptul cã, în noap-
tea de duminicã spre luni, persoa-
ne necunoscute i-au sustras din
curtea locuinþei 4 roþi de cãruþã, în
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Tânãrul de 23 de ani, din comuna Bratovo-
eºti, reþinut sãptãmâna trecutã, dupã ce a
fost prins în flagrant încercând sã mituiascã
un ofiþer al Serviciului Rutier Dolj cu 400 de
euro pentru a scãpa de dosar penal, va pe-
trece 30 de zile dupã gratii. Tribunalul Dolj i-a
emis mandat de arestare preventivã pe o
perioadã de 30 de zile, tânãrul a contestat
hotãrârea, iar Curtea de Apel Craiova i-a
respins contestaþia ca nefondatã. Hotãrârea
instanþei de apel este definitivã.

tatea Teasc, a oprit pentru control
un autoturism BMW condus de
Marian Oancea, de 23 ani, din co-
muna Bratovoeºti, Dolj. La verifi-
carea documentelor, poliþistul a
constatat cã tânãrul avea suspen-
dat dreptul de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice. Per-
misul îi fusese suspendat pentru o

perioadã de 30 de zile, pentru cu-
mul de puncte, iar suspendarea i-
ar fi expirat o zi mai târziu. Oan-
cea a fost dus la sediul IPJ Dolj,
unde se aflã ºi Serviciul Rutier
Dolj, pentru întocmirea actelor de
constatare a infracþiunii, însã tâ-
nãrul, în repetate rânduri, i-a pro-
pus ofiþerului de poliþie sã-i dea
suma de 400 euro pentru a nu i se
întocmi dosar penal.

Conducerea IPJ Dolj a sesizat
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi pe ofiþerii Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj, care au
preluat cercetãrile, iar marþi, la ora
18.30, a fost realizat flagrantul,
Marian Oancea fiind prins cu ba-
nii în biroul poliþistului. Tânãrul a
fost reþinut pe 24 de ore, iar o zi
mai târziu, miercuri, 27 mai a.c.,
a fost prezentat Tribunalului Dolj,

care i-a emis mandat de arestare
pe 30 de zile, respingându-i cere-
rile de arest la domiciliu sau lua-
rea mãsurii controlului judiciar.
Marian Oancea a contestat hotã-
rârea Tribunalului la Curtea de

Apel Craiova, instanþã care însã
i-a respins contestaþia ca nefon-
datã. Hotãrârea fiind definitivã,
tânãrul rãmâne în spatele gratiilor
cel puþin pânã la expirarea celor
30 de zile.
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valoare de 150 lei. La faþa locului
s-au deplasat lucrãtorii postului de
poliþie, care au constatat cã aspec-
tele sesizate se confirmã, iar în
urma verificãrilor efectuate a fost
identificat autorul în persoana lui
Cãtãlin M., de 22 de ani, din loca-
litate. În cauzã s-a întocmit dosar
penal ºi se continuã cercetãrile sub
aspectul comiterii infracþiunii de
furt calificat, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Irakian ascuns în cabina unui TIR ce mergea
în Germania, descoperit la Vama Calafat

Poliþiºtii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei
Calafat au descoperit, ascuns în cabina unui autocamion
încãrcat cu gumã de mestecat, un tânãr irakian, de 19 ani,
care intenþiona astfel sã intre ilegal în România. Camionul,
ºoferul ºi tânãrul în cauzã au fost preluaþi de Poliþia de Fron-
tierã Bulgarã în vederea dispunerii mãsurilor legale.

de control  formatã  din poliþiºti de
frontierã români ºi bulgari a desco-
perit, ascunsã în spatele patului ra-
batat din partea de sus a cabinei, o
persoanã de sex masculin care nu
vorbea limba românã ºi nu deþinea
documente de identitate.

În urma cercetãrilor efectuate,
s-a stabilit cã persoana descoperi-
tã în cabina automarfarului este
cetãþeanul irakian D. S. Ammar, în
vârstã de 19 ani. ªoferul a decla-

rat cã bãrbatul în cauzã a fost ur-
cat în cabina automarfarului cu
acordul sãu, într-o parcare din
apropierea oraºului Sofia, intenþi-
onând sã meargã în Germania, nu
ºtia cã acesta nu deþine documen-
te de cãlãtorie ºi cã nu a solicitat
bani pentru transport.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei
persoanelor în cauzã, iar conform
protocolului româno-bulgar, ca-
mionul, ºoferul turc ºi migrantul
au fost predaþi Poliþiei de Fron-
tierã Bulgare în vederea continuã-
rii cercetãrilor ºi dispunerii mãsu-
rilor legale ce se impun”, a preci-
zat subcomisar Dãnuþ Rudãreanu,
din cadrul Biroului de presã al
STPF Dolj.

dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 5 per-
mise de conducere, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
Între cei rãmaºi fãrã permisul de
conducere a fost ºi Emil P., de 43
de ani, din comuna Breasta, de-
pistat în timp ce conducea un au-

toturism, pe DJ 552 în localitatea
Bucovãþ, având o alcoolemie de
0,16 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat. Conducãtorul auto a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã în cuantum de 877.5 lei
ºi i s-a reþinut permisul de condu-
cere pentru 90 de zile.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATUCraiova culturalã, într-o
expoziþie de fotografie

Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu” gãzduieºte astãzi, ora 12.00, vernisajul expo-
ziþiei de fotografie „Craiova Culturalã” a fotojurnalis-
tului craiovean Bogdan Dãnescu. Invitaþi la eveniment
sunt Sorin Rãducan – prefectul judeþului Dolj, vicepri-
marul Dan Daºoveanu, Adriana Teodoreacu – mana-
gerul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, Anto-
niu zamfir – managerul Operei Române Craiova ºi pre-
ºedintele Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021”.Manifestarea face parte din programul
activitãþilor Casei de Culturã „Traian Demetrescu” de-
dicate Zilelor Municipiului Craiova.

Studenþii de la Actorie
îºi dau licenþa cu
spectacolul
„M_A_L_V_O_L_I_I”

Departamentul de Arte al Facultãþii de Litere din ca-
drul Universitãþii din Craiova vã invitã mâine, 4 iunie,
ora 18.00, în Aula „Al. Buia” (în incinta Facultãþii de
Agronomie), la „M_A_L_V_O_L_I_I”, dupã „A Do-
uãsprezecea Noapte” de W. Shakespeare – spectacol
de licenþã al promoþiei de actori 2015. Din distribuþie
fac parte studenþii-actori ai anului al III-lea – Artele
spectacolului (Actorie): Andrei Coman, Alexandru Nuþã,
Viorel Lungu Baron, Emil Trybalski, Alexandru Baca,
Lorena Popa, Andreea Popa, Ella Negurã, Oana Mãr-
culescu ºi Ion Lucian Dincã (Master Arta Actorului).
Regia artisticã este realizatã de conf. univ. dr. Alexan-
dru Boureanu. Spectacolul are o duratã de 85 de minu-
te, iar dupã încheierea lui vor avea loc dezbateri libere
între studenþi ºi cadrele didactice universitare ºi publi-
cul interesat despre modalitãþile de realizare scenice în
artele spectacolului – actorie.  Rezervãri se pot face la
numãrul de telefon 0251.413.085 sau e-mail datcraio-
va@yahoo.com (Departamentul de Arte).

 „Atelierul
ca un exerciþiu de teatru”
– spectacol la TRADEM

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” vã invitã
astãzi, ora 19.00, în Salonul Medieval, la spectacolul
„Atelierul ca un exerciþiu de teatru” regizat de actri-
þa Daniela Ionescu. Protagoniºti sunt participanþii
la „Atelierele de dezvoltare personalã prin tehnici
teatrale”, pe care Daniela Ionescu le coordoneazã în
fiecare miercuri, între orele 19.00 ºi 20.30, la sediul
instituþiei. Manifestarea face parte din programul ac-
tivitãþilor Casei de Culturã „Traian Demetrescu” cu
ocazia celei de-a XIX-a ediþii a Zilelor Municipiului
Craiova, desfãºurate în perioada 1-7 iunie a.c. Intra-
rea publicului este liberã.

Din nou în „Cetatea Poeziei”,
cu Mihai Mãceº ºi Eleanor Mircea

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va
organiza mâine, 4 iunie, de la ora 18.00, în
Salonul Medieval, o nouã ediþie a manifes-
tãrii „De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poe-
ziei”, avându-i invitaþi pe Mihai Mãceº ºi
Eleanor Mircea. Aceastã ediþie se va des-
chide cu prezentarea scurtmetrajului „Bon
Voyage”, realizat de Andrada Bãleanu, ele-
vã în clasa a X-a la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova, care a câºtigat Pre-
miul al III-lea la concursul „Dis-moi dix
mots... que tu accueilles”.

Mihai Mãceº (numele real – Mihai ªte-
fan) s-a nãscut la 23 august 1951, în co-
muna Mãceºu de Sus, judeþul Dolj, ºi este
absolvent al Facultãþii de Filologie din ca-
drul Universitãþii din Craiova. A debutat în
presa literarã în revista „Ramuri”, iar edi-
torial, în volumul colectiv „Continuitate”,
editat de Centrul Creaþiei Populare Dolj, în
1977. A mai publicat volumele „Golful
luminii” (poezie, Editura „Scrisul Româ-
nesc”, Craiova, 1982), „Carte cu poveº-

Zilele Municipiului Craiova sunt sãrbãto-
rite astãzi de Filarmonica „Oltenia” printr-un
recital de arii ºi duete din creaþia compozito-

Intrare liberã la concertele Filarmonicii „Oltenia”, de Zilele CraioveiIntrare liberã la concertele Filarmonicii „Oltenia”, de Zilele CraioveiIntrare liberã la concertele Filarmonicii „Oltenia”, de Zilele CraioveiIntrare liberã la concertele Filarmonicii „Oltenia”, de Zilele CraioveiIntrare liberã la concertele Filarmonicii „Oltenia”, de Zilele Craiovei

Se deschide foto-expoziþia
„Craiova în imagini de epocã”
La sediul Secþiei Istorie-Arheologie a

Muzeului Olteniei are loc astãzi, ora 11.00,
vernisajul foto-expoziþiei „Craiova în
imagini de epocã”. Evenimentul este pri-
lejuit de Zilele Municipiului Craiova ºi este
organizat cu sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj ºi în parteneriat cu Consiliul Local ºi
Primãria municipiului Craiova. Expoziþia
vine sã completeze imaginea centrului is-
toric al urbei noastre prin prezentarea unor
strãzi ºi edificii reprezentative, unele dis-
pãrute astãzi, dar ºi sã redea atmosfera
primei jumãtãþi a secolului trecut: activi-
tatea negustoreascã, plimbãrile cu trãsu-
ra, promenadele craiovenilor.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã astãzi, de la ora
18.00, pe pajiºtea verde din spatele statuii
lui Mihai Viteazul din centrul oraºului, pri-
ma ediþie a unui evenimentul cultural ine-
dit: „Pãtura care citeºte”.

Craiovenii sunt aºteptaþi sã vinã aici cu
o carte ºi o pãturã, pentru a se bucura de

Lecturã la iarbã verde pentru
craioveni, prin proiectul

„Pãtura care citeºte”

ti” (poezie pentru copii, Editura „Litera-
torul”, Craiova, 1992), „Dintotdeauna
vocalele” (poezie, Editura „Meridian”,
Craiova, 1993), „Carte de învãþat” (po-
ezie pentru copii, Editura „CugetareaTi-
gero”, Craiova, 1996), „Romantic într-
un veac barbar” (poezie, Editura „Ra-
muri”, Craiova, 2011). În ianuarie 2014
ºi-a lansat, la Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, volumul „Ada-
mice” (poeme, poezii, haiku-uri, Editura
„Autograf MJM”, Craiova), iar recent –
volumul „Etice” (Editura „Aius”).

Eleanor Mircea este profesor de
Limba englezã la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu” din Craiova. În
2003 a obþinut doctoratul în literaturã cu
teza „Proza fantasticã româneascã sub
comunism”, sub coordonarea prof. dr.
Eugen Negrici. A publicat articole în re-
vistele de culturã „Mozaicul”, „Scrisul
românesc”, „Ramuri”.

„De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poe-

ziei” este o manifestare care ºi-a propus sã
familiarizeze publicul cu poezia craioveanã
contemporanã. La aceste întâlniri sunt pre-
zenþi doi poeþi craioveni, un tânãr ºi un se-
nior. Pe lângã faptul cã citesc din creaþia
proprie, aceºtia au ocazia sã împãrtãºeascã
celor de faþã impresia pe care poezia tânãrã
o face unui poet consacrat ºi modul în care
un poet tânãr recepteazã poezia contempo-
ranã. La finalul întâlnirii, poeþii invitaþi rãs-
pund întrebãrilor din public. Moderatorul
întâlnirii de mâine va fi dr. Petriºor Militaru.
Publicul va avea acces liber.

rilor Gaetano Donizetti, Wolfgang
Amadeus Mozart, Giacomo Puccini,
Giuseppe Verdi, Serghei Rahmaninov,
Franz Lehar, Jules Massenet, Charles
Gounod, Georges Bizet ºi Emmerich
Kalman. Evenimentul are loc, cu în-
cepere de la ora 19.00, la Muzeul de
Artã. Îºi dau concursul Corala Acade-
micã a instituþiei craiovene, soliºtii Anca
Iosub (sopranã), Elena ªtefi (sopra-
nã), Bogdan Olaru (tenor) ºi Victor Di-
mieru (bariton). La pian: Corina Stã-
nescu.

Mâine, 4 iunie, melomanii sunt
invitaþi la o întâlnire colocvialã cu

dirijorul Tiberiu Oprea, soprana Mediana
Vlad ºi baritonul Stefan Popov – prota-
goniºtii obiºnuitului concert de vineri seara

al Filarmonicii craiovene. Întâlnirea, sub
genericul „Muzicienii se prezintã”, la avea
loc de la ora 19.00, în Sala „Filip Lazãr” a
Filarmonicii, ºi va fi una cu acces liber
pentru public. De intrare gratuitã în sala
de concert se vor putea bucura, de altfel,
craiovenii ºi la programul de pagini cele-
bre din operete de vineri, ora 19.00, când
propuse spre audiþie sunt creaþii de Jo-
hann Strauss-fiul, Gherase Dendrino, Em-
merich Kalman ºi Franz Lehar.

Toate aceste evenimente muzicale sunt
dedicate celei de-a XIX-a ediþii a Zilelor
Craiovei, când, spun reprezentanþii Filar-
monicii „Oltenia”, „ne dorim sã oferim
oportunitatea unui public cât mai nume-
ros sã se bucure cum se cuvine de sãrbã-
toarea oraºului nostru”.

«Propunem publicului un traseu
istoric pornind de la vechea garã a
Craiovei, oprindu-ne pe Calea Uni-
rii înainte a ajunge la Grãdina Bi-
bescu. Vom vedea, astfel, Casa Vã-
limãrescu, Banca Naþionalã a Ro-
mâniei, Palatul Jean Mihail, Banca
Olteniei, Palatul Administrativ, Pa-
latul Nou ce aparþinea Bãncii Co-
merþului, Piaþa Nouã ºi Palatul de
Justiþie. Coborând pe strada Buzeºti
ºi ajungând la Rãscruciul Mic, mer-
gem sã admirãm muzeul Fundaþiei „Aman”,
Biserica „Sfântul Ilie” ºi Casa Vorvoreanu. Pã-
trundem pe artera principalã (Uliþa Mare – Ca-

lea Unirii), iar pânã în Grãdina Bibescu ne va
însoþi tumultul oraºului», precizeazã reprezen-
tanþii Muzeului Olteniei.

aer curat, de cãrþi, muzicã, poezie ºi
artã. «Dacã vii de la serviciu, de la
ºcoalã sau de oriunde altundeva ºi nu
ai cu tine o pãturã, Biblioteca „Aman”
te invitã pe pãturile special aºezate
pentru acest eveniment ºi îþi oferã o
carte pe care sã o lecturezi», preci-
zeazã reprezentanþii instituþiei. La lã-
sarea întunericului, lecturile vor fi fã-
cute la lumina lampioanelor alãturi de

scriitori craioveni.
Evenimentul va începe la ora 18.00,

cu un spectacol artistic oferit de elevii Li-
ceului de Arte „Marin Sorescu”, sub co-
ordonarea prof. Angi Cristea. Vor urma
un recital de poezii al elevului ªtefan
Oprea, de la Colegiul Naþional „ªtefan Ve-
lovan”, ºi alte douã de chitarã, susþinute

de Vlad Andrei Plãcintescu ºi Bianca So-
rescu – elevi în clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „Carol I”, ºi de Andrei Giucã –
elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” (orele 19.00-20.00).

Organizatorii proiectului „Pãtura care
citeºte” vã mai propun un concert al tru-
pei „Random” (orele 20.00-21.00) ºi lec-
turi aprinse cu Gabriel Nedelea, Carmen
Zamfirescu, Florian Olteanu ºi Ana Maria
Gabriela Grigore (orele 21.00-22.00). De
asemenea, pe întreaga perioadã a derulã-
rii activitãþii, participanþii vor putea lua
parte la jocuri interactive cu participarea
elevilor de la „Cercetaºii României” din
Craiova ºi vor putea admira o expoziþie
cu lucrãri de artã plasticã ale elevilor din
instituþii ºcolare craiovene.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Elena Farago, Tudor Arghezi, George Topâr-
ceanu, Nina Cassian, Marin Sorescu ºi Lidia Batali
au fost câþiva dintre autorii preferaþi, ºi în acest
an, de participanþii la Concursul de Interpretare
„Pe aripile poeziei” – eveniment cu tradiþie ºi
aºteptat cu nerãbdare, an de an, de copii. „O
parte au venit ºi la ediþiile anterioare. În plus, o
parte din pãrinþi au fost cândva concurenþi, având
în vedere cã aceastã competiþie se desfãºoarã de

Opereta „Sânge vienez”, pe
muzica lui Johann Strauss-fiul ºi
un libret de Viktor Leon ºi Leo
Stein, inaugura în urmã cu 43 de
ani, în iunie 1972, Secþia de Ope-
retã din cadrul Filarmonicii „Olte-
nia”. «A fost primul spectacol de
operetã care s-a montat la Craio-

Premiera verii la Opera Românã Craiova:Premiera verii la Opera Românã Craiova:Premiera verii la Opera Românã Craiova:Premiera verii la Opera Românã Craiova:Premiera verii la Opera Românã Craiova:
„Sânge vienez”„Sânge vienez”„Sânge vienez”„Sânge vienez”„Sânge vienez” de Johann Strauss-fiul de Johann Strauss-fiul de Johann Strauss-fiul de Johann Strauss-fiul de Johann Strauss-fiul

Rãzvan Mazilu, coregraf: «A fost o bucurie colaborarea la
acest proiect cu Rareº Zaharia – cu care aºteptam de mult sã mã întâl-
nesc profesional. Este un regizor care, dincolo de faptul cã ºtie foarte
multã muzicã, monteazã într-o cheie modernã, pentru publicul de astãzi,
dar fãrã sã ºocheze cu orice preþ. Mi-a plãcut foarte mult cheia pe care a
gãsit-o acestei capodopere a genului. Am încercat sã aducem pe scenã o
întreagã lume, atmosfera anilor ‘30, a Charleston-ului – pe care l-am
studiat, este un gen de dans deloc uºor. Însã în trupa de balet a Operei din
Craiova sunt niºte oameni plini de energie, de dorinþã de a învãþa lucruri
noi. Doi dintre soliºti, Noemi Modra ºi Laurenþiu Nicu, sunt minunaþi,
genul de artiºti totali – cântã, danseazã, joacã…».

Cãtãlin Botezatu, de-
signer: «Nouã este abordarea,
încercând sã imaginez un univers
locuit de personaje sofisticate, ce
îmbracã imagini pline de rafina-
ment ºi eleganþã, inspirate de ne-
bunia frumoasã a anilor ’20-’30.
Aceastã inspiraþie se traduce în
haine elaborate, din materiale pe
care le-am ales graþie preþiozitãþii
lor ºi accesorizate elaborat ºi somp-
tuos. Accesoriile sunt inspirate de
Art Nouveau, asemeni geometrii-
lor descrise de ornamentele rochii-
lor. Munca de elaborare a costu-
melor pentru „Sânge vienez” a
fost una titanicã, având în vedere
cã, în mare parte, costumele sunt
realizate ºi accesorizate manual.
Dar m-am îndrãgostit în mod ire-
mediabil de personajele lui Strauss,
iar asta a fãcut ca tot exerciþiul sã
fie privit cu mare drag ºi cu bucu-
ria lucrului creat în mod unic».

La început de varã, craiovenii se vor bucura de o nouã montare la
Opera Românã, care a lipsit din repertoriul instituþiei vreme de trei
decenii: „Sânge vienez”, pe muzica lui Johann Strauss-fiul. Spectaco-
lul va fi prezentat într-o regie modernã, realizatã de tânãrul Rareº
Zaharia – colaborator apropiat al lui Silviu Purcãrete ºi al Irinei Bro-
ok, din 2003 stabilit în Franþa, cu care Opera craioveanã a mai cola-
borat ºi pentru punerea în scenã a operei verdiene „Otello”, cu pre-
miera în octombrie 2013. Decorul va fi unul cu totul deosebit, creat
de tânãra scenografã Barbara del Piano (Franþa), iar pentru realiza-
rea costumelor a revenit la Craiova cunoscutul designer Cãtãlin Bo-
tezatu – cel care, în toamna anului trecut, „îmbrãca” personajele din
opera „Don Giovanni”, de W.A. Mozart. Echipa este întregitã de co-
regraful Rãzvan Mazilu, un formidabil dansator, o prezenþã fascinan-

tã pe scenele naþionale ºi internaþionale. Dubla premierã a spectaco-
lului „Sânge vienez” va avea loc mâine, 4 iunie, ºi sâmbãtã, ºi 6 iunie,
de la ora 19.00, sub bagheta dirijoralã a maestrului Alexandru Iosub,
o altã reprezentaþie urmând sã fie oferitã publicului craiovean în oc-
tombrie, în cadrul Festivalului Internaþional „Elena Teodorini”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

va. Nu ºtiu sã vã spun cât timp a
„trãit”, cât a rezistat în repertoriu,
pentru cã mãrturiile vremii nu ne
dau prea multe indicii. Ne-am do-
rit sã îl reluãm, fiind o operetã gus-
tatã în toatã lumea, cu o muzicã
ofertantã», a declarat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, An-
toniu Zamfir, managerul Operei
Române Craiova. „Cred cã avem
o reþetã de succes”, a mai spus
acesta, referindu-se la întreaga
echipã care contribuie la realizarea
noului spectacol.

Regizorul Rareº Zaharia,
la debutul în operetã:
„A fost o provocare”

În viziunea lui Rareº Zaharia,
acþiunea din „Sânge vienez” –
care, de altfel, reprezintã debutul
în operetã pentru tânãrul regizor
– este plasatã în anii ‘20-’30 ºi
prezentatã publicului ca „teatru în
teatru”. «„Sânge vienez” a fost o
provocare, poate altfel nu aº fi

ºtiut cum sã mã apropii de genul
acesta… Mi-a fãcut foarte mare
plãcere sã lucrez la acest specta-
col, am descoperit o operetã pe
care o cunoºteam fragmentar. Am
fost surprins de calitatea muzicii
– sunt cele mai frumoase valsuri
ºi polci ale lui Strauss, pe care pu-
blicul le va recunoaºte cu sigu-
ranþã. Iar textul este ºi el de o ca-
litate surprinzãtoare», a mãrturi-
sit regizorul.

Alegerea sa de a lucra cu sce-
nografa Barbara del Piano – asis-
tentã a lui Christian Lacroix, Hel-
mut Sturmer ori Miruna ºi Radu
Boruzescu – „a fost foarte simplã”,
a adãugat acesta, „pentru cã noi
am realizat foarte multe proiecte
împreunã”. La rândul sãu, Barba-
ra del Piano a vorbit despre ames-
tecul de stiluri din spectacol ºi op-
þiunea pentru „un bar devenit tea-
tru în care, pe fondul Charleston-
ului anilor ‘30, vom avea ocazia sã
descoperim, în final, ce se ascun-
de în spatele decorului”.

„Va fi un spectacol
pe care veþi dori sã îl revedeþi!”

Referindu-se la distribuþie, regi-
zorul Rareº Zaharia a apreciat-o ca
„o echipã de cântãreþi tineri, mulþi
dintre debutanþi în operetã, dar foarte
talentaþi”. „Cred cã va fi o surprizã
plãcutã ºi din acest punct de vede-
re”, a mai spus acesta. Publicul îi va
putea vedea ºi asculta pe Florin Or-
meniºan, Cosmin Marcovici (Ope-
ra Naþionalã Românã Iaºi), Cristina
Oltean, Renata Vari, Rodica Butu,
Noemi Modra, Edith Mag, Lauren-
þiu Nicu ºi Cosmin Vasilescu. Alãturi
de aceºtia, îºi vor da concursul Co-
rul, Baletul ºi Orchestra Operei craio-
vene, sub conducerea muzicalã a

maestrului Alexandru Iosub.
„Va fi un spectacol pe care veþi

dori sã îl revedeþi, nu numai sã îl
vedeþi!”, a subliniat, cu convingere,
dirijorul Alexandru Iosub. „Aceas-
ta idee de teatru în teatru, din punct
de vedere muzical, este extrem de
interesantã. În acel teatru din teatru
se va cânta muzicã de… Mozart!
Poate vi se va pãrea curios, însã, într-
un fel, Strauss este un continuator
al lui Mozart, ºi el adulat la Viena o
mare parte a vieþii”, a explicat dirijo-
rul. Iosub i-a invitat pe craioveni sã
nu rateze acest spectacol cu „o mu-
zicã senzaþionalã: o încântare cu val-
suri, galopuri ºi polci”. „E tot ce a
putut scrie mai frumos Strauss!”, a
încheiat acesta.

Diplome ºi premii pentru toþi cei 25 de participanþi
la Concursul de Interpretare „Pe aripile poeziei”

Au ales sã citeascã, sã înveþe câteva dintre cele mai frumoase versuri ale
unor autori cunoscuþi, sã îºi învingã emoþiile ºi sã le recite în faþa juriului ºi a
unei sãli arhipline. Iar strãdania ºi talentul le-au fost rãsplãtite din plin! Este
vorba despre participanþii la cea de-a 41-a ediþie a Concursului de Interpretare
„Pe aripile poeziei”, organizat, ieri, de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, veniþi de la ºcoli atât din Craiova, cât ºi din comunele doljene Cas-
tranova, Bulzeºti, Celaru ºi Melineºti. Deoarece concursul a fost prilejuit de
Ziua Internaþionalã a Copilului, la final nu numai câºtigãtorii, ci toþi cei 25 de
concurenþi au primit diplome ºi premii constând în rechizite ºi dulciuri.

Premiile ediþiei a 41-a:
Clasele pregãtitoare – a IV-a:
Marele Premiu „Pe aripile

poeziei”: Ispas Natalia (clasa I,
ªcoala Gimnazialã „Sf. Gheor-
ghe”)

Premiul I: Iacob Karina (clasa
pregãtitoare, ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Bãlcescu”) ºi Zãbavã Adi-
na (clasa a IV-a, Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”)

Premiul al II-lea: Florescu
Alexandra-Maria (clasa I, ªcoala
Gimnazialã „Sf. Gheorghe) ºi Ro-
ºioru Ana-Maria (clasa a IV-a, Li-
ceul Tehnologic „Al. Macedonski”
Melineºti)

Premiul al III-lea:
Dina Diana ºi Papalitsas
Fey (clasa a III-a, Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti),
Piciu Beatrice (clasa pre-
gãtitoare, ªcoala Gimna-
zialã „Mihai Viteazul”)
Clasele a V-a – a VIII-a

Marele Premiu „Pe
aripile poeziei”: Iliuþã
Gabriela (clasa a V-a,
ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Bãlcescu”)

peste patru decenii”, a precizat
Rodica Pãvãlan, ºef Serviciu
Relaþii cu Publicul în cadrul Bi-
bliotecii „Aman”.

Concursul s-a adresat copiilor
din clasele pregãtitoare, primare
ºi gimnaziale, din ºcolile munici-
piului Craiova, dar ºi din judeþul
Dolj. Condiþii au fost ca ei sã îºi
aleagã spre a recita poezii din li-
rica româneascã sau universalã,
respectând semnificaþia zilei de 1
Iunie, juriul apreciind calitãþile in-

terpretative. Cei mai mulþi dintre participanþi,
20 la numãr, au concurat la secþiunea dedicatã
copiilor pânã în clasa a IV-a, iar alþi cinci, la
cea pentru clasele a V-a – a VIII-a.

La fiecare dintre ele au fost acordate Marele
Premiu „Pe aripile poeziei”, premiile I, al II-lea, al
III-lea ºi menþiuni. În plus, unul dintre participanþi
– Vlãduþ-Valentin Marinoiu, elev în clasa a II-a la
ªcoala Gimnazialã Castranova – s-a ales cu o Di-

plomã de fan Radio România „Oltenia” Craiova ºi
cu o tabletã. Diplome, cadouri, felicitãri ºi urarea
„La mulþi ani” au revenit însã, la finalul concursu-
lui, tuturor participanþilor! Alãturi de Rodica Pã-
vãlan, din juriu au fãcut parte Ioana Lãdaru – re-
dactor ºef-adjunct la Radio România „Oltenia”,
Adriana Teodorescu – manager al Teatrului pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”, ºi subsemnata.
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Reprezentanþii þãrilor coaliþiei internaþio-
nale conduse de SUA au discutat, ieri, la
Paris, strategia care urmeazã a fi adoptatã
în faþa avansãrii grupãrii jihadiste Statul Is-
lamic în Irak ºi în Siria. Reuniunea, care s-a

O ambarcaþiune cu peste
450 de pasageri la bord s-a scufundat
în China

Tragedie pe fluviul Yangtse din China: o
ambarcaþiune cu peste 450 de persoane la
bord s-a scufundat, iar echipele de interven-
þie au reuºit sã salveze 12 persoane. Este
vorba de  o navã de croazierã cu patru
punþi, Dongfangzhixing (Steaua de Est).
Potrivit agenþiei, care citeazã Administraþia
navigaþiei fluviului Yangtze (Albastru),
nava s-a scufundat cãtre ora localã 21.28
(16.30, ora României) în secþiunea Jianli a
Yangtze. Cãpitanul ºi mecanicul-ºef, care au
fost salvaþi, au declarat cã nava s-a scufun-
dat rapid dupã ce a fost prinsã într-o
furtunã. 12 persoane au fost salvate, potrivit
agenþiei China Nouã, care adaugã cã
operaþiunile de salvare erau îngreunate de
rafale puternice de vânt ºi ploaie. Nava,
care se îndrepta de la Nanjing (est),
capitala provinciei Jiangsu, cãtre oraºul
Chongqing (sud-vest), avea la bord 405
pasageri, cinci reprezentanþi ai unei agenþii
de voiaj ºi 47 de membri ai echipajului,
potrivit Administraþiei navigaþiei fluviului.
Potrivit presei chineze, scrie BBC, nava nu
a emis un semnal SOS înainte sã se scufun-
de. Mai multe persoane care au înotat pânã
la mal au alertat poliþia cu ajutorul
pescarilor. Premierul Li Keqiang a dispus
ca o echipã din cadrul Consiliului de Stat
sã conducã operaþiunile de cãutare ºi
salvare. Cele mai multe persoane de la bord
erau turiºti cu vârste cuprinse între 50 ºi 80
de ani, care participau la un tur organizat
de cãtre o companie din Shanghai.  Secto-
rul în care s-a scufundat nava are 15 metri
adâncime, este cunoscut pentru frumuseþea
sa ºi atrage numeroºi turiºti pensionari.
Postul de stat CCTV a anunþat cã nava
aparþine Chongqing Eastern Shipping
Corporation, care organizeazã croaziere în
zone pitoreºti de pe fluviul Yangtze. Douã-
zeci ºi douã de persoane au murit pe acest
fluviu în ianuarie, dupã ce un remorcher,
care era testat, s-a rãsturnat în apropiere de
Zhangjiagang, în provincia Jiangsu.

Vladimir Putin ar putea efectua o vizitã
în Italia

Purtãtorul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitri Peskov, a anunþat cã preºedintele
rus, Vladimir Putin, intenþioneazã sã
viziteze Italia în timpul Expo 2015 de la
Milano. „Da, preºedintele Putin intenþio-
neazã sã viziteze Italia. El va vizita pavilio-
nul rus de la Expo ºi cel mai probabil ºi
pavilionul italian. Va avea contacte ºi cu
partea italianã”, le-a spus Peskov jurnaliº-
tilor. Expoziþia Universalã s-a deschis la 1
mai ºi se va închide la 31 octombrie.
Kremlinul nu a precizat datele vizitei
planificate a lui Putin. Relaþiile dintre
Moscova ºi occidentali se aflã la cel mai
scãzut nivel de la sfârºitul Rãzboiului Rece,
dupã anexarea Crimeei de cãtre Rusia în
martie 2014 ºi izbucnirea conflictului armat
din estul Ucrainei, între forþele ucrainene ºi
separatiºtii proruºi.

Noi manevre de amploare ale NATO.
13 þãri aliate participã la exerciþii
militare în estul Europei

Noi manevre de amploare ale NATO au
început în þãrile baltice ºi Polonia. Sunt
coordonate de americani, iar la ele partici-
pã 13 þãri aliate, care au trimis 6.000 de
militari, tancuri ºi bombardiere. Exerciþiile
militare sunt menite sã liniºteascã statele
îngrijorate de ambiþiile Moscovei, dupã
declanºarea crizei ucrainene. Rusia ºi-a
intensificat prezenþa militarã la Marea
Balticã, în special în spaþiul aerian.
Lituania, Letonia ºi Estonia, care se tem de
o eventualã tentativã a Rusiei de a le
destabiliza, au cerut Alianþei Nord-
Atlantice sã asigure o prezenþã militarã
permanentã de câteva mii de soldaþi în
regiune. NATO nu a rãspuns încã acestei
solicitãri, dar ºi-a intensificat considerabil
exerciþiile în estul Europei.

Tribunalul Penal din Cairo a amânat pen-
tru 16 iunie verdictul final în privinþa con-
damnãrii la moarte a fostului preºedinte is-
lamist Mohamed Morsi ºi a altor lideri ai
Frãþiei Musulmane. Motivându-ºi decizia de
amânare, judecãtorul Shaaban al-Shami a
declarat cã instanþei de-abia i-a parvenit avi-
zul Marelui Muftiu, principala autoritate is-
lamicã a þãrii, cu privire la autorizarea sau
nu a pedepsei cu moartea. În urmã cu douã
sãptãmâni, Al-Shami a deferit cazul Mare-

Pe fondul tensiunilor cu Rusia, Parlamen-
tul leton alege astãzi preºedintele þãrii. Patru
candidaþi s-au înscris în cursa prezidenþialã,
dar þinând cont de sistemul de vot indirect ºi
de Parlamentul fracþionat, nu este clar dacã
vreunul dintre aspiranþi va primi cele 51 de
voturi necesare pentru a-l înlocui în func-
þie pe preºedintele Andris Berzins. Acesta a
preluat funcþia de preºedinte în 2011 ºi nu
mai candideazã pentru un nou mandat.
Modul de desfãºurare a scrutinului în Par-
lament, prin vot secret, a determinat nu-
meroase apeluri la reformã - deocamdatã
rãmase fãrã rezultat - multe persoane ple-
dând pentru alegerea preºedintelui direct de
cetãþeni. Preºedintele Letoniei este coman-
dantul suprem al armatei, nominalizeazã
premierul ºi are dreptul de a propune ºi re-
trimite legi la Parlament. Principalii candi-
daþi în cursa prezidenþialã sunt ministrul
Apãrãrii, Raimonds Vejonis, membru al
Alianþei Ecologiºtilor ºi Fermierilor, ºi Egils

Reuniune a CoaliþieiReuniune a CoaliþieiReuniune a CoaliþieiReuniune a CoaliþieiReuniune a Coaliþiei
antijihadiste, la Parisantijihadiste, la Parisantijihadiste, la Parisantijihadiste, la Parisantijihadiste, la Paris

desfãºurat în prezenþa premierului irakian
Haider al-Abadi, a miniºtrilor ºi a reprezen-
tanþilor organizaþiilor internaþionale, a avut
drept scop - potrivit Ministerului Afacerilor
Externe francez - sã permitã „schimbarea

strategiei coaliþiei”, care constã în prezent
în raiduri aeriene ºi formarea soldaþilor ira-
kieni ºi a rebelilor moderaþi sirieni pentru a
acþiona la sol. Însã aceste acþiuni nu au pu-
tut împiedica înfrângerea armatei irakiene la
Ramadi. Planurile irakiene pentru recuceri-
rea acestui oraº, cãzut sub controlul Statu-
lui Islamic, au fost în atenþia reuniunii de la
Paris. Primul ministru irakian a explicat cu
aceastã ocazie membrilor coaliþiei ce anume
intenþioneazã sã facã guvernul sãu pentru a
recuceri provincia Al-Anbar ºi cum îi pot
veni în ajutor partenerii internaþionali. Ira-
kienii sperã sã poatã mobiliza triburile sunite
pentru a recuceri provincia Al-Anbar, dar
Bagdadul trebuie, de asemenea, sã reia rapid
controlul asupra miliþiilor ºiite care ºi-au asu-
mat pentru moment esenþialul luptelor pen-
tru a opri înaintarea Statului Islamic. Acest
rol al miliþiilor ºiite - susþinute de Teheran -
alarmeazã Washingtonul. „Este foarte impor-
tant ca toate forþele sã fie puse sub coman-
da ºi controlul guvernului ºi premierului ira-
kian. Acesta este unul dintre elementele fun-
damentale ale planului”, a subliniat un res-
ponsabil american.

Parlamentul Letoniei alege noul preºedinte al þãrii
Levits, un judecãtor de la
Curtea Europeanã de Justi-
þie nominalizat de Alianþa
Naþionalã de dreapta. Vejo-
nis insistã în campanie pe
experienþa sa în materie de
securitate naþionalã, în timp
ce Levits afirmã cã priori-
tãþile sale sunt „reforma sis-
temului juridic, securitatea
ºi problemele sociale”.
Riga, care a scãpat de sub
dominaþia sovieticã în
1991, a fãcut din securita-
tea naþionalã o prioritate dupã ce Rusia a
anexat peninsula ucraineanã Crimeea anul
trecut. Ceilalþi candidaþi sunt fostul baschet-
balist ºi bancher Martins Bondars, din ca-
drul partidului Alianþa Regionalã, favorabil
mediului de afaceri, ºi parlamentarul vete-
ran Sergejs Dolgopolovs, din cadrul parti-
dului Armonia, care este susþinut în mare

parte de minoritatea rusã din Letonia. Toþi
cei patru candidaþi vor concura în primul
tur, iar persoana care primeºte cele mai pu-
þine voturi va ieºi din cursã. Procesul se va
repeta cu trei candidaþi, apoi cu doi. Dar în
condiþiile în care parlamentarii se pot abþi-
ne de la vot sau pot încheia diferite acor-
duri, un rezultat nu poate fi garantat astãzi.

Egipt: Verdictul final în cazul condamnãrii la moarte a lui Morsi, amânat pânã pe 16 iunie
lui Muftiu pentru un aviz, aºa cum prevede
legea în cazul sentinþelor capitale. Procu-
rorii i-au inculpat pe Morsi ºi pe alþi lideri ai
Frãþiei Musulmane pentru conspiraþie cu
organizaþii islamiste strãine în vederea ata-
cãrii închisorilor în timpul revoltei din 2011
în urma cãreia a fost alungat fostul preºe-
dinte Hosni Mubarak. Pe lângã Morsi, alþi
105 de acuzaþi - lideri ai Frãþiei Musulma-
ne, precum ºi presupuºi membri ai grupãrii
palestiniene Hamas, judecaþi în contumacie

- sunt vizaþi de pedeapsa capi-
talã în acest proces. Inculpãri-
le au survenit dupã ce armata,
condusã atunci de Abdel-Fat-
tah al-Sissi, ales între timp pre-
ºedinte, l-a demis pe Morsi la
mijlocul lui 2013, în cursul unor
proteste de masã. Morsi - ales
preºedinte în mod democratic
în 2012 - ºi alþi lideri ai Frãþiei
s-au numãrat printre miile de
deþinuþi care au fost eliberaþi în
circumstanþe controversate în
timpul haosului creat de revolta

din 2011. Tot pentru 16 iunie a fost amânat
verdictul într-un dosar conex, în care 16
lideri ai Frãþiei Musulmane au fost condam-
naþi la pedeapsa capitalã pentru spionaj.
Frãþia Musulmanã a calificat aceste proce-
se drept farse politice, iar Amnesty Inter-
national le-a descris ca „grosolan de ne-
drepte”. Atât procuratura, cât ºi acuzaþii vor
avea dreptul la recurs, indiferent de ver-
dict. Dacã acesta va fi pedeapsa capitalã,
recursul va decurge automat. Frãþia Mu-
sulmanã, care a câºtigat alegerile parlamen-
tare ºi prezidenþiale dupã cãderea lui Mu-
barak, a fost supusã unor puternice repre-
salii dupã alungarea lui Morsi. Sute de de-
monstranþi, în majoritate islamiºti, au fost
uciºi în confruntãri cu forþele de securitate
sau în timpul protestelor. Potrivit unor ac-
tiviºti, peste 40.000 de persoane, mai ales
islamiºti, au fost încarcerate sau inculpate.
De cealaltã parte, 700 de membri ai forþe-
lor de securitate au fost uciºi, majoritatea
victime al grupãrilor jihadiste, conform ci-
frelor oficiale ale Consiliului Naþional pen-
tru Drepturile Omului.
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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

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 3 iunie - max: 30°C - min: 14°C

$
1 EURO ...........................4,4407 ............. 44407
1 lirã sterlinã................................6,1719....................61719

1 dolar SUA.......................4,0490........40490
1 g AUR (preþ în lei)........157,0412.....1570412

Cursul pieþei valutare din 3 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse
patiserie ºi maga-
zin second-hand.
Telefon: 0747/
072.570.
Absolventã a Fa-
cultãþii de Econo-
mie ºi Administra-
rea Afacerilor din
Craiova (secþia In-
formaticã economi-
cã), promoþia 2015,
solicit angajare.
Telefon: 0755/
996.001.

OFERTE SERVICIU
Salon M. Style - in-
tersecþie Materna
angajeazã coafezã
cu experienþã. Tele-
fon: 0764/764.114.

Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100 m.p.
3 camere,  bucãtã-
rie, baie, hol, moder-
nizatã + 1200 m.p.
teren. 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.

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 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

CASA DE CULTURÃ „TRAIAN
DEMETRESCU”,  cu sediul în lo-
calitatea Craiova, str. Traian Deme-
trescu, nr.31, judeþul Dolj organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante, de:
- REFERENT IA: 1 post - REFE-
RENT I : 1  post, conform HG 286/
23.03.2011 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Concursul se
va desfãºura la sediul Casei de
Culturã “Traian Demetrescu” ast-
fel: - Proba scrisã în data de
29.06.2015,  ora 10.00, - Proba in-
terviu în data de 02.07.2015,  ora
10.00, Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii spe-
cifice: - studii superioare de spe-
cialitate de lungã duratã în dome-
niul ºtiinþelor umaniste absolvite
cu diplomã de licenþã, masterat
sau alte studii postuniversitare în
specialitate; - vechime in speciali-
tatea studiilor necesare ocupãrii
postului pentru care se organizea-
zã concursul: minim 1 an pentru
postul de referent I ºi minim 3 ani
pentru postul de referent IA; -
atestat lingvistic nivel minim B2.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a , respectiv 17.06.2015, ora
12.00 la sediul din Strada Traian
Demetrescu, Nr. 31, Craiova, Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul din
Strada Traian Demetrescu, Nr. 31,
Craiova, Dolj, telefon: 0351/
413369, de luni-vineri intre orele
09-15 sau pe pagina de internet
www.tradem.ro (secþiunea anun-
þuri). E-mail: tradem@tradem.ro.

Anunþul tãu!
S.C DOLJ CONSTRUCT

S.R.L., anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ,,CONSTRUIRE
HALÃ PRODUCÞIE AMPLASA-
RE USCÃTOR DE LEMNE ªI C.T,,
propus a fi amplasat în comuna
MISCHII sat MOTOCI nr. T22 P 34,
jud DOLJ. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, ºi la sediul firmei S.C
DOLJ CONSTRUCT S.R.L ,sat
Listeava, comuna Ostroveni, nr
43, (denumirea titularului) (adre-
sa), în zilele de L-V, între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.

SC Lactag SA an-
gajeazã agent
pazã cu atestat,
vârstã maximã 45
ani. Telefon: 0737/
437.040.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

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.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

Primãria comunei Iºalniþa, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea postului de BIBLIO-
TECAR debutant în cadrul Com-
partimentului Bibliotecã. Concur-
sul va avea loc în data de
29.06.2015, ora 10.00 proba scrisã
ºi în data de 30.06.2015 ora 10.00-
proba de interviu. Condiþiile de
participare ºi bibliografia de con-
curs sunt afiºate la sediul unitãþii.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/ 448.004 sau la 0730/ 782.155.
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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.

VÂND teren intra-
vilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/
292.953.
Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),
13 m la stradã,
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 geoteh-
nic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, 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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru pie-
se de schimb au-
toturism DACIA
anul fabricaþiei
1993. Autoturis-
mul este în stare
de funcþionare.
Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã.
Telefon: 0749/
059.070.
VÂND Dacia Nova
pentru Program
Rabla. Telefon:
0766/311.180.

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.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/ 619.935.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând 2 gropi bolti-
te cimitir Sineasca.
Telefon: 0732/
815.496.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.

Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei, pom-
pã de udat grãdinã
Cama 200 lei- sã-
pun de casã 10kg
cu 5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare 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.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.

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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu .in. 5 rame cu
puiet - Podari, tele-
fon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele
bovinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã ste-
reo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 3 iunie 2015

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

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

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul
Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562
ºi 0760/084.961.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
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, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
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 elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
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 garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 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 apartament
2 camere, parter Cra-
ioviþa Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000
cepe florifere
chiparoase (tu-
beroze) + 5000
gladiole Olanda
+ facturã + con-
sultaþie la plan-
tare. Telefon:
0786/391.745.

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Deºi a reuºit doar o remizã în
weekend, 4-4 pe terenul Dunãrii
Bistreþ, CS U II Craiova a profitat
de eºecul suferit de urmãritoarea
Cârcea la Calatat (0-1), adjudecân-
du-ºi ºi matematic titlul de cam-
pioanã a Doljului, rezultat echiva-
lent cu participarea într-un baraj
interjudeþean de promovare în ul-
timul eºalon naþional. De la aceste
considerente pleacã astãzi penulti-
ma etapã a campionatului, una al
cãrei cap de afiº este þinut de dis-
puta din Bãnie, unde alb-albaºtrii
lui Daniel Mogoºanu dau piept chiar
cu echipa ce le-a întins o mânã de
ajutor sâmbãtã, Dunãrea Calafat.
Oaspeþii de pe malurile bãtrânului
fluviu s-au dovedit o nucã tare pen-
tru CS U în acest sezon, provo-
cându-i acesteia cele douã înfrân-
geri din clasamentul la zi, un 3-0
în turul playoff-ului ºi un 2-1 în
returul sezonului regulat, la Craio-

LIGA A IV-A

Dacã mizã nu mai e,Dacã mizã nu mai e,Dacã mizã nu mai e,Dacã mizã nu mai e,Dacã mizã nu mai e,
atunci sã fie spectacol!atunci sã fie spectacol!atunci sã fie spectacol!atunci sã fie spectacol!atunci sã fie spectacol!

va. În cealaltã disputã, prima sta-
gionalã, Universitatea obþinea tot un
succes cu 2-1.

Satelitul celor de la CS U este
calificat ºi în ultimul act al Cupei

României – Dolj, urmând a întâlni
Dunãrea Bistreþ, meci programat în
data de 13 iunie, pe stadionul cel
nou din Cârcea. Se va juca în pre-
mierã în nocturnã, de la orele 20:00.

PLAY-OFF – etapa a 9-a (penultima)
Astãzi, ora 18:30: CS U II Craiova – Dunãrea Calafat, Danubius

Bechet – Viitorul Cârcea, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ.

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

Runda finalã, sâmbãtã, ora 11:00: Viitorul Cârcea – CS U II

Craiova, Dunãrea Calafat – Progresul Segarcea, Dunãrea Bistreþ –

Danubius Bechet.

PLAY-OUT – etapa a 9-a (penultima)
Astãzi, ora 18:30: Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare, Vânãtorul

Desa – ªtiinþa Celaru. Recolta Ostroveni stã.

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

Runda finalã, sâmbãtã, ora 11:00: Recolta Ostroveni – Unirea Leam-

na, ªtiinþa Malu Mare – Vânãtorul Desa. ªtiinþa Celaru va sta.

Cele douã ierarhii s-au întocmit plecând de la rezultatele

directe înregistrate în sezonul regulat.

În perioada 12-14 iunie, Slavia Praga va or-
ganiza cea de-a ºaptea ediþie a All Star Cup,
întrecere destinatã juniorilor U16-U17.

Universitatea Craiova este primul club din
Europa de Est care va participa la puternica
întrecere din Cehia, organizatã începând cu
2009.

Deja oraganizatorii au stabilit programul me-
ciurilor din faza grupelor. Universitea face par-
te din grupa B ºi va întâlni în ordine, în 12 iunie,

Alb-albaºtrii debuteazã
cu Marseille, la All Star Cup

Echipa de juniori B1 a celor de la CS
Universitatea Craiova a reuºit un parcurs
excelent la etapa zonalã, desfãºuratã în
week-end, pe stadionul “Zoltan Criºan”,
calificându-se în semifinalele Campionatu-
lui Naþional cu puctaj maxim ºi fãrã gol
primit.

În penultimul act, oltenii vor întâlni într-
o dublã manºã, programatã în 7 ºi 12 iunie,
formaþia Unirea Sînicolau Mare (jud.
Timiº). Finala naþionalã se va desfãºura pe
16 iunie.

“Chiar dacã întrecerea era destinatã
juniorilor B1, noi am decis sã folosim
juniorii C. Pentru grupa mea aceste trei
jocuri au fost excelente, pentru a pregãti
faza zonalã a Juniorilor C, care va începe
joi la Reºiþa”, a spus Marian Calafeteanu,
antrenor a cãrei grupã a participat la faza
zonalã la juniori B1.

Rezultatele turneului: 6-0 cu Metalul
Peretu (Teleorman) – goluri Zbona,
Nichifor, Vadasis, Mitrscsakm Gîrbiþã,
Olteanu, 2-0 cu Gib Mihãescu Drãgãºani
(Vâlcea) – goluri R. Constantinescu,

Calificare en-fanfare în semifinalele
Campionatului Naþional, la Juniori B1

pe francezii de la Olympique Marseille (ora
10:40), pe cehii de la Dukla Praga (12:00) ºi pe
mexicanii de la Pumas UNAM (13:20)

Se joacã în ritm intens, douã reprize a 15
minute. Ocupantele primelor douã poziþii merg
în fazele superioare ale întrecerii.

Prezenþa juniorilor ªtiinþei a fost facilitatã de
firma Vega Sport, prin agentul Marian Mihai.

Prezentarea Universitãþii Craiova pe site-
ul oficial al competiþiei: „Un alt competitor

atractiv ºi-a confirmat prezenþa la
turneu. Universitatea Craiova va fi
prima echipã din România care ni
se alãturã. Este principalul compe-
titor al cluburilor mari din Bucureºti,
încheind pe locul 5 în prima ligã.
Era glorioasã a fotbalului craiovean
a fost în anii 80, când Universitatea
a atins sferturile de finalã ale Cupei
Campionilor Europeni ºi semifina-
lele Cupei UEFA. Este un club cu o
academie de succes la care ºi-au în-
ceput activitatea jucãtori precum
Gheorghe Popescu, Silviu Lung ori
Rodion Cãmãtaru. Îi aºteptãm la
turneu pe noii jucãtori ce vor de-
veni legende”.

Mitrscsak ºi 6-0 cu CSS Slatina (Olt) -
Zbona 2, Gîrbiþã 2, Dobre, Nichifor.

Rateu, în schimb, la Juniori D
Grupa de Juniori D a ratat calificarea în

semifinalele Campionatului Naþional,
cedând în finala zonalã cu gazda SCM
Argeºul Piteºti, scor 0-2. Pânã în ultimul
act, copiii Craiovei obþinuserã douã victorii
la scor, 7-1 cu CSS Turnu Mãgurele
(Baiaram 3, ªegãu 2, Guþã ºi Iovu), respec-
tiv 5-0 cu ACS Poli Timiºoara (Bairam 2,
Teleru 2 ºi Guþã).

La finalul turneului, tehnicianul Miticã
Barbu a spus: „Dupã cinci zile de fotbal
intensiv oboseala ºi-a spus cuvântul, iar
copiii au cedat. Înaintea finalei am avut ºi
ceva probleme medicale, Baiaram –
principalul marcator al echipei – a fãcut
febrã ºi mi-a cerut schimbarea pe parcursul
meciului. Diferenþa, în opinia mea, a fãcut-o
oboseala, dar, trebuie sã o spunem, avem
nevoie ºi de completarea lotului, de o
bancã de rezerve care sã ofere concurenþã.
Felicitãm adversarii pentru victorie ºi le
dorim succes în urmãtoarele jocuri“.

Pugiliºtii legitimaþi la CSM Craiova continuã sã aibã
un an prosper. Dupã performanþa impresionantã de la
europenele de juniori, competiþie unde Gabriel Dinu s-a
încununat cu titlul de vicecampion, de curând (24-30 mai),
pe plan intern, la Brãila, s-a desfãºurat Cupa României la
Cadeþi. Din urbea de la malul Dunãrii, boxerii craioveni -
au întors cu ºapte medalii, dintre care douã de aur, patru
de argint ºi una de bronz.

Pe cea mai înaltã treaptã a podiumului au urcat doi
sportivi pregãtiþi de Ion Joiþa, Fabio Iamandiþã, în liminte-
le categoriei 43 de kg, ºi Ionuþ Pãtru, în limitele categoriei
68 kg. Antrenat tot de Ion Joiþa, Maldini Miclescu a obþi-
nut o medalie de argint, la 54 de kg, astfel toþi cei trei
sportivi ai antrenorului craiovean care au urcat în ring la
întrecerea din Brãila s-au încununat cu o distincþie. Kevin
Mogoºanu (38,5 kg) ºi Angelo Bambaloi (52 kg), pregãtiþi
de Ion Dragomir, au urcat ºi ei pe a doua treaptã a podiu-

Boxerii cadeþi de la CSM Craiova, ºapte medalii la Cupa României
mului, iar cea de-a patra medalie de argint a fost adjudeca-
tã de Antonio Dumitru (59 kg), sportiv antrenat de Mar-
cel Sârba. Bronzul a fost cucerit de Costinel Gogoºanu
(48 kg), boxer aflat sub îndrumarea lui Constantin Cucu.

„Boxul craiovean este într-un vizibil progres. Rezulta-
tele apar la aproape fiecare competiþie la care pugiliºtii
noºtri participã, iar asta ne bucurã enorm de mult, pentru
cã se vãd urmãrile pozitive ale investiþiilor fãcute ºi mun-
cii depuse de sportivi ºi antrenori. Am avut un bilanþ
foarte bun la Cupa României de cadeþi, ºapte medalii,
douã sunt de aur, rezultate ce ne mulþumesc ºi care sunt
promiþãtoare. Felicit sportivii care au urcat pe podium, pe
antrenorii care îi pregãtesc pentru eforturile pe care le fac
ºi faptul cã muncesc mult pentru ca acest sport sã evolu-
eze ºi sã revinã la performanþele care existau într-un timp
în oraºul nostru la box.”, a declarat Sorin Manda, directo-
rul CSM Craiova.

Ana Maria Apipie s-a despãrþit de
SCM Craiova. Jucãtoarea care evo-
lua în Bãnie din 2011 va îmbrãca tri-
coul Coronei Braºov, formaþie pregã-
titã de Bogdan Burcea, tehnician care
a antrenat în trecut ºi SCM-ul.

HANDBAL (F): Apipie dã Craiova pe Braºov
SCM Craiova s-a clasat la capãtul

sezonului recent încheiat pe locul 5
în Liga Naþionalã, dar va participa, în
premierã, în competiþiile continenta-
le (Cupa Cupelor), graþie bronzului
cucerit în Cupa României.

DIGI SPORT 2
4:00 – FOTBAL Brazilia – Serie

A: Cruzeiro – Flamengo.
DOLCE SPORT
20:30 – FOTBAL Turcia – finala

Cupei, la Bursa: Galatasaray – Bur-
saspor.

DOLCE SPORT 2
18:15 – FOTBAL Grecia – Super

League, play-off: Panathinaikos –

Asteras Tripolis.
EUROSPORT
15:00 – TENIS – Turneul de la

Roland Garros, la Paris, în Franþa: ziua
a 11-a.

EUROSPORT 2
9:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã

U20, în Noua Zeelandã, faza grupelor:
Serbia – Mali / 15:00, 19:30 – TENIS
– Turneul de la Roland Garros.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

FOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORIFOTBAL JUNIORI
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Universitatea Craiova a folosit
33 de jucãtori în acest sezon,

În acest sezon, în cele 38 de me-
ciuri disputate în campionat, în Cupa
Ligii ºi în Cupa României, Universi-
tatea a folosit 33 de jucãtori. Niciu-
nul dintre aceºtia nu a fost integra-
list. Cele mai multe partide le-a jucat
fundaºul stânga Bogdan Vãtãjelu,
care a lipsit doar în jocul de la Târgu
Mureº, în campionat ºi la Caranse-
beº, în 16-imile Cupei României. De
altfel, jucãtorul de 22 de ani a fost
declarat MVP-ul sezonului îm anche-
ta suporterilor, pe site-ul craiova-ma-
xima.ro. Golgheterul echipei este ior-
danianul Thaer Bawab, care a venit
la echipã dupã ce se disputaserã deja
8 meciuri. Vârful de 30 de ani a în-
scris de 9 ori, iar reuºita sa din me-
ciul cu Rapid, din tur, a fost declara-
tã de aceeaºi comunitate online a fa-
nilor ªtiinþei drept cea mai frumoasã
din acest sezon.

Bãlgrãdean,
titular incontestabil între buturi

Universitatea a folosit 4 portari.

Declarat tot de cãtre fani cel mai bun
jucãtor al Craiovei în sezonul din Liga
a II-a, sârbul Bojan Brac a început
titular, însã a greºit capital în câteva
jocuri ºi nu a mai apãrat deloc. De
altfel, sãptãmâna trecutã el ºi-a rezi-
liat contractul cu ªtiinþa. Bãlgrãdean
a debutat în alb-albastru o datã cu
venirea lui Cârþu ºi Sãndoi, la meciul
cu Oþelul, ºi a mai lipsit dintre buturi
doar la jocul de Cupã de la Caranse-
beº, fiind menajat, ºi la cel din retur
cu FC Braºov, când a fost suspen-
dat. De fiecare datã a fost înlocuit de
Straton, care mai apãrase în etapa a
4-a, la Mediaº. Veteranul Irimia a prins
doar un joc, în care a încasat nu mai
puþin de 5 goluri, la Giurgiu, dupã
care a ºi fost disponibilizat.

Vãtãjelu, singurul fundaº
care a marcat

Dupã statisticã, linia defensivã de
bazã a Universitãþii a fost în acest
sezon: Achim – Frãsinescu – Acka –
Vãtãjelu. Ultimul este ºi singurul fun-
daº care a marcat în acest sezon. Ve-
niþi în pauza de iarnã, fundaºii de
bandã Dumitraº ºi Briceag au bifat
câte opt jocuri, majoritatea din postu-

ra de rezerve, ei fiind folosiþi ºi ca
mijlocaºi laterali. De asemenea, Kay
a început ca stoper titular, dar ºi-a
pierdut postul mai întâi deoarece a
fost urcat ca închizãtor, iar apoi s-a
accidentat. Când a revenit, în retur, a
mai prins doar sporadic echipa, mai
mult pe finalurile de joc.  Un caz aparte
este Izvoranu, care a revenit la Cra-
iova când au fost instalaþi Cârþu ºi
Sãndoi, dar a acuzat câteva acciden-
tãri pe parcursul campionatului. Iz-
voranu este stoperul care nu-ºi asu-
mã nicio gafã majorã în cele 10 me-
ciuri în care a evoluat, pe când Frãsi-
nescu, Acka ºi Kay au pe conºtiinþã
cel puþin 2 astfel de erori individuale
majore.

Brandan a „arestat” banderola
Linia de mijloc obiºnuitã a Craio-

vei i-ar cuprinde pe Bãluþã – Bran-
dan – Madson – Târnãcop, dar ºi
Mateiu ar fi o soluþie cvasi-perma-
nentã. În general, mijlocaºii au mar-
cat destul de puþin. Brandan este
golgheterul liniei mediane, chiar dacã
nu se aflã în primii 4 ca prezenþe, din
cauza accidentãrii de la Chiajna, în
retur, ºi a faptului cã a fost transferat
abia înaintea etapei a 4-a, dar argen-
tinianul s-a impus în echipã nu doar
ca titular, ci a primit ºi banderola de
cãpitan. Brandan a marcat douã go-
luri din penalty, unul din loviturã li-
berã ºi unul din acþiune ºi a contaili-
zat cele mai multe eliminãri, nu mai
puþin de 3, la „U” Cluj, cu ASA ºi cu
Steaua. Ceilalþi alb-albaºtri care au
primit cartonaºe roºii pe parcursul
acestei stagiuni sunt: Dãnãnae (în
Giuleºti, în Cupa Ligii) ºi Kay (cu
Oþelul). Ferfelea ºi Bancu au ratat

câte o jumãtate de sezon, primul fi-
ind exclus din lotul primei echipe, iar
al doilea a suferit o dublã fracturã de
tibie ºi peroneu, la sfârºitul lunii oc-
tombrie, revenind doar în ultimele
douã jocuri de campionat. Chiar dacã
a fost unul dintre golgheterii echipei
secunde, iar în Liga a II-a a fost titu-
lar, Andrei Sin nu a apucat sã debu-
teze în Liga I, fiind introdus doar în
sfertul de Cupã cu Steaua, pe final.
Pe lângã Brandan, banderola au mai
purtat-o, ca titulari, Bãlgrãdean, Ba-
wab, Curelea ºi Pleºan.

3-0 de douã ori ºi un 0-5
Dacã în perioada lui Jerry Gane

Universitatea juca într-un sistem 4-
2-3-1 sau chiar 4-1-4-1, Curelea fiind
singurul atacant, Cârþu ºi Sãndoi au
folosit modulul 4-4-2, iar cuplul de
atacanþi Bawab-Nuno Rocha a fost
de neschimbat, rareori africanul fiind
retras în bandã, iar Ivan sau Herghe-
legiu au apãrut lângã Bawab. Cap-
verdianul a mai jucat cu Gane mijlo-
caº la închidere, post pe care evolu-
eazã ºi la echipa naþionalã. Unicul gol

reuºit de Ivan a fost în Ghencea, iar
singurele minute bifate de lituania-
nul Valskis au fost cele de la Mediaº.
Universitatea a beneficiat de 3 pe-
nalty-uri, toate transformate: Bran-
dan (cu ASA ºi la Ploieºti) ºi Ferfelea
(cu Chiajna).  Împotriva Craiovei s-
au dictat 6 penalty-uri, 5 fiind trans-
formate, toate în tur, unul ratat, în
retur. Au transformat: Mitrea (Viito-
rul), Wellington (Chiajna), Constan-
tinescu (FC Braºov), Vaºvari (FC
Botoºani), Rusescu (Steaua). A ra-
tat: Teixeira (Petrolul).

Cele mai concludente victorii ale
ªtiinþei au fost cele împotriva echi-
pelor din Cluj, pe „Extensiv”, am-
bele cu 3-0. De altfel, Universita-
tea a marcat cel mult 3 goluri într-
un meci, performanþã reuºitã, pe
lângã cele douã jocuri amintite, ºi
la Iaºi ºi la Braºov. Pe de altã par-
te, cele mai multe goluri primite
într-un meci au fost cele 5 înca-
sate de Irimia la Giurgiu. Univer-
sitatea rãmâne însã echipa din Liga
I cu cele mai multe goluri primite
din faze fixe.

Lotul Universitãþii CraiovaLotul Universitãþii CraiovaLotul Universitãþii CraiovaLotul Universitãþii CraiovaLotul Universitãþii Craiova
în sezonul 2014-2015:în sezonul 2014-2015:în sezonul 2014-2015:în sezonul 2014-2015:în sezonul 2014-2015:

PORTARI

Bãlgrãdean 29 de meciuri (20 de
goluri primite)

Brac 5 (9 goluri primite)
Straton 3 (3 goluri primite)
Irimia 1 (5 goluri primite)

FUNDAªI

Vãtãjelu 36 (1 gol marcat)
Frãsinescu 32
Acka 28
Achim 27
Kay 16
Izvoranu 10
Briceag 8
Dumitraº 8
Velcovici 4
Dãnãnae 3
Avrãmia 2

MIJLOCAªI

Bãluþã 34 (3 goluri)
Madson 30 (1 gol)
Târnãcop 26 (3 goluri)
Mateiu 25 (2 goluri)
Brandan 24 (4 goluri)
Bancu 16 (1 gol)
Ferfelea 15 (2 goluri)
Pleºan 10
Cârstea 9

Varga 5
Neacºa 4
Sin 1

ATACANÞI

Nuno Rocha 31 (8 goluri)
Bawab 27 (9 goluri)
Herghelegiu 23 (3 goluri)
Ivan 19 (1 gol)
Curelea 17 (4 goluri)
Valskis 1

Autogoluri: Muºat (U Cluj), S. Fi-
lip (Dinamo), Goºa (FC Caransebeº).

Linia de clasament
în Liga I

5. Universitatea Craiova
34 14 11 9
40-34 53

Cupa Ligii
Rapid – Universitatea 1-0

Cupa României
FC Caransebeº – Universitatea 1-2
Universitatea – Viitorul 2-1 – dupã

prelungiri
Universitatea – Steaua 0-1
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