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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sã zicem mersi, Popescule,
cã cerºetorii încã mai au de la cine
cerºi. actualitate / 2 educaþíe / 5

culturã / 8

Vestea este certã: în
circa douã sãptãmâni,
pepenii „altoiþi” de Dãbu-
leni, produºi în spaþii pro-
tejate, vor fi pe piaþã.
Fructele se apropie de
maturare. Peste 500 de
familii din renumita, de-
acum, comunã pentru
pepenii sãi verzi (lubeni-
þe) deþin în culturã supra-
feþe mai mari de un hec-
tar. Nu mic este însã nu-
mãrul marilor cultivatori
din localitate cu suprafe-
þe de ordinul zecilor de
hectare. Producþia de pepeni verzi va fi acompaniatã ºi de cea de pepeni
galbeni. Ceva mai târziu vor apãrea ºi pepenii produºi în câmp deschis.
Momentan, însã, localnicii sunt dezamãgiþi de scãderea preþului de preluare
a roºiilor, angrosiºtii oferind doar 3 lei/kg. De la ºase lei, pânã mai zilele
trecute. ªi producþia încã nevalorificatã este mare. CRISTI PÃTRU
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UMF Craiova
a sãrbãtorit
45 de ani
de învãþãmânt
medical

Într-o atmosferã festivã, profe-
sorii ºi studenþii Universitãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie au sãrbãtorit, ieri,
în Aula Magna, împlinirea a 45 de
ani de învãþãmânt superior medical
la Craiova. În urmã cu aproape ju-
mãtate de veac, prima promoþie de
studenþi  mediciniºti pãºea cu încre-
dere, dar ºi cu emoþie în clãdirea de
pe strada „Petru Rareº”. Între timp,
de la cei o sutã de studenþi, cât nu-
mãra la începuturile sale Facultatea
de Medicinã, s-a ajuns la 1.600, unii
dintre ei veniþi din diverse þãri ale
Europei, alþii din Africa, Asia sau
America de Nord.
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Filmul zilei de ieri, una pen-
tru istorie, este cunoscut. Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie l-a pus
sub acuzare pe premierul Victor
Ponta învinuindu-l de fals în în-
scrisuri, complicitate la evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani. Fap-
te pe care le-ar fi comis în pe-
rioada de practicare a avocatu-
rii, alãturi de Dan ªova, o per-
soanã absolut departe de orice
competenþã administrativã. S-a
vãzut asta ca ministru. ªi coop-
tarea lui în guvern i se pune în
cârcã lui Victor Ponta. Care de
fapt l-a propus fiindcã a fost vo-
tat apoi de Parlament ºi depus
jurãmântul conform Constituþiei
în faþa fostului preºedinte.

Zile Craiovei sunt, alãturi de concertele
ºi spectacolele care îi binedispun pe cra-
ioveni, ºi o ocazie în care oraºul îºi cele-
breazã ºi bogãþia spiritualã, dintr-o dorin-
þã a lãsa semne palpabile în cartea de isto-
rie. Într-o atmosferã solemnã, Craiova ºi-a
rãsplãtit, ieri, valorile cu care se mândreº-
te. Gãzduitã în sala de spectacole a Operei
Române, festivitatea de acordare a titluri-
lor de „Cetãþean de Onoare al Craiovei” a
fost marcatã, îndeosebi, de prezenþa perso-
nalitãþilor vieþii culturale. Distinsa proza-
toare Ileana Vulpescu, care a inclus parfu-
mul Craiovei de altãdatã în romanele sale,
a pãºit pe scenã anevoios, vârsta spunându-
ºi cuvântul, dar a lãsat un mesaj puternic.
Ardeleancã la origini, actriþa Nataºa Raab
a fãcut ºi ea o declaraþie de dragoste pen-
tru Craiova, oraºul care i-a fost casã timp
de 40 de ani. Scriitorul Alexandru Miro-
nov a mulþumit craiovenilor pentru acest
gest, amintindu-ºi cu plãcere de colegi,
profesori, locuri, într-un cuvânt de Craio-
va. În cadrul aceleiaºi ceremo-
nii, au fost premiaþi ºi 38 de
elevi care s-au întors cu me-
dalii de la concursurile naþio-
nale ºi internaþionale. 33333 AD
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Iohannis: Solicit demisia
premierului. Reacþia lui
Ponta: Nu demisionez.
Doar Parlamentul poate
sã mã demitã!
Preºedintele Klaus Iohannis a

anunþat, ieri, cã, în condiþiile în care
DNA a comunicat cã premierul
Victor Ponta este învinuit de fapte
penale, i-a solicitat demisia acestu-
ia, el spunând cã, în opinia sa, este o
„situaþie imposibilã” pentru
România ca premierul sã fie învinuit
de fapte penale. Premierul Victor
Ponta a anunþat cã respectã poziþia
publicã a preºedintelui, dar cã a fost
numit la conducerea Guvernului de
cãtre Parlament ºi numai Parlamen-
tul îl poate demite.

“Astãzi, Direcþia Naþionalã
Anticorupþie a comunicat public cã
primul-ministru Victor Ponta este
învinuit de fapte penale. Dupã
pãrerea mea, este o situaþie
imposibilã pentru România ca
primul-ministru sã fie învinuit de
fapte penale. Pe de altã parte,
pentru România, cel mai rãu lucru
care s-ar putea întâmpla acum este
o crizã politicã. Având în vedere
toate acestea, solicit demisia lui
Victor Ponta”, a declarat Iohannis,
la Palatul Cotroceni. “Aceste
consideraþiuni ºi solicitarea de
demisie le-am comunicat primului-
ministru într-o discuþie pe care am
avut-o acum câteva minute”, a
precizat Iohannis.

Preºedintele a fãcut acest anunþ la
scurt timp dupã ce s-a întâlnit cu
Victor Ponta la Cotroceni. “Am avut
cu preºedintele Iohannis o discuþie
instituþionalã extrem de corectã ºi
civilizatã! Respect poziþia sa
publicã, dar am fost numit în funcþie
de Parlamentul României ºi doar
Parlamentul poate sã mã demitã!
Cred cã respectarea principiilor
constituþionale este esenþialã pentru
societatea noastrã ºi în niciun caz
nu pot accepta cã un procuror DNA
este deasupra Parlamentului,
Guvernului ºi a cetãþenilor acestei
þãri! Asta ar însemna dictatura ºi
cred cã la peste 25 ani dupã 1989 ar
fi o mare eroare pentru noi toþi!”, a
scris Ponta pe Facebook.
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Filmul zilei de ieri, una pentru istorie, este cu-
noscut. Direcþia Naþionalã Anticorupþie l-a pus
sub acuzare pe premierul Victor Ponta învinuin-
du-l de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani. Fapte pe care le-ar fi
comis în perioada de practicare a avocaturii, alã-
turi de Dan ªova, o persoanã absolut departe de
orice competenþã administrativã. S-a vãzut asta
ca ministru. ªi cooptarea lui în guvern i se pune în
cârcã lui Victor Ponta. Care de fapt l-a propus fi-
indcã a fost votat apoi de Parlament ºi depus jurã-
mântul conform Constituþiei în faþa fostului pre-
ºedinte. La puþin timp, preºedintele þãrii, Klaus
Iohannis, a avut o scurtã declaraþie, altminteri aº-
teptatã: „Primul-ministru este învinuit de fapte
penale. Dupã pãrerea mea, este o situaþie imposibi-
lã pentru România”. Preºedintele Klaus Iohannis
poate cere suspendarea premierului doar pentru
fapte comise în timpul mandatului. Evenimentele s-
au derulat cu repeziciune. ªi preºedintele Camerei
Deputaþilor a convocat Biroul Permanent pentru a
„demara procedurile” cu privire la Victor Ponta,
acesta fiind ºi deputat. ªi astfel ziua de ieri a deve-
nit una neobiºnuitã, cu ceasuri rele pentru social-
democraþi ºi aliaþii lor. Inclusiv Frans Timmermans,

prim-vicepreºedintele Comisiei Europene, mâna
dreaptã a lui Jean Claude Juncker, a afirmat la întâl-
nirea cu Klaus Iohannis de la Cotroceni cã “e o zi
interesantã” dupã ce, cu o zi înainte, în Bulgaria, la
Ruse, avusese unele referiri asupra oportunitãþii
menþinerii MCV. Discuþia premierului Victor Ponta
cu preºedintele Klaus Iohannis, în spatele uºilor
închise, a fost rezumatã astfel de cel dintâi: “Am
avut (…) o discuþie instituþionalã extrem de corectã
ºi civilizatã. Respect poziþia sa publicã, dar am fost
numit de Parlamentul României ºi doar acesta poa-
te sã mã demitã”. Faptul cã filmul de acum cunos-
cut s-a derulat chiar în ziua depunerii moþiunii de
cenzurã a PNL a indus un plus de tensiune menitã
sã radicalizeze câmpurile politice. Rãmânem însã
departe de miezul lucrurilor. Teoretic liberalii, ca
sã doboare guvernul, mai au nevoie de cel puþin
100 de voturi ºi sperã acum într-un viraj de atitu-
dine al parlamentarilor UNPR ºi UDMR. Sãptãmâ-
na viitoare s-ar putea ca interesul naþional sã nu
mai fie Victor Ponta. Deja într-o situaþie dificilã.
Deºi rãmâne stãpân pe sine în succintele declara-
þii. E însã cu spatele la zid, fãrã soluþii miraculoase
la îndemânã. Ceea ce poate consemna istoria e cã
devine primul premier acuzat de fapte penale în

timpul exercitãrii mandatului. Astfel de cazuri sunt
rare, dacã þinem cont de faptul cã Silvio Berlus-
coni, ex-premierul italian, sau Nicolas Sarkozi, ex-
preºedintele francez, ca sã ne referim doar la aceº-
tia, au avut probleme cu justiþia dupã expirarea
mandatelor. România uimeºte în continuare în UE
ºi face deliciul presei strãine. Schimbarea de pute-
re,aºa cum se prefigureazã, este cel mai dezavan-
tajos scenariu cu putinþã, oricât de bine le-ar pica
unora. Victor Ponta a transmis, ieri, o scrisoare
socialiºtilor europeni, dar ºi ambasadelor SUA ºi
UE de la Bucureºti, pentru explicaþiile de rigoare.
Povestea nu se opreºte aici. Pe 10 iunie a.c., Cur-
tea de Apel Alba-Iulia se va pronunþa în dosarul
în care Klaus Iohannis a solicitat anularea unui
raport de evaluare întocmit de ANI, prin care aceas-
ta constatase încãlcarea legislaþiei în domeniul
conflictului de interese. Indiferent de natura solu-
þiei, comentariile vor turna gaz peste foc. Încã un
detaliu: Joi, UE a denunþat „escaladarea” luptelor
din estul Ucrainei estimându-se cã se poate vorbi
de „cea mai gravã violare” a încetãrii focului, din
februarie a.c., care riscã sã declanºeze „o nouã
spiralã a violenþelor”. Partea rusã a menþionat la
rândul ei „provocãrile armatei ucrainene”.

Premierul Victor Ponta a anunþat
cã este considerat suspect de DNA
în dosarul ªova, pentru activitatea
de avocat din 2007-2008 ºi pentru
faptul cã este în conflict de interese
deoarece l-a propus ministru pe aces-
ta. “Sunt suspect în dosarul lui ªova,
pentru activitatea de avocat în 2007-
2008 ºi, de asemenea, sunt în con-
flict de interese cã l-am propus pe
ªova ministru. Am venit la DNA ca
orice om normal, nu a dat nicio de-
claraþie, o se ne cheme pentru decla-
raþii”, a spus Ponta. Întrebat de pre-
sã dacã va demisiona, Ponta a rãs-
puns cã politica se face în Parlament,
nu la DNA, ºi nu a mai dorit sã mai
declare altceva.

Conform sursei citate, una dintre
acuzaþii se referã la faptul cã Victor
Ponta ar fi emis mai multe facturi, fãrã
a avea o bazã legalã, în baza unui
contract încheiat între firma sa de
avocaturã ºi cea a lui Dan ªova. An-
chetatorii susþin cã, în realitate, pre-
mierul nu a efectuat niciun fel de ac-
tivitate profesionalã în temeiul con-
venþiei de conlucrare cu ªova. Mai
mult, în perioada efectuãrii unor con-
troale fiscale, Ponta s-a înþeles cu
ªova ca acesta sã întocmeascã în
cadrul societãþii de avocaþi rapoarte
de activitate juridicã, “pretins a fi
prestatã de Ponta Victor-Viorel, co-
respunzãtoare celor 16 luni cât a du-
rat convenþia”, mai spun procurorii
anticorupþie.

Procurorii DNA susþin cã, în reali-
tate, Ponta nu a efectuat niciuna din-
tre activitãþile înregistrate în conta-
bilitate, folosind o parte din sumele
obþinute de la SCA “ªova ºi Asocia-
þii” pentru cumpãrarea a douã apar-
tamente de lux într-un complex rezi-
denþial situat în Bucureºti. Conform
sursei citate, firma lui Dan ªova i-ar
fi dat premierului dreptul de folosin-
þã gratuitã a unui autoturism Mitsu-

Premierul, urmãrit penal pentru fals în înscrisuri,
spãlare de bani ºi complicitate la evaziune

Premierul Victor Ponta a fost audiat, ieri-dimineaþã, la
DNA, însoþit de un avocat, declarând cã este suspect în

dosarul lui Dan ªova. Victor Ponta este urmãrit penal pentru
fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, complicitate la eva-

ziune fiscalã în formã continuatã ºi spãlarea banilor în dosarul
Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi sãvârºit în perioada

în care era avocat, anunþã DNA.

bishi Lancer Evo 10, “la solicitarea
expresã” a acestuia.

Potrivit ordonanþei procurorilor,
existã date ºi probe din care rezultã
suspiciunea rezonabilã cã o parte în-
semnatã din sumele obþinute de SCA
“ªova ºi Asociaþii” de la cele douã
complexe energetice (Turceni ºi Ro-
vinari) a fost destinatã exclusiv inte-
resului personal al lui ªova Dan-Co-
man ºi a persoanelor din sfera sa re-
laþionalã. «La data 6 mai 2015, în con-
textul documentãrii, de cãtre procu-
rori, a aspectelor privind relaþiile con-
tractuale ale societãþii de avocaturã
SCA „ªova ºi Asociaþii”, s-a dispus
predarea, de cãtre autoritatea fiscalã
competentã, a tuturor înscrisurilor
existente privind actele de inspecþie
fiscalã efectuate la Cabinetul de Avo-
cat „Ponta Victor Viorel”», conform
DNA.

Conform sursei citate, în 30 august
2007, între SCA “ªova ºi Asociaþii”
reprezentatã de ªova Dan-Coman ºi
Cabinetul Individual de Avocat “Pon-
ta Victor-Viorel”, reprezentat de Vic-
tor Ponta, s-a încheiat o convenþie de
conlucrare profesionalã, având ca
obiect “conlucrarea celor douã pãrþi
în dosarele de naturã penalã, de drept
penal al afacerilor, precum ºi în alte
cauze în care se va ivi necesitatea”.
“Convenþia s-a încheiat pe o perioa-
dã nedeterminatã. În convenþie s-a
prevãzut cã pentru lucrãrile profesio-
nale efectuate în conlucrare, onorarii-
le sã fie încasate de societatea de avo-
caþi, iar avocatul Ponta Victor-Viorel
sã primeascã o sumã fixã de 2.000 euro,
pentru care va emite o facturã luna-
rã”, precizeazã procurorii în ordonan-
þã. Printr-un act adiþional, începând
cu luna aprilie 2008, s-a majorat la
suma de 3.000 euro/lunã onorariul lui
Victor Ponta, care la acel moment era
avocat. Convenþia de conlucrare s-a
încheiat în luna decembrie 2008, mo-

ment în care Ponta a devenit ministru,
precizeazã procurorii anticorupþie

«Pentru presupusele activitãþi
efectuate în conlucrare, avocatul
Ponta Victor-Viorel a emis în perioa-
da octombrie 2007 – decembrie 2008
un numãr de 17 facturi fiscale în va-
loare de 181.439,98 lei. Facturile fis-
cale au fost transmise spre deconta-
re societãþii de avocaþi SCA „ªova ºi
Asociaþii” care a efectuat plata con-
travalorii lor dupã care le-a înregis-
trat în contabilitate. Sumele aferente
celor 17 facturi reprezintã cheltuieli
ce nu au la bazã operaþiuni reale,
având în vedere cã, în realitate, Pon-
ta Victor-Viorel nu a efectuat nici un
fel de activitate profesionalã în te-
meiul convenþiei de conlucrare. ªova
Dan-Coman a fost singura persoanã
cu drept de dispoziþie în privinþa ori-
cãror acþiuni de orice naturã care im-
plicau societatea de avocaþi», subli-
niazã DNA. Ulterior, pe fondul unor
controale fiscale, desfãºurate în pe-
rioada mai-octombrie 2011, Victor
Ponta s-a înþeles cu ªova Dan-Coman
ca acesta sã întocmeascã în cadrul
societãþii de avocaþi rapoarte de acti-
vitate juridicã, pretins a fi prestatã de
Ponta, corespunzãtoare celor 16 luni
cât a durat convenþia. Întrucât spe-
cializarea juridicã a premierului este
dreptul penal, s-a stabilit ca activitã-
þile sã vizeze asistenþa juridicã în do-
sare de naturã penalã în legãturã cu
clienþii societãþii de avocaþi.

Astfel, în cursul lunii august 2011,

au fost falsificate 16 înscrisuri cores-
punzãtoare câte unei luni din inter-
valul septembrie 2007 – decembrie
2008. “Cele 16 înscrisuri falsificate de
Ponta Victor-Viorel au fost tehnore-
dactate prin metoda „copy paste”
dupã modelul înscrisurilor privind
activitatea juridicã desfãºuratã de
mai mulþi avocaþi din cadrul SCA
„ªova ºi Asociaþii”, avocaþi care au
declarat cã nu au conlucrat nicioda-
tã cu Ponta Victor-Viorel. În realitate,
Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici
una din activitãþile respective, nici
mãcar în parte. Ponta Victor-Viorel a
folosit o parte din sumele obþinute
de la SCA „ªova ºi Asociaþii” pentru
cumpãrarea a douã apartamente de
lux într-un complex rezidenþial situat
în Bucureºti”, precizeazã DNA.

În perioada 11 noiembrie 2008 –
iunie 2009, premierul a mai beneficiat
de foloase din partea societãþii de
avocaþi. El a primit dreptul de utiliza-
re în mod gratuit a autoturismului
marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În
tot acest timp, societatea de avocaþi
a plãtit avansul (37.027,41 lei), ratele
de leasing (aproximativ 6.000 lei/
lunã) ºi alte obligaþii cãtre firma de
leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna
iunie 2009, Ponta a preluat leasingul
autoturismului fãrã sã mai achite vreo
sumã de bani societãþii de avocaþi.
Autoturismul a fost achiziþionat de
societatea de avocaþi SCA „ªova ºi
Asociaþii”, la solicitarea expresã a lui
Ponta, mai spun anchetatorii.
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Craiova ºi-a rãsplãtit valorileCraiova ºi-a rãsplãtit valorileCraiova ºi-a rãsplãtit valorileCraiova ºi-a rãsplãtit valorileCraiova ºi-a rãsplãtit valorile
Zile Craiovei sunt, alãturi de concerte-

le ºi spectacolele care îi binedispun pe
craioveni, ºi o ocazie în care oraºul îºi
celebreazã ºi bogãþia spiritualã, dintr-o
dorinþã a lãsa semne palpabile în cartea
de istorie. Într-o atmosferã solemnã, Cra-
iova ºi-a rãsplãtit, ieri, valorile cu care se
mândreºte. Gãzduitã în sala de spectaco-
le a Operei Române, festivitatea de acor-
dare a titlurilor de „Cetãþean de Onoare
al Craiovei” a fost marcatã, îndeosebi, de
prezenþa personalitãþilor vieþii culturale.
Distinsa prozatoare Ileana Vulpescu, care
a inclus parfumul Craiovei de altãdatã în
romanele sale, a pãºit pe scenã anevoios,
vârsta spunându-ºi cuvântul, dar a lãsat
un mesaj puternic. Ardeleancã la origini,
actriþa Nataºa Raab a fãcut ºi ea o decla-
raþie de dragoste pentru Craiova, oraºul
care i-a fost casã timp de 40 de ani. Scri-
itorul Alexandru Mironov a mulþumit cra-
iovenilor pentru acest gest, amintindu-ºi
cu plãcere de colegi, profesori, locuri, într-
un cuvânt de Craiova. În cadrul aceleiaºi
ceremonii, au fost premiaþi ºi 38 de elevi
care s-au întors cu medalii de la concur-
surile naþionale ºi internaþionale.
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Ca ºi la ediþia precedentã, festivitatea acor-
dãrii titlurilor de „Cetãþean de Onoare al Craio-
vei” a fost gãzduitã de sala de spectacole a
Operei Române, decorul fiind în perfectã con-
cordanþã cu tonul solemn pe care autoritãþile ºi
l-au dorit ºi de aceastã datã pentru manifesta-
re. ªi, mai mult, ceremonia a fost programatã sã
înceapã la ora 18.00, pentru a împrumuta ceva
ºi din atmosfera boemã a unei serate culturale.
La propunerea autoritãþilor locale ºi cu girul
unanim al consilierilor municipali, au primit ti-
tlul de „Cetãþean de Onoare” scriitoarea Ileana
Vulpescu, actriþa Nataºa Raab ºi omul de ºtiin-
þã Alexandru Mironov. Toþi cei trei s-au aflat în
salã ºi au urcat pe scenã
pentru a-ºi ridica titlurile
care le-au fost conferite.
Nu înainte ca gazdele,
primarul Lia Olguþa Va-
silescu ºi preºedintele
Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, sã-i
întâmpine, aºa cum se
cuvine, pe invitaþi.

„Craiova meritã
statutul de capitalã

aristocraticã
a sudului þãrii”

Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a punctat fap-
tul cã este cea de-a III-a
ediþie a „Zilelor Craio-
vei”, care este organiza-
tã în varã, deoarece, pe
data de 1 iunie 1475, a
fost atestatã documentar
Bãnia. «Un oraº care este
din ce în ce mai puternic
ºi mai dezvoltat, un oraº
din ce în mai frumos, mai cultural. Cred cã meri-
tãm cu prisosinþã ºi statutul de Capitalã Cultu-
ralã Europeanã, aºa cum cred cã meritãm cu
prisosinþã ºi statutul de capitalã aristocraticã a
sudului þãrii pentru cã nu trebuie sã uitãm fap-
tul cã, înainte de rãzboaie, aristocraþia sudului
României îºi fãcea case la Craiova. De aceea
vedem acum cât de minunat aratã centrul vechi
al Craiovei care a fost reabilitat recent ºi care a
fost construit de marii arhitecþi francezi, cu pie-
trari din Italia. Vreau sã vã spun tuturor craio-
venilor „La mulþi ani!”», a spus primarul Craio-
vei.

„Jubileul îl vom marca
din postura de locuitori

ai unei Capitale Culturale Europene”
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion

Prioteasa, a salutat cele trei personalitãþi cu care
se îmbogãþeºte cartea de onoare a Craiovei ºi a

dorit oraºului ca, la jubileul de 25 de ediþii, sã
fie încununat cu statutul de Capitalã Culturalã
Europeanã.  „Figuri ilustre au conturat, în vre-
muri mai vechi sau mai noi, prestigiul unei cita-
dele care ºi-a fãcut din nume un renume. Sãr-
bãtoarea Craiovei este ºi omagiul adus acestor
personalitãþi, a cãrora amprentã o poartã desti-
nul nostru comun. De Mihai Viteazul ºi Titu
Maiorescu la Marin Sorescu ºi Tudor Gheor-
ghe. O galerie impresionantã care ne face cin-
ste ºi în care azi se înscriu trei nume noi, sono-
re, ce-ºi primesc locul binemeritat printre cetã-
þenii de onoare ai oraºului: Ileana Vulpescu,
Nataºa Raab, Alexandru Mironov. (...) O tradi-

þie a devenit aceastã manifestare frumoasã ajun-
sã la cea de-a 19 ediþie, un eveniment at cãrui
jubileu de 25 de ani am convingerea cã îl vom
marca, în anul 2021, din postura de locuitori ai
Craiovei Capitalã Culturalã Europeanã”, a afir-
mat Ion Prioteasa.

„Ce îi cer eu artistului:
sã nu asculte comenzi!”

În ciuda anilor care îºi spun cuvântul pe
chipul sãu, sprijinindu-se pe douã cârje, dar cu
o þinutã dreaptã, scriitoarea Ileana Vulpescu a
urcat pe scenã pentru a-ºi ridica distincþia de
„Cetãþean de Onoare” al Craiovei. Venind dupã
o laudatio lungã, continuatã cu mãrturisirile –
fãcute din postura de prietenã – ale actriþei Geor-
geta Tudor Luchian, Ileana Vulpescu a vorbit
puþin. În cele câteva minute, „Ileana din Brato-
voieºti” (cum am aflat cã îi place sã semneze
atunci când oferã autografe) a sintetizat ceea

ce poate fi numit un crez artistic. În propoziþii
simple ºi susþinându-ºi tonul ferm al vocii cu o
privire pãtrunzãtoare, Ileana Vulpescu le-a ce-
rut artiºtilor sã nu abdice de la un singur lucru,
ºi anume sã nu rãspundã la nici o comandã.
„Mã simt onoratã cã oraºul în care mi-am petre-
cut copilãria ºi adolescenþa ºi-a adus aminte
de mine. La frageda mea vârstã de 83 de ani, mi-
am permis sã trag ºi eu niºte concluzii despre
artã. ªi nu m-am aventurat în altceva decât în
literaturã. Din punctul meu de vedere, scriito-
rul trebuie sã îºi serveascã þara, neamul ºi lim-
ba. Noi ne împopistrãm limba cu tot felul de
nãzdrãvãnii de prin toate colþurile lumii, dar este

bine sã o ºtim pe aceea pe care ne-au lãsat-
o strãmoºii noºtri moºtenire. Dacã am gre-
ºit vreodatã, am greºit singurã, la nici un
fel de comandã. Asta este ceea ce îi cer eu
artistului: sã nu asculte comenzi! Bunã sea-
ra”.

„Voi fi una din oltencele cu care
sã vã mândriþi în continuare”

Actriþa Nataºa Raab s-a nãscut în Ar-
deal, dar Craiova a fost pentru ea o familie
primitoare. Cu fiecare ropot de aplauze din

sala de spectacole, craiovenii i-au confirmat,
de fiecare datã, cã deþine deja un loc aparte în
sufletele lor. Dupã o laudatio lecturatã de Emil
Boroghinã, în care a subliniat cariera impresio-
nantã pe scena Teatrului din Craiova, Nataºa
Raab a le-a mulþumit craiovenilor pentru onoa-
rea de a-i decerna acest titlu. „Vã mulþumesc
pentru aceastã onoare ºi pentru aceastã cinste
pe care mi-aþi fãcut-o. Vã promit cã atâta timp
cât Dumnezeu mã va îngãdui, voi fi una din
oltencele de care sã vã puteþi mândri în conti-
nuare”. Cu harul sãu actoricesc, Nataºa Raab
ºi-a amintit de prima sa consacrare publicã, pe

care a cunoscut-o pe mandatul primarului Va-
sile Bulucea, care i-a oferit o diplomã de onoa-
re. „Era mai tinericã atunci ºi mi-a zis sã mai
cresc pânã când o sã devin ºi cetãþean de onoa-
re”, a spus, cu umor, Nataºa Raab, arãtând in-
vitaþilor diploma pe care o pãstreazã înrãmatã.

„Oltenii
mi-au deschis întotdeauna braþele”
Chiar în clãdirea care a gãzduit ceremonia,

Alexandru Mironov, fost ministru al Tineretu-
lui ºi Sportului (între 1993-1996), a absolvit li-
ceul în urmã cu mulþi ani, iar aceastã perioadã
este una dintre cele mai vii în memoria sa. De
aici ºi ataºamentul pe care omul de ºtiinþã îl are
pentru acest oraº. Înainte sã lectureze lauda-
tio, profesorul Radu Constantinescu a mulþu-
mit Consiliului Local pentru faptul cã a hotãrât
sã acorde sã-i acorde aceastã distincþie lui Ale-
xandru Mironov, un matematician format pe
bãncile ºcolii craiovene.

Jovial, Alexandru Mironov ºi-a expus fi-
rul vieþii, accentuând momentele frumoase
petrecute la Craiova, anii de liceu, colegii ºi
profesorii, orele de scrimã. „Provin dintr-o
familie de basarabeni refugiaþi, ne-am risipit

conform unui plan
pe care armata ro-
mânã îl pusese la
dispoziþie ºi ne-au
ascuns în judeþe în
care eram mai greu
de gãsit. Dupã pe-
regrinãri prin þarã,
la 10 ani am ajuns la
Craiova. Vã spun
asta doar pentru ca
sã subliniez cã nici-
odatã nu m-am sim-
þit strãin, oltenii mi-
au deschis întot-
deauna braþele ºi am
fost egal cu toatã
lumea, la fel de bun
ca toatã lumea, be-
neficiind de aceiaºi
mari profesori. Cred
cã aº putea sã spun
cã, în numele basa-

rabenilor pe care România i-a adãpostit, eu
vã mulþumesc”.

***
Tot ieri, autoritãþile i-au premiat ºi pe elevii

care au obþinut premii la concursurile naþiona-
le ºi internaþionale. Nu mai puþin de 38 de olim-
pici, alãturi de profesorii care i-au pregãtit, ºi-
au auzit numele în salã ºi au fost felicitaþi de
primarul Lia Olguþa Vasilescu pentru perfor-
manþele obþinute. Cu votul consilierilor muni-
cipali, Primãria Craiova le-a oferit acestora pre-
mii în bani, de la bugetul local fiind alocatã o
sumã de 75.000 de lei.
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi, pe 13 august 2013,
i-au trimis în judecatã pe Paulicã
Neagoe, primarul comunei Þuglui,
Iulian Mihai, Constantin Coman,
Zaga Radu ºi Luciana Mihai pen-
tru abuz în serviciu contra intere-
selor publice în formã calificatã,
complicitate la abuz în serviciu, fals
ºi uz de fals, cei patru fiind admi-
nistratorii firmelor de la care pri-
marul a achiziþionat direct bunuri
supraevaluate ºi chiar bunuri pe
care nu avea voie sã le cumpere.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurori, „în perioa-
da mai 2008 – octombrie 2012,
Paulicã Neagoe, în calitate de pri-
mar ºi ordonator de credite al uni-
tãþii administrativ-teritoriale Þu-
glui, prin folosirea procedurii de
achiziþii directe de produse, cu în-
cãlcarea prevederilor legale, a ac-
ceptat la platã facturi pentru o se-
rie de bunuri, achiziþiile fãcându-

Timp de douã zile, joi ºi vineri,
s-a desfãºurat etapa a doua a
„Concursurilor Serviciilor Profe-
sioniste pentru Situaþii de Urgen-
þã”. Pompierii s-au întrecut în ca-
drul probelor deja consacrate –
pista cu obstacole pe 100 de me-
tri, scara de fereastrã, ºtafeta
4x100 de metri ºi realizarea dispo-
zitivului de intervenþie la moto-
pompã –, probele desfãºurându-se
pe echipe.

La finalul celor douã zile de în-
treceri, la pista cu obstacole lo-
cul I a fost ocupat de Detaºamen-
tul 2 de Pompieri Craiova, locul
al II-lea – de Secþia de Pompieri
Craiova, iar locul al III-lea – de
Detaºamentul 1 de Pompieri Cra-
iova. La proba scara la fereastrã

Poliþiºtii din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova, împreunã cu „mas-
caþi” din cadrul Serviciului Acþi-
uni Speciale ºi specialiºti ai Re-
gistrului Auto Român – Agenþia
Dolj au organizat, în cursul zilei
de joi, o acþiune, în municipiul
Craiova, pentru verificarea legali-
tãþii circulaþiei pe drumurile publi-
ce a autovehiculelor înmatricula-
te în alte state. Astfel, pe parcur-
sul acestor activitãþi, oamenii le-
gii au aplicat 77 de sancþiuni con-
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travenþionale în valoare de peste
6.000 lei, dintre care 41 de amenzi
au fost aplicate conducãtorilor de
autovehicule înmatriculate în alte
state pentru diverse nereguli con-
statate în urma controalelor. Poli-
þiºtii rutieri au reþinut în vederea
suspendãrii dreptului de a condu-
ce autovehicule pe drumurile pu-
blice 4 permise de conducere ºi
au retras 4 certificate de înmatri-
culare, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Pompierii s-au întrecut la „Concursurile Serviciilor
Profesioniste pentru Situaþii de Urgenþã”

locul I l-a ocupat Detaºamentul 2
de Pompieri Craiova, locul al II-
lea – Detaºamentul 1 de Pompieri
Craiova, iar locul al III-lea – Sec-

þia de Pompieri Craiova.
La ºtafeta 4x100 de me-
tri, locul I l-a ocupat De-
taºamentul 2 de Pompieri
Craiova, locul al II-lea –
Secþia de Pompieri Segar-
cea, iar pe locul al III-lea
s-a clasat Secþia de Pom-
pieri Bãileºti. La realizarea
dispozitivului de interven-
þie la motopompã, pe lo-
cul I s-a clasat Secþia de

Pompieri Segarcea, pe locul al II-
lea – Detaºamentul 2 Pompieri Cra-
iova, iar pe locul al III-lea – Sec-
þia de Pompieri Craiova.

Clasamentul general aratã ast-
fel: locul I – Detaºamentul 2 Pom-
pieri Craiova, locul al II-lea – Sec-
þia de Pompieri Segarcea, iar pe
locul al III-lea s-a clasat Detaºa-
mentul 1 de Pompieri Craiova. Din
toþi concurenþii se constituie Lotul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Dolj, care va participa la
faza a III-a a concursurilor profe-
sionale ale pompierilor care se va
desfãºura la ISU Mehedinþi.
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Primarul comunei Þuglui, Paulicã Nea-
goe, care a petrecut patru luni în spate-
le gratiilor în acest dosar, a fost condam-
nat la 3 ani de închisoare cu executare
pentru infracþiuni de corupþie. Sentinþa
a fost pronunþatã joi, de Judecãtoria Cra-
iova, ºi nu este una definitivã. Instanþa
l-a menþinut pe inculpat sub control ju-
diciar. În acelaºi dosar au mai fost con-
damnaþi ºi administratorii firmelor cu care
primarul a fãcut afaceri pãguboase pen-

tru bugetul local, însã numai unul dintre
ei a primit 2 ani ºi 8 luni cu executare,
alþi doi – aceeaºi pedeapsã, însã cu sus-
pendare, ultimul scãpând doar cu o
amendã administrativã de 1.000 de lei.
Primarul a fost acuzat cã a creat un pre-
judiciu bugetului local de 473.000 de
lei prin achiziþionarea directã a unor
bunuri de la firmele administrate de cei-
lalþi patru inculpaþi din dosar, cu încãl-
carea prevederilor legale.
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se la preþuri supraevaluate sau
fãrã sã se justifice din punctul de
vedere al legalitãþii, oportunitãþii
sau necesitãþii acestora. În acest
fel, a avizat plãþi nelegale în va-
loare de aproximativ 473.000 de
lei, sumã cu care a fost prejudi-
ciat bugetul local. În sarcina pri-
marului s-au reþinut 22 de acte
materiale de abuz în serviciu con-
tra intereselor publice”.

Mai exact, deºi Primãria sau lo-
calitatea nu aveau nevoie, Paulicã
Neagoe a achiziþionat un complex
de joacã pentru copii, balansoare,
leagãne (care au fost amplasate în
câmp), tobogane, indicatoare ru-
tiere ºi de intrare/ieºire localitate,
pichete PSI, stingãtoare PSI, bãn-
cuþe, coºuri de gunoi, limitatoare
de vitezã ºi multe alte bunuri care
au ajuns sã zacã prin diverse co-
tloane, fãrã a fi folosite, dar pen-
tru care au fost plãtite sume de
câteva ori mai mari faþã de valoa-
rea lor de piaþã. Potrivit ancheta-

torilor, cea mai bunã „colaborare”
primarul a avut-o cu Iulian Mihai,
administrator al societãþilor SC
Comat Prescom SRL Olt ºi Total
Tehno Company Olt, 16 dintre cele
22 de facturi decontate fiind pen-
tru cele douã firme, de unde s-au
cumpãrat bunuri în valoare de
aproximativ 330.000 de lei.

Ofiþeri din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor Dolj, spriji-

niþi de luptãtori ai Serviciului pen-
tru Acþiuni Speciale din cadrul IPJ
Dolj au efectuat, pe 18 iulie 2013,
trei percheziþii domiciliare în locali-
tãþile Potcoava, judeþul Olt, Bãileºti
ºi Þuglui, din judeþul Dolj, la locuin-
þele inculpaþilor. În urma probato-
riului administrat, în aceeaºi zi s-a
luat mãsura reþinerii pe bazã de or-
donanþã de reþinere pe 24 ore a lui
Paulicã Neagoe, Iulian Mihai (39 de

ani), Constantin Coman
(54 de ani) ºi Zaga Radu
(38 de ani), care au fost
introduºi în arestul IPJ
Dolj. O zi mai târziu, pe 19
iulie, toþi cei patru au fost
arestaþi preventiv.

La mai bine de un an ºi
jumãtate de la trimiterea în
judecatã, magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova a pronun-
þat joi, 4 iunie a.c., sentinþa
în dosar. Astfel, primarul
Neagoe Paulicã a primit o
pedeapsã de 3 ani închisoa-

re cu executare, din care va fi scã-
zutã perioada arestãrii preventive de
la 19 iulie la 7 noiembrie 2013 ºi
menþine controlul judiciar. Mihai
Iulian a primit 2 ani ºi 8 luni închi-
soare tot cu executare, Constantin
Coman a scãpat cu o amendã ad-
ministrativã în cuantum de 1.000
de lei, iar inculpatele Zaga Radu ºi
Luciana Mihai au primit câte 2 ani
ºi 8 luni închisoare cu suspendare
pe un termen de încercare de 3 ani
ºi câte 100 de zile de muncã în fo-
losul comunitãþii.

Inculpaþii trebuie sã acopere
prejudiciul creat ºi, în plus, au de
achitat cheltuieli judiciare în va-
loare de câte 5.000 lei Neagoe
Paulicã ºi Mihai Iulian, Constan-
tin Coman are de achitat 4.000 de
lei cheltuieli judiciare, Radu Zaga
– 3.00 de lei, iar Mihai Luciana –
2.000 de lei. Sentinþa nu este de-
finitivã ºi poate fi atacatã cu apel,
atât de inculpaþi cât ºi de procu-
rori, la Curtea de Apel Craiova.
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În deschiderea evenimentului,
rectorul UMF Craiova, prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu, a prezentat
câteva repere istorice referitoare la
evoluþia învãþãmântului medical

superior craiovean. „În ºedinþa
Adunãrii Deputaþilor din ziua de 5
aprilie 1947, Mihail Roºianu, în
calitate de raportor, a prezentat
proiectul de lege privind înfiinþa-
rea universitãþii din Oltenia, sem-
nat de ministrul Educaþiei din acea
perioadã, ªtefan Voitec, ºi minis-
trul Finanþelor, Alexandru Alexan-
drini. Legea prevedea la articolul 2
urmãtoarele: Universitatea din Cra-
iova va funcþiona pentru început
cu facultãþile de Medicinã Umanã,
cea de Medicinã Veterinarã, Facul-
tatea de ªtiinþe Economice, Comer-
ciale ºi Cooperatiste ºi Facultatea
de Agronomie. Aceastã lege a fost
ºi promulgatã pe 21 aprilie 1947,
fiind semnatã de Regele Mihai, de
ministrul Educaþiei, ªtefan Voitec,
ºi ministrul Justiþiei, Lucreþiu Pã-
trãºcanu. Deºi legea a fost apro-

UMF Craiova a sãrbãtoritUMF Craiova a sãrbãtoritUMF Craiova a sãrbãtoritUMF Craiova a sãrbãtoritUMF Craiova a sãrbãtorit
45 de ani de învãþãmânt medical45 de ani de învãþãmânt medical45 de ani de învãþãmânt medical45 de ani de învãþãmânt medical45 de ani de învãþãmânt medical
Într-o atmosferã festivã, profesorii ºi studenþii Universitãþii de Medicinã ºi Far-

macie au sãrbãtorit, ieri, în Aula Magna, împlinirea a 45 de ani de învãþãmânt supe-
rior medical la Craiova. În urmã cu aproape jumãtate de veac, prima promoþie de
studenþi  mediciniºti pãºea cu încredere, dar ºi cu emoþie în clãdirea de pe strada
„Petru Rareº”. Între timp, de la cei o sutã de studenþi, cât numãra la începuturile
sale Facultatea de Medicinã, s-a ajuns la 1.600, unii dintre ei veniþi din diverse þãri
ale Europei, alþii din Africa, Asia sau America de Nord.

La exact trei ani de la dispariþia sa prematurã, Mihai Pã-
traºcu a fost comemorat, ieri, de profesorii ºi elevii Colegiu-
lui Naþional „Carol I”. Fost absolvent al prestigioasei instituþii
de învãþãmânt din Craiova, acesta este considerat unul dintre
cei mai importanþi informaticieni ai ultimilor ani. „Îl come-
morãm astãzi (n.r. – ieri) pe Mihai Pãtraºcu, un absolvent al
Colegiului cu care ne mândrim. Se împlinesc trei ani de când,
la 5 iunie 2012, acesta a dispãrut dintre noi, motiv pentru
care am organizat un concurs ce are ca temã  viaþa ºi activi-
tatea lui Mihai Pãtraºcu”, a afirmat Alexandrina Thorwac-
hter, directorul Colegiului Naþional „Carol I”.

Mihai Pãtraºcu a fost absolvent al Massachusetts Institute
of  Technology (MIT), Boston (SUA), unde a susþinut ºi
doctoratul, obþinând premiul pentru cea mai bunã tezã de la
MIT. Acesta a fost olimpic internaþional la informaticã, unde
a câºtigat ºapte medalii (patru de aur ºi trei de argint), per-

Mihai Pãtraºcu, comemoratMihai Pãtraºcu, comemoratMihai Pãtraºcu, comemoratMihai Pãtraºcu, comemoratMihai Pãtraºcu, comemorat
la Colegiul Naþional „Carol I”la Colegiul Naþional „Carol I”la Colegiul Naþional „Carol I”la Colegiul Naþional „Carol I”la Colegiul Naþional „Carol I”

formanþã care îl situeazã în primii 20 medaliaþi în lume ºi pe
primul loc în România. A propus probleme pentru olimpiade-
le de informaticã fazele naþionale, balcanice, europene ºi in-
ternaþionale, fiind membru în comitetele ºtiinþifice. A fost
membru ales al Comitetului ªtiinþific al Olimpiadei Internaþi-
onale de Informaticã, preºedintele Comitetului ªtiinþific al
Balcaniadei de Informaticã (2011) ºi al Olimpiadei Europene
de Informaticã (2009).

În anul doi de facultate (2005) a obþinut premiul pentru cel
mai bun student în cercetare din America ºi Canada. A fost
membru ales al Comitetului ªtiinþific al Olimpiadei Internaþi-
onale de Informaticã ºi a primit premiul Presburger (2012) al
Asociaþiei Europe de Informaticã Teoreticã, pentru „revolu-
þionarea domeniului de structuri de date”. Lucrãrile ºtiinþifice
de excepþie ale lui Mihai Pãtraºcu sunt citate continuu – 1.769
de citãri pânã în prezent.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

batã, s-a înfiinþat doar Facultatea
de Agronomie, care a ºi fost inau-
guratã în ziua de 17 aprilie 1948”.

Eforturile comunitãþii locale au
continuat însã în ideea de a se avea

o ºcoalã medicalã astfel încât Fa-
cultatea de Medicinã s-a înfiinþat în
cadrul Universitãþii din Craiova prin
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.
59 din 5 februarie 1970, iniþial cu o
singurã specializare: Medicina Ge-
neralã. Au fost, apoi, câteva mo-
mente esenþiale care au marcat în-
fiinþarea UMF: apariþia Facultãþii de
Stomatologie în 1990 ºi a Facultãþii
de Farmacie în 1996. Iar în anul
1998, Parlamentul României, prin
legea nr. 119 din 5 iunie 1998, în-
fiinþa Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, prin desprin-
derea de Universitatea din Craiova.

Din toamnã, la UMF Craiova
s-ar putea studia
Farmacie în limba englezã

În prezent, la UMF Craiova se
desfãºoarã opt programe de stu-

diu, iar din toamna acestui an s-ar
putea studia ºi Farmacie în limba
englezã. Este vorba de Medicinã,
Medicinã Dentarã, Tehnicã Denta-
rã, Facultatea de Farmacie, Facul-
tatea de Moaºe, Asistenþã Medica-
lã, Balneofiziokinetoterapie ºi Re-
cuperare ºi Facultate de Medicinã
în limba englezã. „Facultatea de
Medicinã a pornit în urmã cu 45
de ani de la aproximativ o sutã de
studenþi, cât avea prima generaþie
în 1970. Acum sunt 1.600, iar per
total UMF are un numãr aproape
dublu de studenþi. În cadrul Uni-
versitãþii de Medicinã ºi Farmacie
studiazã tineri de pe întreg mapa-

mondul”, a declarat prof. univ. dr.
Ion Rogoveanu, rectorul Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. La UMF Craiova activea-
zã 450 de cadre didactice ºi 215
personal didactic auxiliar, de între-
þinere ºi administrativ.

 Cu ocazia „Zilelor UMF Craio-
va”, rectorul Ion Rogoveanu a pre-
zentat ºi un bilanþ al anului univer-
sitar 2014-2015. Pe parcursul

acestuia s-au executat lucrãri de
igienizare ºi reabilitare a spaþiilor de
învãþãmânt ºi de cazare. Printre al-
tele, amenajarea sãlii de susþinere
publicã a tezelor de doctorat sau
reabilitarea sãlii de curs la etajul doi
corpul B. Pânã la sfârºitul acestui
an, vor fi modernizate încãperile
ºi holurile de la Corpul A, etajul I –

disciplina histologie, se vor conti-
nua lucrãrile de reparaþie la insta-
laþiile sanitare în cãminele studen-
þeºti, se vor reabilita sala amfitea-
tru de la parter corpul A ºi  instala-
þiile termice din corpul B.

Universitate
cu grad de încredere ridicat

În ultimii ani, datoritã riguro-

zitãþii la admitere ºi a rezultate-
lor obþinute de studenþii sãi, Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie ºi-a crescut prestigiul. La
concursul de admitere la Rezi-
denþiat din sesiunea noiembrie
2014, spre exemplu, un procent
de peste 90% din absolvenþii Fa-
cultãþii de Medicinã au ocupat un
loc sau un post de pregãtire în
Rezidenþiat. Ieri, reprezentanþii
UMF au anunþat ºi care sunt per-
spectivele ºi obiectivele pentru
anul universitar urmãtor. Printre
acestea, pregãtirea rapoartelor de
autoevaluare pe programul de
studii Asistenþã medicalã gene-
ralã, în vederea reacreditãrii de
cãtre ARACIS în toamna aces-
tui an; pregãtirea dosarelor de au-
toevaluare în vederea reacreditã-
rii domeniilor de master de cãtre
ARACIS, tot în cursul acestui an;
creºterea numãrului de articole
ISI publicate pentru a putea crea
baza ºtiinþificã de promovare a
cadrelor didactice; începerea ºco-
larizãrii la programul de studii
farmacie în limba englezã; buna
derulare a contractului de servi-
cii de sãnãtate încheiat cu CAS
Dolj ºi demararea de servicii în
contextul noii aparaturi ce existã
la centrul de explorãri gastroen-
terologie. Anul acesta, Universi-
tatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova a fost evaluatã instituþi-
onal de Agenþia Românã de Asi-
gurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior (ARACIS), primind ca-
lificativul maxim – Universitate
cu grad de încredere ridicat.
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Prof. univ. dr. Ion Turculeanu se declarã un fan al regelui
valsului - Andre Rieu. Prezent la douã concerte, la Budapes-
ta ºi la Istanbul, fostul decan al Baroului Dolj ne destãinuie
din experienþa de neuitat a domniei sale ºi îi îndeamnã pe
craioveni sã participe la concertele artistului olandez pe care
le susþine zilele acestea la Bucureºti. Profesorul Turculeanu
ne vorbeºte în interviul de weekend despre ceea ce a în-
semnat Eurovisionul pentru comunitatea noastrã, dar ºi de-
spre parteneriatele pe care le-a semnat în numele Baroului
Dolj cu prestigioasele instituþii de culturã din Craiova.

Regele valsului Andre Rieu
a sosit în România, mai precis
la Bucureºti, a susþinut deja
primul concert, ieri, urmãtorul
va fi sãptãmâna viitoare, pe 14
iunie, ce înseamnã pentru noi
aceastã alegere ?! ªtiu cã aþi
fost la concertele lui Andre
Rieu, susþinute în afarã, adicã,
vã ºtiu un mare admirator al lui
André Rieu. Suntem ºi noi tre-
cuþi pe lista þãrilor civilizate...

Sunt fan Andre Rieu.  Evident
cã este un succes al celor care l-
au adus ºi este un câºtig pentru
imagina þãrii, pentru cã dacã An-
dre Rieu nu ar fi venit în România
s-ar fi spus cã nu suntem o þarã
nesigurã, cã în România nu se
poate bea o cafea în liniºte, nu se
poate asculta o muzicã de bunã
calitate, cã suntem o þarã de mâna
a treia. Andre Rieu ºi vioara sa,
în acompaniamentul orchestrei
sale, vor oferi românilor un spec-
tacol unic. Eu m-am uitat pe in-
ternet ºi am fost la un spectacol
în 2013 la Istanbul ºi am fost uluit
de ceea am vãzut, o salã de
25.000 de locuri, era sala de bas-
ket, plinã ochi, iar în primãvara
anului 2013 am fost la Budapes-
ta, special pentru Andre Rieu.

Aþi fost aºadar la douã spec-
tacole Andre Rieu, într-adevãr
sunteþi un mare fan...

Da, repet sunt un mare fan...
Însã, dacã la Istanbul  am fost cu
o excursie organizatã, la Buda-
pesta mi-am comandat bilete pe
internet iar ungurii mi-au trimis
biletele într-o sãptãmânã. M-am
dus acolo, m-am cazat la hotel, am
avut ºi o poziþie foarte bunã ºi sea-
ra m-am dus la spectacol. La con-
certul de la Budapesta, 70% din
spectatori erau români. Când at-
mosfera se încinge, pentru cã se
întâmplã ceva acolo, existã o co-

municare extraordinarã între pu-
blic ºi orchestrã, oamenii dansea-
zã, valseazã. La un moment dat a
fost o explozie de tricolor acolo ºi
cineva i-a fãcut cadou o sticlã de
bãuturã cu tricolorul pe ea, ºi An-
dre Rieu a întrebat ce este în sti-
clã respectivã. Din salã i s-a rãs-
puns cã este un cadoul din Ro-
mânia. ªi atunci Andre Rieu a în-
trebat cine este din România.  A
fost un  moment extraordinar. Ne-
am ridicat în picioare ºi am înce-
put sã fluturãm tricolorul, am avut
un sentiment foarte frumos, dar
m-au impresionat ºi ungurii, care
s-au purtat civilizat ºi foarte fru-
mos cu noi, oamenii aceia, prezenþi
la spectacol nu aveau nimic în co-
mun cu ceea ce se petrece în
mediul politic. ªi atunci toatã lu-
mea a strigat sã vinã Andre Rieu
ºi la Bucureºti. ªi iatã-l !

„Andre Rieu
descãtuºeazã
sentimente”

Despre atmosfera de la spec-
tacole ce ne puteþi spune, cã se
întâmplã ceva acolo extraordi-
nar...

Sunt convins cã dupã concert
s-a interesat ce este cu românii
ºi acum concerteazã în Bucu-
reºti. Succesul este deplin pen-
tru cã am vãzut cã numai în Bra-
zilia, þine ºapte zile la rând, câte
un concert, în fiecare zi, din 365
de zile, el 300 are concert. Dar
în Brazilia am vãzut cã are o sãp-
tãmânã la rând concerte. În pri-
mãvara asta a avut la Budapesta
douã concerte, la Istanbul au fost
tot douã, are peste tot, la Viena,
în Mexic… Dar concertul este o
propagandã pentru muzicã, pen-
tru comunicare între oameni, este
o muzicã aplicatã, oamenii explo-
deazã, se îmbrãþiºeazã, dansea-

zã, frumuseþea muzicii, deºi este
un pleonasm sã spui frumuseþea
muzicii, pentru cã muzica e mu-
zicã ºi arta e artã, dar este un
adevãr cã muzica lui Andre Rieu
descãtuºeazã sentimente, oame-
nii la concertele lui devin mai
buni, se împrietenesc, merg la un
pahar de vin dupã aceia ºi co-
menteazã, rãmâi cu o amintire
extraordinarã. Am rãmas cu
amintiri extraordinare de la aces-
te concerte. La un moment dat
chiar mi-a venit o ideea, dupã ce
am vãzut spectacolele de la Bu-
dapesta ºi de la Viena ºi anume,
cã nu am putea sã cumpãrãm un
spectacol ºi sã-l punem într-o pia-
þã, pentru cã ºtiu cã a fost pre-
luat un spectacol de-al sãu ºi pus
pe un ecran mare într-o piaþã, pe
un ecran gigant, dar ar face o
foarte mare propagandã muzicii
de calitate.

La noi Andre Rieu va þine
concertul în aer liber, nu avem
o salã aºa de mare cum e cea
de la Istanbul....

Uitaþi-vã cã la noi nu existã
o Salã a Sportului, sãli de sport
cu 10.000 de locuri nu prea
avem, la Budapesta, sala are
20.000 de locuri, iar la Istanbul
sala are peste 25.000 de locuri.
Noi facem lucrurile cu jumãta-
te de mãsurã. Aºa suntem noi,
nu le facem cum trebuie pentru
cã sperãm cã mai facem altele,
altãdatã, dar nu mai facem,
trebuia sã facem o Salã a Spor-
tului cu 20.000 de locuri pe un
stadion, fãceam eforturi, un an,
doi  dar cinci sute de ani nu mai
eram nevoiþi sã facem. Aºa cã
Andre Rieu e obligatã sã þinã
aceste concerte în aer liber. E
obiºnuit ºi cu acest gen de con-
certe pentru cã el þine la Ma-
astricht, la Amsterdam specta-
cole în aer liber, dar vã garan-
tez cã va fi o încântare pentru
românii care vor participa la
aceste concerte. Este o ches-
tie de civilizaþie sã te duci la un
concert Andre Rieu. Este un
spectacol unic, orchestra lui
este senzaþionalã, în maxim
douã luni toatã lumea va vedea
concertele lui de la Bucureºti,
dar este într-adevãr un succes
pentru noi ca þarã. Din pãcate,
nu putem sã-l aducem într-un

oraº de provincie, pentru cã nu
ai unde sã amenajezi o salã
pentru 10 – 15 mii de oameni.

„Este un pas
cãtre ceea ce

ne dorim
sã devenim”

Bun, sã trecem la un eveni-
ment artistic de mare anvergu-
rã, elegant, extrem de apreciat
ºi de presa internaþionalã care
s-a desfãºurat la Craiova, la
care aþi fost de asemenea pre-
zent, mã refer la Eurovision. Zic
eu cã a fost o idee foarte bunã,
un proiect care  a contribuit la
imaginea Craiovei...

O reuºitã totalã. Un succes al
oraºului nostru ºi al autoritãþilor
locale. Cred cã e momentul sã in-
trãm uºor-uºor în circuitul oraºe-
lor culturale, pentru cã marile eve-
nimente ne-au cam ocolit mulþi
ani, iar aducerea Eurovisionului a
fost un mare succes ºi oamenii
încep sã se obiºnuiascã cu gran-
doarea marilor evenimente. Este
un pas cãtre ceea ce ne dorim sã
devenim ºi anume nu neapãrat o
capitalã culturalã, dar în mod cert,
un oraº cultural.

Vã mãrturisesc cã m-a im-
presionat atmosfera din acele
zile. Oraºul avea viaþã, tineri
mulþi, veniþi ºi din alte locali-
tãþi, terasele erau pline, resta-
urantele erau aglomerate.

Un spectacol este o industrie
care þine nu numai de concurenþi,
ci de tot ceea ce înseamnã ser-
vicii. Este o industrie de servicii
care îi deserveºte pe toþi, concu-
renþi, spectatori, organizatori, for-
þe de ordine, toatã mea e antre-
natã, iar participarea la un astfel
de eveniment, poate sã fie un lu-
cru unic, pentru cã nu poþi sã ºti
când mai ai ocazia sã participi la
un astfel de spectacol. Îmi aduc
aminte cã atunci când s-a inau-
gurat Arena Naþionalã am luat
avocaþii de la mine de la Barou
ºi ne-am dus împreunã acolo ºi
au fost uluiþi de cum arãta Are-
na, nici nu se uitau la meci, toþi
se uitau la cum arãta Arena. Sun-
tem un centru universitar, suntem
un oraº mare, o capitalã de re-
giune, avem tot ce ne trebuie.

„Baroul Dolj a
avut parte de-a
lungul timpului
de mari avocaþi
în rândurile sale”

În calitatea dumneavoastrã de
decan al Baroului Dolj, funcþie
pe care aþi îndeplinit-o mai bine
de 8 ani de zile aþi fãcut partene-
riate cu instituþiile de culturã din
Craiova. Un lucru foarte bun...

Toate activitãþile pe care noi le-
am fãcut la Barou, au fost toate
sub egida „Craiova, Capitalã Cul-
turalã Europeanã 2021” pentru cã
avem toþi datoria sã dãm ceva ora-
ºului ãsta în care trãim. Baroul Dolj
a avut parte de-a lungul timpului de
mari avocaþi în rândurile sale, ma-
joritatea dintre ei au avut funcþii în
administraþia localã, mulþi au fost
primari, au fãcut parte din parla-
mentarii þãrii, aºa cã era nevoie ca
Baroul Dolj sã fie ceea ce fusese
odatã. Deci cum puteam sã fac
acest lucru dacã nu prin realizarea
unor legãturii, unor parteneriate cu
instituþiile de culturã. ªi nu a fost
foarte greu, pentru cã ºi noi, avo-
caþii suntem niºte actori ºi avem
nevoie de ºtiinþa asta a actorului.
Am purtat discuþii cu vechi avo-
caþi ºi cu vechi actori ºi îmi poves-
teau de relaþia pe care o aveau ei
pe timpuri, avocaþii din Baroul Dolj
cu actorii de la Teatrul Naþional, de
la Teatrul Liric, de la Filarmonicã
ºi atunci mi-a fost foarte uºor sã
întind o mânã cãtre cei care con-
duc aceste instituþii de culturã din
Craiova, am stabilit astfel relaþii de
participare a avocaþilor la specta-
colele susþine de prestigioasele in-
stituþii de culturã : Filarmonica, Te-
atrul de Operã, Teatrul Naþional.
A venit în întâmpinarea noastrã un
mare om de culturã, domnul Emil
Boroghinã, care mi-a propus un
parteneriat pe spectacolele de po-
ezie. Iniþial au început mai timid,
dupã aceea au fost transmise ºi la
televiziuni, cu aceste spectacole,
domnul Boroghinã a ajuns în Ame-
rica, a ajuns în Polonia, a ajuns la
Roma. Nu uitaþi cã am fost onoraþi
sã fim parteneri ai Festivalului
Shakespeare, un eveniment repre-
zentativ pentru oraºul nostru. Eu
cred cã sunt lucruri normale ceea
ce am fãcut eu în calitate de de-
can al  Baroului. Dacã eºti ºef asta
nu înseamnã cã stai închis într-un
birou, te dedici, eºti responsabil, iar
rezultatele vor veni.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Conform Ordinului nr. 4430/
2014, emis de Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, de luni,
8 iunie, va începe susþinerea exa-
menului de Bacalaureat, sesiunea
iunie-iulie 2015. Pe 29 mai, s-a în-
cheiat înscrierea candidaþilor.
„Avem înscriºi 5.594 de candidaþi,

În anul precedent, pe „Relaþii de
Muncã” au fost aplicate  213 de
amenzi (91 pentru „muncã fãrã
forme legale”), dintre acestea 31%
fiind contestate în instanþã. „Pânã
la aceastã datã, au fost soluþionate
în instanþã, definitiv, 15 dosare, fi-
ind pronunþate decât douã hotãrâri,
prin care s-au anulat amenzile apli-
cate. De asemenea, instanþele au
dispus nouã plângeri înaintate de
angajator. Putem vorbi ºi de apro-
ximativ 62% de cazuri contestate
în instanþe, 11 dintre dosare fiind
soluþionate definitiv în favoarea
noastrã”, a declarat  Adina Boboº,
purtãtor de cuvânt al ITM Dolj.
Amenzi ºi la „SSM”

La rândul sãu, Cãtãlin Moho-
ra, inspector ºef al ITM Dolj, a
precizat: «Pentru 91% din amen-
zile acordate pentru „muncã fãrã
forme legale” contestabilã (ºi care,
pânã la aceastã orã, au hotãrâri de-
finitive), instanþa a stabilit cã sta-

Aniversarea zilei de 5 iunie – cea
mai importanta zi din calendarul
ecologic – ne dã ocazia sã facem
un APPEL CIVIC ºi MORAL la
toate persoanele care  pot sã con-
tribuie la acþiuni de protecþia me-
diului natural, reconstrucþie eco-
logicã ºi dezvoltare durabilã.

În ceea ce priveºte contribu-
þiile noastre, ale Fundaþiei „Acþiu-
nea Ecologicã Românã” ºi ale ªcolii
Postliceale Ecologice „Sfântul ªte-
fan”, menþionãm:

Fundaþia A.E.R. – primul ONG
de mediu din România, înfiinþat pe
27 Decembrie 1989, are un porto-
foliu de acþiuni diverse, precum:
înfiinþarea ºi funcþionarea  unei uni-
versitãþi ºi a douã ºcoli sanitare;
peste 20 de proiecte de mediu cu
finanþare europeanã, guvernamen-
talã ºi autofinanþare; contribuþii la
apropierea populaþiilor  din zona
transfrontalierã Danubius III (S-V
România, N-V Bulgaria ºi S-E Ser-
bia) ºi contribuþii la dezvoltarea
Ecologiei Sistemice (ºtiinþã interdis-
ciplinarã  fãrã de care nu se poate
vorbi despre Dezvoltare Durabilã).

ªcoala Postlicealã Ecologicã
„Sfântul ªtefan”, o ºcoalã acredi-
tatã pentru douã specializãri ºi au-
torizatã pentru alte trei specializãri
medicale, a pregãtit în cei 16 ani
peste 5530 de  asistenþi medicali
generaliºti ºi asistenþi medicali de
farmacie. Pe lângã nivelul ridicat

de calificare, elevii noºtri au avut
ºi au contribuþii civice pentru pro-
tecþia mediului fundamental al vie-
þii social-economice – Mediul Na-
tural / Ecosfera.

Pentru un sprijin voluntar, în fie-
care sãptãmânã ecologicã, în jurul
zilei de 5 iunie, elevii ºi profesorii
noºtri asigurã o asistenþa medicalã
gratuitã într-un cort amplasat în

centrul municipiului Craiova.
Sperãm ca exemplele noastre sã

fie un îndemn pentru cât mai mulþi
cetãþeni conºtienþi de responsabi-
litatea colectivã pentru siguranþa

aerului curat, a alimentelor ecolo-
gice ºi pentru siguranþa cetãþeanu-
lui (în spitale, de exemplu).

Atenþionãm astfel:
- Omul a descoperit medica-

mente care îl feresc de multe boli,
dar nu de toate ºi, mai ales, nu ºi
de  pericolele surprizã datorate „îm-
bolnãvirii” Naturii!

- Dependenþa sãnãtãþii umane de
gradul de poluare, de nivelul de sã-
nãtate al naturii, este o certitudine
constatatã în domeniul medicinei,

- O altã certitudine: oprirea de-
clinului climatic – pericol funda-
mental  pentru sãnãtatea omului,
nu se poate realiza decât prin con-
versia social-economicã, con-
form principiilor Ecologiei Sis-
temice, pentru trecerea la Eco-
nomia Ecologicã (concept susþi-
nut ºi de Conferinþa ONU, Rio
de Janeiro,  2012).

Dezinteresul pentru naturã a
multor persoane, mai ales a unor
decidenþi, ne costã pe toþi, fiindcã
problemele de mediu nu mai sunt
de mult la timpul viitor!

Toþi activiºtii noºtri ecologiºti
mulþumesc cetãþenilor care, pe lân-
gã problemele strict personale, se
preocupã ºi de problemele colec-
tive, de mediu.

 TECLU CODREªI,
        preºedinte fondator al

Fundaþiei „Acþiunea
Ecologicã Românã”

Sancþiunile acordateSancþiunile acordateSancþiunile acordateSancþiunile acordateSancþiunile acordate
de ITM s-au dovedit legalede ITM s-au dovedit legalede ITM s-au dovedit legalede ITM s-au dovedit legalede ITM s-au dovedit legale

Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a fãcut cunoscutã bilanþul pe 2014,
în ceea ce priveºte soluþionarea în instanþã a cazurilor de nerespectare a

legislaþiei, atât în ceea ce priveºte „relaþiile de muncã”, cât ºi „securitatea ºi
sãnãtatea în muncã”. Procentajul proceselor câºtigate este aproape de cel
maxim (cca. 96%), chiar dacã ITM Dolj stã numai într-un specialist juridic.

rea de fapt a fost corect reþinurã
în actul sancþionator. În acelaºi
timp, vreau sã spun cã avem un
procentaj ridicat de câºtigare a pro-
ceselor, chiar dacã avem numai un
jurist. De asemenea, tot în 2014,
pe „SSM” am acordat 143 de
amenzi, aproximativ 10% dintre ele
fiind atacate în justiþie».

CRISTI PÃTRU

Începe Bacalaureatul!
Astãzi, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj va

organiza ºedinþa de instruire a profesorilor care
vor asista la examenele de Bacalaureat, sesiunea
debutând luni, 8 iunie. Peste 5.000 de elevi vor
încerca sã treacã testul „maturitãþii”, examinãrile
încheindu-se în luna iulie.

atât din anul ºcolar în curs, cât ºi
din cei anteriori. Din cei care ºi-au
manifestat disponibilitatea de a par-
ticipa la examene, 4.710 sunt din
2014/2015, totalul fiind de 6.400.
Diferenþa este datã de cei care nu
au dorit sã fie examinaþi, corigenþi,
sau care nu au situaþia ºcolarã în-

cheiatã ”, a declarat prof. Nicuºor
Cotescu, inspector general adjunct
al ISJ Dolj ºi preºedinte al Comi-
siei Judeþene de Bacalaureat. Acesta
a mai precizat cã, în Dolj, sunt 43
de Centre pentru Evaluarea Com-
petenþelor Lingvistice ºi Digitale
(probã cu care va debuta „BAC-
ul”), 16 Centre de Examinare ºi trei
Centre de Evaluare finalã.

Programul desfãºurãrii exame-
nului de Bacalaureat este urmãto-
rul: 8-10 iunie – evaluarea compe-
tenþelor lingvistice de comunicare
oralã în Limba românã; 10-12 iu-
nie – evaluarea competenþelor lin-
gvistice de comunicare oralã în lim-
ba maternã; 15-19 iunie – evalua-
rea competenþelor digitale; 22-26
iunie – evaluarea competenþelor
într-o limbã de circulaþie internaþi-
onalã; 29 iunie – Limba ºi literatu-
ra românã (scris); 30 iunie – limba
maternã (scris); 1 iulie – proba
obligatorie a profilului (scris); 3 iulie
– proba la alegere a profilului ºi
specializãrii (scris); 6 iulie (pânã la
ora 12.00) – afiºarea rezultatelor;
6 iulie (intervalul orar 12.00-16.00,
depunerea contestaþiilor); 7-9 iulie
– rezolvarea contestaþiilor; 10 iulie
– afiºarea rezultatelor finale.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Horia Pârvãnescu s-a nãscut la 27 martie 1953, în
Craiova, ºi a urmat, în perioada 1972-1978, cursurile
Facultãþii de Medicinã din oraºul natal, specializându-se
în Chirurgie plasticã, iar mai apoi ºi în Microchirurgie
reconstructivã. Tot la Craiova, ºi-a luat doctoratul în
2002, în ªtiinþe medicale, cu lucrarea
„Contribuþii la studiul variabilitãþii vas-
cularizaþiei oaselor”, sub coordonarea
prof. dr. Gheorghe Drãgoi. A fost mai
întâi medic specialist chirurgie genera-
lã la spitalele din Bãileºti ºi din Drãgã-
ºani. Mai apoi, a devenit ºeful Secþiei
de Chirurgie Plasticã din cadrul Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã din Cra-
iova ºi conferenþiar al Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova. A fost
membru fondator al Asociaþiei Chirur-
gilor din România ºi al Asociaþiei Ro-
mâno-Sârbe a medicilor chirurgi. A par-

ticipat la zeci de congrese naþionale ºi internaþionale, unde
a prezentat lucrãri ºi a fost ºi moderator de secþiuni. Anul
trecut, a publicat la Editura Medicalã Universitarã din
Craiova lucrarea „Fotografia medicalã în clinicã”, o

Salon de fotografie cu caracter filantropic,Salon de fotografie cu caracter filantropic,Salon de fotografie cu caracter filantropic,Salon de fotografie cu caracter filantropic,Salon de fotografie cu caracter filantropic,
în memoria drîn memoria drîn memoria drîn memoria drîn memoria dr. Horia Pârvãnescu. Horia Pârvãnescu. Horia Pârvãnescu. Horia Pârvãnescu. Horia Pârvãnescu

A fost medic, ºeful Secþiei de Chirurgie Plasticã a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost fotograf amator, deschi-
zând mai multe expoziþii personale, însã a fost ºi un om implicat în
multe acþiuni cu scop filantropic, vizând îndeosebi susþinerea per-
formanþei, dar ºi sprijinirea persoanelor cu posibilitãþi materiale
reduse. Gesturile sale de generozitate i-au impresionat ºi inspirat,
deopotrivã, pe cei apropiaþi, astfel cã, dupã plecarea sa într-o altã
lume, la sfârºitul lunii mai a.c., aceºtia au decis organizarea pri-
mei ediþii a Salonului de Fotografie „Dr. Horia Pârvãnescu”. Expo-
ziþia de fotografie cu caracter filantropic va fi vernisatã astãzi, 6
iunie, ora 11.00, în sala de spectacole a Cercului Militar Craiova.

Cel mai nou titlu din repertoriul
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, „Vrãjitorul din Oz”, cu
premiera chiar de Ziua Internaþio-
nalã a Copilului, aduce în scenã o
lume fantasticã într-un decor de
poveste – astãzi, 6 iunie, de la ora
18.00. Reprezentaþia, un musical
pentru copii, este adaptare dupã L.
Frank Baum, cu scenariul ºi regia
semnate Cristian Mitescu, sceno-
grafia Eugenia Tãrãºescu – Jianu,
muzica Alexandru Berehoi, core-
grafia Ionuþ Sergiu Anghel. Cãlã-
toria spre Oraºul de smarald, în
cãutarea Vrãjitorului din Oz, se face

Spectacolul de operetã
„Sânge vienez”,
reprogramat pentru duminicã

În urma unor pro-
bleme de sãnãtate pe
care unul dintre artiºti
le întâmpinã, Opera
Românã Craiova a
anunþat «cu pãrere de
rãu schimbarea datei
celei de a doua repre-
zentaþii a premierei
„Sânge vienez” din 6
iunie în 7 iunie, ora
19.00». Locurile rezer-
vate pentru astãzi rã-

mân însã valabile la spectacolul de mâine-searã. Opereta „Sânge
vienez”, pe muzica lui Johann Strauss-fiul ºi un libret de Viktor
Leon ºi Leo Stein, este pusã în scenã într-o regie modernã, sem-
natã Rareº Zaharia, cu un decor cu totul deosebit creat de tânã-
ra scenografã Barbara del Piano (Franþa), în coregrafia lui Rãz-
van Mazilu ºi cu costume realizate printr-o nouã colaborare cu
designerul Cãtãlin Botezatu. Îºi dau concursul Corul, Baletul ºi
Orchestra Operei craiovene, sub conducerea muzicalã a maes-
trului Alexandru Iosub, artiºtii Florin Ormeniºan, Cosmin Mar-
covici (Opera Naþionalã Românã Iaºi), Cristina Oltean, Renata
Vari, Rodica Butu, Noemi Modra, Edith Mag, Laurenþiu Nicu ºi
Cosmin Vasilescu.

Proiecþie
a filmului
documentar
„Calea eroilor:
istoria unei
capodopere”

Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” vã invitã astãzi, 6 iu-
nie, în intervalul orar 12.00-
17.00, în Salonul Medieval, la
vizionarea filmului documentar
„Calea eroilor: istoria unei ca-
podopere”, despre viaþa ºi opera
lui Constantin Brâncuºi. Scena-
riul ºi regia primului film docu-
mentar complet despre marele
artist Constantin Brâncuºi îi
aparþin poetului Horia Muntenuº.
Documentarul este urmat de lan-

sarea romanului „Dincolo de stelele reci”, în prezenþa autorului
Horia Muntenuº, apãrut la Editura „Azbest Publishing” din ªiria
(Arad). Manifestarea face parte din programul activitãþilor Ca-
sei de Culturã „Traian Demetrescu” cu ocazia Zilelor Craiovei.

Poetul Dinu
Flãmând –
invitat, duminicã,
la Teatrul
Naþional din
Craiova

Poetul Dinu Flãmând este in-
vitatul unei noi ediþii a dialoguri-
lor „Duminici de poezie în tea-
tru”, eveniment care se va des-
fãºura mâine, 7 iunie, de la ora
11.00, în Sala „Ion D. Sîrbu” a
Teatrului Naþional din Craiova.
Acesta va citi din poezia sa, va
vorbi despre munca de traducã-
tor al unor mari scriitori (Pessoa,
Semprun, Neruda, Vallejo, Ga-
moneda º.a.) ºi va oferi autogra-

fe. Dinu Flãmând s-a nãscut în 1947, în nordul Transilvaniei, ºi
este licenþiat al Facultãþii de Filologie a Universitãþii „Babeº-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca (1970). Este membru întemeietor al cena-
clului, iar apoi al revistei „Echinocþiu”. În martie 1989 i s-a
acordat azil politic în Franþa, dupã ce denunþase în presa fran-
cezã regimul opresiv din þara sa. În 2012 a devenit consilier al
ministrului de Externe al României, iar între 2013-2014 a fost
numit ministru consilier, reprezentatul României, la Paris, în 
cadrul la Organizaþiei Internaþionale a Francofoniei. Proiectul
„Duminici de poezie în teatru” se aflã la cea de-a VI-a ediþie,
invitaþii anteriori fiind poeþii Ana Blandiana, Ileana Mãlãncioiu,
Nora Iuga, Mircea Dinescu ºi Nicolae Prelipceanu.

„Vrãjitorul din Oz” revine
pe scena Teatrului „Colibri”

alãturi de actorii Mugur Prisãcaru,
Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea, Ionica
Dobrescu, Rodica Prisãcaru, Adri-
ana Ioncu ºi Alla Cebotari.

Duminicã, 7 iunie, la ora 11.00,
este programat spectacolul „Po-
veste japonezã” de Ksenia Stoia-
novic, adaptare ºi regie Zivomir
Jokovic, scenografie  Eustaþiu Gre-
gorian, cu muzica semnatã Alin
Macovei-Moraru. În distribuþie îi
regãsim pe actorii Rodica Prisãca-
ru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea,
Mugur Prisãca-
ru, Emanuel Po-
pescu, Alla Ce-
botari ºi Ionica
Dobrescu. „Re-
prezentaþia ne
poartã pe aripile
iubirii în lumea
ºoriceilor ºi ne
aratã cã acest
minunat senti-
ment ne face
mai puternici,
mai frumoºi”,

spun reprezentanþii instituþiei.
Cele douã spectacole sunt parte

a programului derulat de Teatrul
„Colibri” în cadrul Zilelor Craiovei
(1-7 iunie). Biletele – la preþurile de
5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului – se pot procura
de la Agenþie, sâmbãtã, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar
duminicã în intervalul 10.00-13.00.
Copiii sunt în continuare aºteptaþi
pe esplanada Fabricii de poveºti sã
deseneze pe asfalt personajul pre-
ferat din Regatul copilãriei.

noutate absolutã pe plan naþional, pe care ar fi dorit sã o
editeze ºi în limba englezã.

Fotograf amator ºi membru al Fotoclubului „Mihai
Dan-Cãlinescu”, Horia Pârvãnescu a deschis pânã
acum mai multe expoziþii personale, majoritatea cu scop

filantropic, fonduri-
le rezultate din vân-
zarea lucrãrilor sale
fiind direcþionate
cãtre premierea ele-
vilor olimpici dol-
jeni, Cãminul de Bã-
trâni din Craiova
etc. „Seria acestor
expoziþii filantropi-
ce a început-o la
Muzeul de Artã Cra-
iova, încurajat de
regretatul Florin
Rogneanu, de care

ne lega pe amândoi o caldã prietenie”, a subliniat col.
(r.) Mircea Anghel, preºedintele amintitului fotoclub.

Ca artist fotograf, Horia Pârvãnescu a participat la
multe saloane de fotografie naþionale ºi internaþionale,
în cadrul cãrora a avut numeroase lucrãri acceptate ºi
a obþinut distincþii. La cel mai recent Salon Naþional
„Mihai Dan-Cãlinescu” de la Craiova, din anul 2013,
a câºtigat Medalia de Aur la categoria „Tema liberã
color”, cu lucrarea „Cãlãtor”. Împreunã cu membrii
fotoclubului craiovean a participat la toate expoziþiile
de grup pe care acesta le-a deschis la alte fotocluburi
din þarã ºi din strãinãtate. „Luna aceasta, pe data de
17, va expune împreunã cu noi la Foto Club Arad o
serie de  trei portrete în cadrul expoziþiei fotoclubului
nostru, intitulatã „Expresii în alb-negru”», a adãugat
col. (r.) Mircea Anghel, care a avut cu Horia Pârvã-
nescu nu numai o frumoasã colaborare de-a lungul
timpului, ci ºi o strânsã prietenie.
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În contextul reizbucnirii ten-
s iuni lor  în  es tu l  separa t i s t
ucrainean, Naþiunile Unite au

Viktor Orban: Statele UE ar trebui
sã aibã dreptul de a decide
ce imigranþi sã primeascã

Statele membre UE ar trebui sã
aibã “dreptul fundamental” de a
stabili ce imigranþi extracomuni-
tari sã primeascã, afirmã premie-
rul Ungariei, Viktor Orban.
Acesta a criticat politicile Uniunii
Europene în materie de imigraþie.
“Dacã nu ne-ar impune reguli
nerealiste, nu ar fi refugiaþi în
Ungaria, i-am fi repatriat pe toþi
demult”, a spus Orban. Premierul
Ungariei a propus ca deciziile în
materie de imigraþie sã þinã de
competenþa statelor sau ca
reglementãrile europene sã fie
“realiste”. “Imigranþii care vin
din Grecia sau din Serbia nu mai
sunt refugiaþi în momentul
ajungerii în Ungaria pentru cã nu
mai vin direct din þãrile din care
fug”, a spus Orban. Referindu-se
la cotele de imigraþie impuse de
Comisia Europeanã statelor
membre UE, Orban a catalogat
ideea drept un “eºec”, exprimând
convingerea cã planul va fi
respins la summitul UE. Orban a
notat cã unele state europene au
poziþii “chiar mai radicale” decât
Ungaria în materie de imigraþie,
oferind ca exemple Olanda ºi
Marea Britanie. Consultarea
naþionalã din Ungaria în materie
de imigraþie este “corectã ºi
deschisã”, a spus Orban, admi-
þând cã întrebãrile nu sunt tocmai
“favorabile imigranþilor”. “De ce
ar trebui sã iubim imigranþii când
cetãþenii ungari îi considerã
pericole sau ameninþãri?!”, a
adãugat Orban.

Atac informatic în SUA. Sunt
afectate datele a 4 milioane
de foºti ºi acuali angajaþi
ai Guvernului

Statele Unite au fost lovite de
un uriaº atac informatics. Au fost
expuse datele personale a peste 4
milioane de funcþionari guverna-
mentali. Vinovaþi: hackerii
chinezi, afirmã presa americanã.
Atacul a fost depistat de Biroul
pentru Administrarea Personalu-
lui, în fapt un fel de Departament
de Resurse Umane al guvernului
american. OPM colecteazã
informaþiile angajaþilor federali,
gestioneazã personalul guvernu-
lui ºi atribuie acreditãrile
membrilor sãi. Printre datele
acestora se numãrã sarcinile de
serviciu, date privind performanþa
ºi instruirea. Breºa de securitate a
fost observatã în aprilie, datoritã
unor înnoiri ale sistemelor
informatice ale OPM, dar ar fi fost
comisã tocmai în decembrie,
afirmã prestigiosul cotidian
Washington Post, care citeazã
oficiali sub acoperirea anonima-
tului. Agenþia afirmã cã datele
personale a 4 milioane de actuali
ºi foºti angajaþi ai guvernului ar fi
compromise. FBI-ul a început o
anchetã. China neagã ferm orice
implicare în atac ºi transmite cã
asemenea acuzaþii sunt iresponsa-
bile. Autoritãþile americane sunt
din ce în ce mai mult þinta unor
breºe informatice. Chiar Biroul
pentru Administrarea Personalu-
lui a fost în martie anul trecut
þinta unui atac similar, dar
sistemele de securitate l-au
blocat. ªi atunci, acuzaþiile s-au
îndreptat tot spre hackerii
chinezi.

La summitul G7 se va discuta despreLa summitul G7 se va discuta despreLa summitul G7 se va discuta despreLa summitul G7 se va discuta despreLa summitul G7 se va discuta despre
prelungirea sancþiunilor UE împotriva Rusieiprelungirea sancþiunilor UE împotriva Rusieiprelungirea sancþiunilor UE împotriva Rusieiprelungirea sancþiunilor UE împotriva Rusieiprelungirea sancþiunilor UE împotriva Rusiei

La summit-ul G7 care începe duminicã în
Germania se va lua în discuþie prelungirea, pro-
babil pentru ºase luni, a sancþiunilor Uniunii
Europene pentru Rusia, a declarat  ieri un im-
portant oficial european, sub rezerva anoni-
matului. “Consider cã este o problemã tehni-
cã. Va fi discutatã voinþa politicã referitoare la
prelungirea sancþiunilor. Nu doresc sã specu-
lez în legãturã cu asta. Prelungirea ar trebui sã
fie de ºase luni ºi apoi ne întoarcem ºi vedem
unde ne aflãm. Însã nu este o decizie pentru
G7”, a spus oficialul euro-
pean. Sancþiunile economice
europene împotriva Rusiei,
impuse ca urmare a conflic-
tului din Ucraina, urmeazã sã
expire în luna iulie. Liderii UE
au convenit în martie cã sanc-
þiunile vor fi menþinute pânã
la implementarea deplinã a
acordului de încetare a focu-
lui de la Minsk, cu prelungi-
rea acestora pânã la sfârºitul
anului, însã o decizie oficialã
urmeazã sã fie luatã. Cance-
larul german Angela Merkel a
declarat, într-un interviu pu-
blicat ieri de DPA, cã doreºte
relaþii bune cu Moscova, însã
participarea Rusiei la summi-

tul G7 este în prezent “de neconceput” ca ur-
mare a anexãrii Crimeii. Ieri dupã-amiazã,  ºi
premierul canadian Stephen Harper ºi-a expri-
mat o pãrere asemãnãtoare. “Canada va fi ca-
tegoric împotrivã sã i se permitã lui Putin sã
stea la aceeaºi masã cu G7”, a declarat Har-
per. Potrivit acestuia, politica externã a Rusiei
“face din negru alb, cu toate cã toþi ºtiu cã
lucrurile nu stau aºa”. “Atâta vreme cât ei (ru-
ºii) ne vor trata ca pe niºte tâmpiþi, nu are sens
sã purtãm un dialog cu ei”, a afirmat Stephen

Harper.  Întrebatã când preºedintele rus Vladi-
mir Putin sau un succesor al sãu ar putea fi
din nou invitat la G7, Angela Merkel a afirmat
cã “participarea Rusiei în acest moment este
de neconceput. G7 este un grup de state care
împãrtãºesc valori precum democraþia ºi sta-
tul de drept”. “Principiile noastre au la bazã
faptul cã apãrãm dreptul internaþional ºi invio-
labilitatea frontierelor naþionale, deoarece ele
formeazã baza ordinii noastre mondiale. Prin
contrast, anexarea Crimeii de cãtre Rusia a fost

o încãlcare a dreptului inter-
national”, a mai spus ea. “Au
fost reuniuni frecvente G20
dupã izbucnirea crizei financia-
re internaþionale, la care Rusia,
împreunã cu toate þãrile dezvol-
tate, a fost ºi ea reprezentatã.
Sunt fericitã cã un climat de lu-
cru extrem de bun s-a dezvoltat
acolo. Însã G7 are o semnifica-
þie complet diferitã — pentru
discuþii la un nivel mai larg avem
G20. Bineînþeles cã trebuie, ºi
doresc, sã continuãm sã lucrãm
împreunã cu Rusia”, a precizat
cancelarul german. În opinia sa,
“anumite conflicte, precum cel
din Siria, nu pot fi rezolvate fãrã
Rusia”.

Premierul grec Alexis Tsipras, aflat în plin
proces de negocieri dificile cu Uniunea Eu-
ropeanã ºi cu Fondul Monetar Internaþional,
a purtat o convorbire telefonicã cu preºedin-
tele rus Vladimir Putin, tema abordatã fiind
cooperarea energeticã ºi economicã între cele
douã state. “Subiecte privind cooperarea ce-
lor douã state în sectoarele energiei ºi antre-
prenoriatului au fost discutate în vederea par-
ticipãrii lui Alexis Tsipras la summitul econo-
mic de la Sankt Petersburg”, din 18-20 iunie,
precizeazã un comunicat al executivului de la
Atena. Potrivit agenþiei elene ANA, a fost
abordatã ºi chestiunea participãrii Greciei la
Banca de Dezvoltare a BRICS (Brazilia, Ru-
sia, India, China ºi Africa de Sud). Discuþia
dintre cei doi lideri a avut loc la o zi dupã ce
Grecia a grupat tranºele scadente în iunie cãtre
FMI, amânându-le pentru sfârºitul lunii, în
încercarea de a câºtiga timp pentru ajunge-
rea la un acord cu creditorii. Negocierile din-

ONU: Armistiþiul din Ucraina trebuie sã fie respectat în totalitate
fãcut apel ieri la toate pãrþile
impl ica te  în  conf l ic tu l  d in
Ucraina sã respecte în totali-

tate regimul de încetare a fo-
culu i  prevãzut  în  f ragi le le
acorduri de pace încheiate în
februarie la Minsk. “Armistiþiul
trebuie sã fie respectat în to-
talitate ºi protecþia civililor tre-
buie sã fie o prioritate”, a afir-
mat secretarul general adjunct
al ONU pentru afaceri politice,
Jeffrey Feltman, în cadrul unei
reuniuni de urgenþã a Consiliu-
lui de Securitate. “Suntem pe
cale de a asista fie la agrava-
rea unui conflict greu de regle-
mentat,  fie la o reizbucnire
temporarã a tensiunilor în anu-
mite zone ale conflictului. Nu
ne putem permite niciunul din

aceste  scenari i” ,  a  adãugat
Feltman, în faþa reprezentanþi-
lor celor 15 state membre ale
Consiliului. Reuniunea a fost
cerutã joi de Lituania dupã ce
preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko a afirmat în aceeaºi
zi cã peste 9.000 de soldaþi ruºi
se  a f lã  în  prezent  în  es tu l
Ucrainei, liderul de la Kiev ce-
rând armatei sale sã fie pregã-
titã pentru eventualitatea unei
“invazii ruseºti pe întreaga lun-
gime a frontierei ruso-ucraine-
ne”. Moscova a respins însã
acuzaþiile Kievului, reafirmând
cã nu existã niciun fel de tru-
pe ruse în Ucraina.

Alexis Tsipras ºi Vladimir Putin au discutat telefonic
despre cooperarea energeticã

tre Atena ºi creditorii sãi - UE, BCE
ºi FMI - vor constitui un subiect de
discuþii în timpul summitului G7,
care se va desfãºura duminicã ºi luni
în Germania. Referitor la convorbi-
rea Putin-Tsipras, un comunicat al
Kremlinului precizeazã cã în cadrul
acesteia au fost discutate “mãsurile
practice privind realizarea acordu-
rilor încheiate în timpul vizitei re-
cente a lui Alexis Tsipras în Rusia,
mai ales construirea prevãzutã de in-
frastructuri de transport al gazului
pe teritoriile Turciei ºi Greciei”. Cu
ocazia vizitei prim-ministrului grec
la Moscova, la începutul lunii aprilie, preºe-
dintele rus a evocat posibilitatea unor proiec-
te comune de infrastructurã.  Cei doi lideri
au discutat deja despre acest subiect la înce-
putul lunii mai, Tsipras indicând cã Atena este
pregãtitã sã participe, “printr-o întreprindere

publicã”, la prelungirea pe teritoriul sãu a vi-
itorului gazoduct Turkish Stream, destinat sã
compenseze abandonarea South Stream. La
rândul sãu, Moscova ºi-a expirmat intenþia
de a susþine un plan de finanþare a acestei
întreprinderi.
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07:00 În grãdina Danei
07:25 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
07:55 Curierul diplomatic
1952
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Europa mea
10:30 Zon@
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Emigrantul
1917, SUA, Comedie, Scurt

metraj
17:30 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:45 Studio UEFA Champions

League2014-2015
21:40 UEFA Champions League

2014-2015
23:50 Studio UEFA Champions

League2014-2015
00:30 Monstrul
00:30 Monstrul (R)
2006, Coreea de Sud, Come-

die, Dramã, Fantastic, Horror, SF,
Thriller

02:25 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

03:15 Emigrantul (R)
1917, SUA, Comedie, Scurt metraj

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Geopolitice
08:30 Europa 360°
09:00 Mic dejun cu un campion
10:00 România în anii celui De-

Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Arca lui Noe
12:00 Destine ca-n filme
13:00 Popasuri folclorice
13:55 FILLER
14:10 Puterea promisiunii
1997, SUA, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mituri muzicale româneºti
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Mosquito Coast
1986, SUA, Aventuri, Dramã,

Horror
22:10 FILLER
22:20 Killshot - Þinte sigure
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:00 Momentart
00:15 Arte , carte ºi capricii

TVR 2

07:50 Magnolii de oþel
09:20 Picasso, artist si demon
11:25 Þestoasele Ninja
13:05 Povestea þestoaselor

Ninja
14:45 Eroii monumentelor
16:45 Frumoasa ºi bestia
18:35 Epoca de gheaþã
20:00 Houdini
21:25 Houdini
22:55 Þestoasele Ninja
00:35 Poveºti de groazã
01:35 Ultima dorinþã a lui Nobel
03:10 O soþie pentru Barry
04:35 Ultima patrulã
06:00 Liga dreptãþii: Spargerea

de la muzeu

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:15 Aventura prieteniei
1995, SUA, Aventuri, Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
14:30 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Recompensã cu bucluc
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:30 Omul invizibil
2000, SUA, Acþiune, SF
00:30 Recompensã cu bucluc

(R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:30 Omul invizibil (R)
2000, SUA, Acþiune, SF
04:30 Aventura prieteniei (R)
1995, SUA, Aventuri, Familie
06:00 Pinguinii din Madagascar
2008, SUA, Animaþie, Comedie

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 FriendZone
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
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
06:45 Dragoste de viaþã

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
11:15 La bloc
13:00 Cricket sau nimic (R)
15:30 De douã ori da (R)
17:00 Cowboy ºi idioþi
19:00 Playlist pentru Nick ºi

Norah
20:30 În luptã cu mafia
22:45 Avanpostul
00:45 În luptã cu mafia (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie
1997,  Canada, Dramã, Familie
09:30 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Ultimul rãzboinic al aerului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
22:30 Amor la Roma
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Nemuritorul 5: Pe urmele

legendei
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
02:30 Cele ºapte aventuri ale lui

Sinbad
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
04:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Pastila de râs (R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Norã pentru Leana
23:30 Moby Dick
2010, Aventuri, Dramã
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Norã pentru Leana (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Râzi ºi câºtigi (R)
08:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Cireaºa de pe tort
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Buletin de Bucureºti (R)
1982, România, Comedie
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Minotaur
1999, SUA, Romantic, Thriller,

Dragoste
22:30 Ninja Asasin
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
00:30 Minotaur (R)
1999, SUA, Romantic, Thriller,

Dragoste
02:30 Ninja Asasin (R)
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

07:00ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Cupa "Hagi Danone"
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat
22:00 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night Braºov:''Munte

de bãtaie''
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Gala Tiff
23:00 Starea naþiei
00:00 Garantat 100%
00:55 Andografia zilei
01:10 Douã zile la New York
2012, Germania, Franta, Belgia,

Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste

02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
13:55 FILLER
14:10 Sã mori rãnit din dragoste

de viaþã
1983, România, Dramã
15:40 5 minute de istorie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Trepte spre cer
1978, România, Dragoste
21:40 FILLER
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 Eu când vreau sã fluier,

fluier
2010, România, Dramã, Thriller
23:50 Mituri muzicale româneºti
00:50 Livada cu viºini de Anton

Pavlovici Cehov
02:10 Livada cu viºini de Anton

Pavlovici Cehov Ultima parte
03:50 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo

TVR 2

07:25 Plan de joc
09:15 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
11:00 Houdini
12:25 Houdini
13:55 RoboCop
15:50 Noi suntem familia Miller
17:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
20:00 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
21:45 Urzeala tronurilor
22:45 Nãscut din nou
00:55 La ananghie
02:30 Cursã explozivã
04:00 Urzeala tronurilor
05:00 Silicon Valley
05:30 Vicepreºedinta
06:00 RoboCop

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Un alt început
2005, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Baywatch: Nuntã în

Hawaii
2003, SUA
16:00 Uite cine vorbeºte
1989, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Columbiana
2011, SUA, Franta, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Thriller
22:30 Duºmanul din ape
2005, SUA, Acþiune, Horror
00:15 Apropo Tv (R)
01:00 Columbiana (R)
2011, SUA, Franta, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Thriller
02:45 Duºmanul din ape (R)
2005, SUA, Acþiune, Horror
04:30 Dupã 20 de ani (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 FriendZone
15:00 Inger sãlbatic
16:00 Inger sãlbatic
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Zodiacul de acasã (R)
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

07:15 Doamne de poveste
08:15 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:30 De douã ori da (R)
13:00 Playlist pentru Nick ºi

Norah (R)
14:30 Cowboy ºi idioþi (R)
16:30 Cum s-a scufundat

Laconia
18:30 Ziua cârtiþei
20:30 Cântec de leagan
22:30 Fortãreaþa 2
00:30 Cântec de leagan (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Ultimul rãzboinic al aerului
(R)

2010, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic

11:00 Amor la Roma (R)
2010, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Insula iubirii
23:00 Secunda fatalã
1995, SUA, Acþiune
01:00 Titanic II
2010, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:00 Norã pentru Leana (R)
12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Moby Dick (R)
2010, Aventuri, Dramã
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00  Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Misterele Casei Bantuite
2009, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ochii din umbrã (R)
03:15 Misterele Casei Bantuite

(R)
2009, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
05:15 D-Paparazzi (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Playtech
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Râzi ºi câºtigi (R)
14:00 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Constantin 60
23:30 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Amintiri din viitor (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal Cupa Româ-

niei Timiºoreana: Steaua - U
Cluj

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 SuperKombat: Gala

Învingãtorilor
22:00 KO de România!:

Fight Night
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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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 econo-
micã), promoþia
2015, solicit an-
gajare. Telefon:
0755/996.001.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere Craiovi-
þa Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAME-
RE CENTRU.
Telefon: 0766/
553.144.

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate uti-
litãþile, ultramoder-
nã. Telefon: 0746/
096.613.
Vând casã Rânca,
demisol, parter+
etaj1+ mansardã -
5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã Ne-
goieºti stradalã.
Teleon: 0762/
305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi
magazie, 3000
mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/
271.285.

Vând casã oraº
Cãlimãneºti (jude-
þul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,
bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire
centralã, izolatã
termic sau schimb
cu 2 apartamente
2 camere – vari-
ante. Telefon:
0746/ 498.818.
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giube-
ga - Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490
dupã ora 18.00.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.

VÂND teren intra-
vilan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
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 in-
travi lan 2800
mp în Craiova.
Telefon: 0722/
943.220.

Vând 2.600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova - ªim-
nicul de Sus la
600 m de lacul
Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, stu-
diu geotehnic,
lângã pãdure.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.

Consiliul Local al comunei Pleni-
ta, judetul Dolj, scoate la licitatie in
vederea inchirierii spatiu medical,
in suprafata de 14 mp, situat in
cadrul imobilului „Spital (sectie chi-
rurgie si obstretica ginecologie)”,
din comuna Plenita, satul Plenita,
str. A. I. Cuza, nr. 37, etaj 1, came-
ra nr. 4, judetul Dolj, proprietate
publicã a comunei Plenita.

Preþul de pornire la licitaþie: 3
lei/mp/luna.

Data þinerii licitaþiei:
22.06.2015, orele  12:00  la sediul
primariei.

Termenul limita pentru de-
punerea ofertelor:  22.06.2015,
orele 11:00.

Condiþiile de participare la
licitaþie sunt afisate la sediul pri-
mariei. Relaþii suplimentare la
sediul primariei sau  la  telefon
0251/368.189.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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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.

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 ªim-
nicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de
culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000
km parcurºi. Tel.
0744.780.550.
Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã.
Telefon: 0749/
059.070.

Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprie-
tar, proprietar, par-
ticular. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând canapea 3
locuri, extensibilã,
imitaþie piele albas-
trã,  stare foarte
bunã, preþ 450 lei
negociabil ºi masã
de bucãtãrie, 4 lo-
curi, 120 lei nego-
ciabil. Telefon:
0729/033.903
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, tele-
fon:0351/446918.
Vând grâu. Te-
lefon: 0766/
676.238.
Sufragerie 5
corpuri – 500
RON, dormitor -
800 RON, ca-
napea – 300
RON. Telefon:
0730/619.935.

Vând cazan þuicã
din cupru 110 litri
complet, ºpalieri
pentru. viþã de vie,
cisternã apã
3600 litri. Telefon.
0744/ 928.444.
Vând 2 locuri de
veci în Ungureni-
zona Oblemenco.
Telefon: 0351/
468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 gropi bolti-
te cimitir Sineasca.
Telefon: 0732/
815.496.
Vând cruce mar-
murã 120/40/10
scrisã – 80 lei,
pompã de udat
grãdinã Cama 200
lei - sãpun de casã
10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug pen-
tru arat cu boi.
Telefon: 0251/
421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã.
Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIM-
BOLIA, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3
culoare negru.
2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant cu douã
sonde diferite. Tele-
fon. 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam
30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând apa-
rat auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu
.in. 5 rame cu pu-
iet - Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, combi-
nã frigorificã Arctic
nouã maºinã de
cusut Singer ºi
Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete
piele militare, piele
bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzica-
lã stereo, calcula-
tor indstruire co-
pii. Telefon: 0735/
445.339.

Vând douã locuri
de veci cu capac,
în ciment la Cimi-
tirul Roboaica ºi
douã locuri nefã-
cute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
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Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat
mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

Vând maºinã de
spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala
70 cm. Telefon:
0770/303.445.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoni-
erã Brazda lui
Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez sau
vând apartament
2 camere Valea
Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez aparta-
ment 2, camere
mobilat - zona
Brazda lui Novac.
Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate,
caut femeie se-
rioasã, cãreia sã-i
placã la þarã 55 / 60
ani. Telefon: 0764/
635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. 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 manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Familiile Geno-
iu Gheorghe ºi
Jianu Lucian
transmit since-
re condoleanþe
la decesul ce-
lui ce a fost
ing. GHENEA
CONSTANTIN,
un om cu suflet
ales ºi bun.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace!
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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”!

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.
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În aceastã searã, Barcelona ºi
Juventus se vor întâlni în capitala
germanã, Berlin, în cel mai aºtep-
tat meci al sezonului, finala UEFA
Champions League.

Ambele echipe au avut un se-
zon remarcabil pe plan intern ºi
au ºansa unei triple de vis. Din nou
în centrul atenþiei este Leo Messi,
un veritabil specialist al meciuri-
lor decisive, însã italienii îl au în-
tre buturi pe veteranul Gianluigi
Buffon, care va juca pentru pri-
ma oarã în carierã împotriva ar-
gentinianului. Pericolul pentru
Bufon nu vine însã numai din par-
tea lui Messi, Neymar sau Suarez
putând lovi ºi ei la fel de letal. De
altfel, cei trei au punctat în acest
sezon de nu mai puþin de 120 de
ori – record absolut. Ce celaltã
parte, Tevez ºi Morata sunt prin-
cipalii favoriþi în a-i da cele mai
mari bãtãi de cap lui Andre ter
Stegen.

O singurã absenþã notabilã va
avea finala de azi ºi va fi din tabã-
ra lui Juve. Este vorba despre
Giorgio Chiellini, accidentat în
aceastã sãptãmânã la un antrane-
mant. Locul sãu în centru defen-
sivei va fi luat de Barzagli.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala,

la Berlin, în Germania: Juventus – Barcelona / 3:45
– CURSE DE MAªINI - Indycar Firestone 600.

DIGI SPORT 2
19:00 – HANDBAL (F) – Baraj de calificare

la CM 2015, manºa tur: Serbia – România / 0:30
– FOTBAL Brazilia – Serie A: Atletico Mineiro –
Cruzeiro.

DIGI SPORT 3
14:15, 16:00, 16:45 – CURSE DE MAªINI –

la Silverstone, în Regatul Unit: ADAC GT Mas-
ter Red Bull Ring, EuroFormula Open, Interna-
tional GT Open: cursele cu numãrul 1 / 0:00 –
FOTBAL Argentina – Primera Division: San
Lorenzo – Belgrano.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala,

la Berlin, în Germania: Juventus – Barcelona.
DOLCE SPORT 2
20:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Canadei: calificãri.

EUROSPORT
13:30 – CURSE DE TURISME – Campiona-

tul Mondial FIA by LG: etapa în Rusia / 16:00,
18:00 – TENIS – Turneul de la Roland Garros, la
Paris, în Franþa: ziua a 14-a.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Gold Coast

Suns – Sydney Swans / 12:30 – TENIS – Tur-
neul de la Roland Garros / 17:00 – CURSE DE
BICICLETE – Campionatul Mondial – Superpo-
le / 0:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã la feminin,
în Canada.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor, finala,

la Berlin, în Germania: Juventus – Barcelona.

Duminicã
DIGI SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Meci amical: Irlanda –

Anglia / 20:00 – CURSE DE MAªINI – NAS-
CAR Pocono Raceway / 1:30 – FOTBAL Bra-

zilia – Serie A: Fluminense – Sport Recife.
DIGI SPORT 2
14:15, 15:00 – CURSE DE MAªINI – la Sil-

verstone, în Regatul Unit: – EuroFormula Open,
International GT Open: cursele cu numãrul 2 /
17:00 – ATLETISM - IAAF Diamond League,
la Birmingham, în Regatul Unit / 21:00, 0:15 –
FOTBAL Argentina – Primera Division: Rosa-
rio Central – Independiente, Boca Juniors – Ne-
well’s Old Boys.

DIGI SPORT 3
14:15 – CURSE DE MAªINI – ADAC GT

Master Red Bull Ring: cursa 2.
DOLCE SPORT
21:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Canadei / 23:00 – FOTBAL – Meci amical: Bra-
zilia – Mexic / 3:00 – BASCHET NBA, finala,
meci 2: Golden State Warriors – Cleveland Ca-
valiers.

DOLCE SPORT 2
19:00 – ÎNOT: FINA Mare Nostrum – Canet

/ 20:30 – FOTBAL Grecia – Super League: As-

teras Tripolis – PAOK Salonic.
EUROSPORT
12:00, 13:00 – CURSE DE TURISME – Cam-

pionatul Mondial FIA by LG: etapa în Rusia /
14:00 – CICLISM – Criteriul Dauphine, în Fran-
þa / 16:00 – TENIS – Turneul de la Roland Gar-
ros, la Paris, în Franþa: ziua a 15-a (ultima) /
20:15 – CICLISM – Tentativa de corectare a
recordului orei / 22:45 – FOTBAL – Cupa
Mondialã la feminin, în Canada.

EUROSPORT 2
12:15 – CURSE DE BICICLETE – Campio-

natul Mondial: manºa I / 13:30 – CURSE DE
MOTOCICLETE – Campionatul Mondial, la
Portimao, în Portugalia / 15:00 – CURSE DE
BICICLETE – CM: manºa a  II-a / 16:00 –
CURSE DE MOTOCICLETE – CM, la Porti-
mao / 19:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã la
feminin, în Canada / 0:00, 2:15 – FOTBAL
SUA – MLS: Real Salt Lake – Colorado Ra-
pids, San Jose Earthquakes – FC Dallas.

TTTTToate privirile spre Berlin!oate privirile spre Berlin!oate privirile spre Berlin!oate privirile spre Berlin!oate privirile spre Berlin!
UEFA Champions League îºi desemneazã regina

Arbitru: Cüneyt Çakýr (Turcia).

Barcelona – Juventus
Stadion: Olympiastadion, astãzi, ora 21:45, TVR

1, Digi Sport 1, Dolce Sport.
Echipe probabile

Ter Stegen – Alves, Piqué, Mas-
cherano, Alba – Rakitiæ, Busquets,
Iniesta – Messi, Suárez, Neymar.
Antrenor: Luis Enrique.

Buffon – Lichtsteiner, Bonucci,
Barzagli, Evra – Marchisio, Pirlo,
Pogba – Vidal – Tévez, Morata.
Antrenor: Massimiliano Allegri.

Meciul dintre Barcelona ºi Juventus este prima
finalã de UEFA Champions League care se va juca
în luna iunie (toate celelalte au fost în luna mai).

 Barcelona va juca a patra finalã de UEFA
Champions League din 2006 ºi pânã în prezent.
Nicio altã echipã nu a mai reuºit o astfel de per-
formanþã.

 Va fi a ºaptea finalã de UEFA Champions Lea-
gue între echipe din Italia ºi Spania. Italienii s-au
impus de doar douã ori.

 Barcelona este echipa din competiþie cu cele mai
multe goluri înscrise în ultimul sfert de orã (8).

Luis Enrique este al patrulea manager spaniol
care joacã o finalã în cea mai importantã compe-
tiþie europeanã, dupã Vicente Del Bosque, Rafael
Benitez ºi Pep Guardiola

 Massimiliano Allegri este al cincilea antrenor
italian prezent în aceastã fazã a competiþiei, dupã
Fabio Capello, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti ºi
Roberto Di Matteo. Tehnicianul lui Juventus are o

JUVENTUS
Grupe: 2-0 (a) ºi 2-0 (d) cu Malmo, 0-1 (d) ºi 0-0 (a) cu Atl. Madrid,

0-1 (d) ºi 3-2 (a) cu Olympiacos Pireu.
Optimi: 2-1 (a) ºi 3-0 (d) cu Dortmund.
Sferturi: 1-0 (a) ºi 0-0 (d) cu Monaco.
Semifinale: 2-1 (a) ºi 1-1 (d) cu Real Madrid.
Bilanþ general: 12 – 7 – 3 – 2 – 16-7.
Marcatori: Tevez (7), Morata (4), Pirlo, Pogba, Llorente, Vidal (toþi

câte 1 gol), plus un autogol Jimenez (Olympiacos).

BARCELONA
Grupe: 1-0 (a) ºi 4-0 (d) cu APOEL Nicosia, 2-3 (d) ºi 3-1 (a) cu

Paris SG, 3-1 (a) ºi 2-0 (d) cu Ajax.
Optimi: 2-1 (d) ºi 1-0 (a) cu Man. City.
Sferturi: 3-1 (d) ºi 2-0 (a) cu Paris SG.
Semifinale: 3-0 (a) ºi 2-3 (d) cu Bayern Munchen.
Bilanþ general: 12 – 10 – 0 – 2 – 28-10.
Marcatori: Messi (10), Neymar (9), Suarez (6), Pique, Sandro, Raki-

tic (toþi câte 1 gol).

Drumul pânã în finalã
singurã victorie în opt meciuri cu Barcelona. În
rest, el a bifat trei remize ºi patru înfrângeri

Trei dintre jucãtorii lui Juventus pot câºtiga al
doilea trofeu important pe arena Olympiastadion,
din Berlin. În 2006, Buffon, Pirlo ºi Barzagli au
câºtigat Cupa Mondialã cu naþionala Italiei, dupã
victoria din finala cu Franþa (1-1 ºi 5-3 dupã lovi-
turile de departajare)

 Patrice Evra poate deveni al doilea fotbalist care
joacã o finalã de UEFA Champions League cu 3
echipe diferite (Monaco, Manchester United ºi Ju-
ventus) dupã Clarence Seedorf (Milan, Ajax, Real
Madrid)

 Lionel Messi poate deveni jucãtorul cu cele mai
multe goluri în istoria UEFA Champions League:
el a înscris pânã acum 77 de goluri, la fel ca riva-
lul Cristiano Ronaldo

 Alvaro Morata (cel mai bun marcator spaniol
din UCL) a înscris toate golurile (4) dupã faza gru-
pelor, în ultimele 6 meciuri jucate.

10 lucruri de ºtiut înaintea finalei

A 8-a finalã pentru fiecare
dintre combatante! Procentaj
mai bun – Barca

Atât Juventus cât ºi Barcelona
vor susþine în aceastã searã a 8-a
finalã în cea mai prestigioasã com-
petiþie continentalã intercluburi.
Barcelona are bilanþ pozitiv (4-3),
în timp ce Juve înregistreazã douã
triumfuri ºi 5 eºecuri.

Ciudat ori nu, toate succesele
catalanilor au legãturã cu Anglia!
Prima coroanã a luat-o pe pãmânt
englez, 1-0 cu Sampdoria (dupã
prelungiri) în 1992, dupã care ºi-a
completat careul doar în compa-
nia unor grupãri din Regat, chiar
în precedentele trei finale în care a
fost prezentã: 2-1 cu Arsenal
(2006) ºi 2-0, respectiv 3-1 cu
Man. United (2009, 2011). Punând
pe tapet ºi eºecurile, acestea cu
venit cu Benfica (2-3, în 1961),
cu Steaua Bucureºti (2-0 dupã
11m, în 1986) ºi cu Milan (0-4, în
1994).

Dacã Barcelona a câºtigat ulti-
mele trei finale disputate, Juve le-
a pierdut: 1-3 cu Dortmund
(1997), 0-1 cu Real Madrid (1998)
ºi 2-3 dupã penalty-uri cu Milan

(2003). Înainte de acestea, bain-
conerii obþinuserã legat ambele
succese: 1-0 cu Liverpool (1985;
la tragedia de pe Hysel, din Bru-
xelles, unde 39 de persoane ºi-au
pierdut viaþa) ºi 4-2 dupã penalty-
uri cu Ajax (1996). Celelalte înfrân-
geri au venit cu aceeaºi Ajax, 0-1
în 1973 (olandezii erau pregãtiþi pe

atunci de ªtefan Kovacs), ºi cu
Hamburg, de asemenea 0-1, zece
ani mai târziu.

Echilibru pregnant la directe
Juve ºi Barca s-au întâlnit de 6

ori pânã acum în Cupa Campioni-
lor sau Liga Campionilor, iar bilan-
þul este de câte douã victorii ºi douã

remize pentru fiecare, spaniolii
având un gol în plus marcat (7-6):
1986 sferturi de finalã – calificare
Barca, dupã 1-0 (a) ºi 1-1 (d), în
1992 în semifinale – calificare tot
Barca, dupã 3-1 (a) ºi 0-1 (d), ºi
în 2003 – de asemenea în sferturi
– calificare Juve de astã datã, dupã
1-1 (a) ºi 2-1 (d).
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Naþionala femininã de handbal a Ro-
mâniei dã astãzi primul examen cu Ser-
bia, în deplasare, la Kraljevo, în tentati-
va de a ajunge la Campionatul Mondial
din luna decembrie, din Danemarca.

Deºi întâlnesc vicecampioana lumii,
fetele lui Tomas Ryde au o ºansã în plus,
datoritã faptului cã pentru acest baraj
adversara nu are la dispoziþie cele mai
valoroase jucãtoare, Lekic, Damnjano-
vic, Tomasevic ºi Cvijic. Cele patru au
recurs la un “ºantaj”, printr-o scrisoare
deschisã anunþând cã nu mai vin la lot
în mandatul lui Sasa Boskovic. Au ris-
cat chiar o prezenþã la JO de la Rio,
mizând probabil pe faptul cã federaþia
sârbã va ceda ºi va merge pe mâna lor.
Surprinzãtor, oficialii de la Belgrad n-au
rãspuns ºantajului ºi au mers pe mâna

 “T “T “T “T “Tricolorele” susþin manºa turricolorele” susþin manºa turricolorele” susþin manºa turricolorele” susþin manºa turricolorele” susþin manºa tur
a barajului de calificare la CMa barajului de calificare la CMa barajului de calificare la CMa barajului de calificare la CMa barajului de calificare la CM

Serbia – România, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 2
selecþionerului care s-a aflat pe bancã
ºi în 2013, când Serbia a cucerit argin-
tul mondial.

În mod normal, România ar trebuie
sã profite de acest avantaj. În mod evi-
dent, pare mai accesibil sã joci în faþa
unei echipe care nu are “coloana ver-
tebralã”: Tomasevic - poartã, Lekic,
Damnjanovic - linia de 9 metri, Cvijic -
pivot. Este ca ºi cum Tomas Ryde, la
primul meci oficial pe banca tricolorã,
ar fi nevoit sã joace fãrã Cristina Nea-
gu (foto), Paula Ungureanu, Aurelia
Brãdeanu ºi Valentina Ardean.

Serbia a pregãtit un plan “B” pentru
România, dar parcã jucãtoarele din linia
a doua, valoroase ºi care nu trebuie nici
ele neglijate, nu au acelaºi “pedigree”.

România este singura reprezentativã

care nu a lipsit la niciuna dintre cele 21
de ediþii ale turneului final.

La europeanul din iarnã, România s-a
clasat pe locul 9, iar Serbia, penultima,
pe 15 (eliminare cu 3 înfrângeri din tot
atâtea meciuri în prima fazã a grupelor).

Lotul pentru dubla cu Serbia:
Portari: Paula Ungurenu (Baia Mare),

Ionica Munteanu (SCM Craiova), De-
nisa Dedu (Corona Braºov);

Extreme: Valentina Ardean, Adria-
na Nechita (ambele Baia Mare), Lau-
ra Chiper, Adriana Hotea (ambele Co-
rona Braºov);

Pivoþi: Timeea Tãtar (Baia Mare),
Florina Chintoan (U Cluj), Oana Manea
(CSM Bucureºti);

Linia de 9 metri: Eliza Buceschi,
Melinda Geiger (ambele Baia Mare),

Cristina Neagu (Buducnost), Aurelia
Brãdeanu (Corona Braºov), Claudia Con-
stantinescu (HC Zalãu), Gabriela Peria-
nu (Dunãrea Brãila), Patricia Vizitiu
(CSM Bucureºti), Clara Vãdineanu
(HCM Rm. Vâlcea), Gabriela Mihalschi
(HCM Roman).

Returul e programat sâmbãta vii-
toare, la Cluj-Napoca.

Finala femininã a acestei ediþii
a Roland Garros-ului va fi o afa-
cere americano-cehã, liderul mon-
dial Serena Williams urmând s-o
înfrunte pe a 13-a jucãtoare a lu-
mii, sportiva cehã Lucie Safaro-
va, astãzi (sâmbãtã), ora 16:00,
în direct la Eurosport. Pentru a-
ºi procura biletele la marea finalã,

Serena Williams ºi Lucie Safarova
îºi disputã trofeul de la Roland Garros

Seria 1 – etapa a 28-a
(ante-penultima): SIC PAN
Unirea – Voinþa Caraula,
Tractorul Cetate – Viitorul
Dobridor, SC Poiana Mare –
Victoria Pleniþa, Avântul Giube-
ga – Viitorul Vârtop, Avântul
Verbiþa – Progresul Ciupercenii
Vechi, Flacãra Moþãþei –
Recolta Galicea Mare (toate ora
11:00), Dunãrea Negoi –
Fulgerul Maglavit (ora 11:30).
Viitorul Ciupercenii Noi stã.

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

Seria 2 – etapa a 26-a
(ultima): Progresul Cerãt –
Progresul Bãileºti, Voinþa
Radovan – Unirea Goicea,
Triumf Bârca – Viitorul Mãce-
ºul de Sus, Viitorul Siliºtea
Crucii – Recolta Seaca de
Câmp, Recolta Mãceºu de Jos

PLAY-OFF – etapa a 10-a (ultima)
Astãzi (sâmbãtã): Dunãrea Calafat – Progresul Segarcea, Dunãrea

Bistreþ – Danubius Bechet (ambele ora 11:00), Viitorul Cârcea – CS U II
Craiova (ora 18:30).

1. CS U II 19 12 5 2 59-20 41p
2. Cârcea 19 11 2 6 40-37 35p
3. Calafat 19 10 2 7 36-24 32p
4. Bistreþ 19 7 1 11 31-38 22p
5. Segarcea 19 5 3 11 34-46 18p
6. Bechet 19 4 3 12 22-57 15p

PLAY-OUT – etapa a 10-a (ultima)
Astãzi (sâmbãtã): Recolta Ostroveni – Unirea Leamna (ora 11:00),

ªtiinþa Malu Mare – Vânãtorul Desa (ora 12:00). ªtiinþa Celaru stã.
1. Ostroveni 15 9 1 5 41-33 28p
2. Celaru 16 9 0 7 47-32 27p
3. Leamna 15 8 1 6 39-31 25p
4. Malu Mare 15 6 2 7 29-40 20p
5. Desa 15 3 2 10 31-51 11p
Cele douã ierarhii s-au întocmit plecând de la rezultatele directe

înregistrate în sezonul regulat.

LIGA A V-A
Duminicã

– Recolta Urzicuþa, Gloria
Catane – AFC Giurgiþa, Avântul
Rast – Recolta Cioroiaºi (toate
ora 11:00).

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

Seria 3 – etapa a 26-a
(ultima): Avântul Daneþi –
Dunãrea Gighera, Unirea
Tricolor Dãbuleni – Fulgerul
Mârºani, Unirea Amãrãºtii de
Jos – Ajax Dobroteºti, Viitorul
Sadova – Unirea Tâmbureºti,
Avântul Dobreºti – Torentul
Secui, Viitorul Gângiova –
Victoria Cãlãraºi (toate ora
11:00). Progresul Amãrãºtii de
Sus stã.

Clasament: 1. Amãrãºtii de

Sus 51p, 2. Unirea Tâmbureºti
50p (- 1 joc), 3. Viitorul Sadova
47p (- 2 jocuri), 4. Unirea
Tricolor Dãbuleni 45p (- 2
jocuri), 5. Ajax Dobroteºti 37p
(- 1 joc).

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

Seria 4: 1. Viitorul Coºoveni
52p, 2. Viitorul 2 Cârcea 52p,
3. Sporting Leu 43p, 4. Progre-
sul Castranova 42p, 5. Avântul
Pieleºti 38p.

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

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

LIGA A IV-A

Serena, triumfãtoare în douã rân-
duri la Paris (2002 ºi 2013) a tre-
cut, joi, de elveþianca Timea Bac-
sinszky (Elveþia, nr. 24), dupã ce
a fost condusã cu un set ºi 3-2
cu break al europencei. De aici Se-
rena n-a mai cedat însã nimic, câº-
tigând la final cu 4-6, 6-3, 6-0.
Cât o priveºte pe Safarova, aceas-

ta s-a impus în douã seturi extrem
de disputate în faþa sârboaicei Ana
Ivanovic (nr. 7), scor 7-5, 7-5.
Performanþa din capitala Franþei
reprezintã vârful la un turneu de
Grand Slam pentru Safarova,
care pânã aici ajunse cel mai de-
parte la Wimbledon 2014, pânã
în semifinale.

La meciurile directe, Wil-
liams, care dacã se va impune
va ajunge la titlul de Grand Slam
cu numãrul 20, o conduce pe
oponenta din patria lui Kafka cu
un neversomil 10-0. Ultima dis-
putã a avut loc chiar în acest an,
la Cupa Hopman, competiþie ju-
catã în salã, scor 6-3, 6-7, 7-6.
Pe zgurã, aceeaºi suprafaþã ca
la Paris, Serena n-a cedat vreun
set în douã încleºtãri, ambele la
Charleston în 2012 (finalã) ºi

2013 (sferturi), 6-0, 6-1 ºi 6-4,
6-1.

Finala masculinã (programatã
duminicã, ora 16:00) s-a stabilit
asearã dupã închiderea ediþiei, din

partidele Stanislas Wawrinka (El-
veþia, nr. 9) – Jo-Wilfired Tsonga
(Franþa, nr. 15) ºi Novak Djoko-
vic (Serbia, nr. 1) – Andy Murray
(Marea Britanie, nr. 3).
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Universitatea Craiova va efectua un sta-
giu centralizat de 15 zile în localitatea Fu-
gen, din regiunea tirolezã. Staff-ul tehnic al
echipei oltene a creionat programul de pre-
gãtire pentru sezonul 2015-2016. Primul an-
trenament se va desfãºura pe 15 iunie, ur-
mând ca pe 17 iunie sã aibã loc vizita medi-
calã. Cantonamentul din aceastã varã al

Primul transfer al verii pentru
Universitatea Craiova este funda-
ºul central bulgar Apostol Alexan-
drov Popov. Acesta vine în Bãnie
din postura de jucãtor liber de con-

Universitatea Craiova l-a
transferat pe internaþionalul
bulgar Apostol Popov, de la
ÞSKA Sofia

tract, dupã ce a evoluat 6 ani la
ÞSKA Sofia ºi va semna pe doi ani
cu echipa lui Cârþu ºi Sãndoi La
renumita echipã de la sud de Du-
nãre, Popov (32 de ani, 1,84 metri)

a fost coleg cu un alt stoper care a
evoluat la Craiova, dar ºi la Stea-
ua, Valentin Iliev, cãpitanul celor de
pe „Bulgarska Armia”. Popov a
jucat peste 100 de meciuri pentru
ÞSKA ºi a marcat 5 goluri. Toto-
datã, stoperul are cinci selecþii în
naþionala Bulgariei, trei dintre ele
fiind în campania de calificare la
Euro 2016, cu Azerbaidjan, Croa-
þia ºi Norvegia. Bulgarul a suferit o
accidentare gravã în 2011, fiind
operat de ligamente încruciºate. La
ÞSKA, Popov a mai avut colegi
care au evoluat în România: Niko-
lic (ex- Poli ºi Steaua), Galcev (ex-
Dinamo), Milisavljevic (ex-Vaslui
ºi Rapid). Pe site-ul transfermar-

kt.com, fundaºul de 32 de ani este
cotat la 150.000 de euro.

ÞSKA Sofia are ºanse mari sã
ajungã în Liga a 4-a

ÞSKA Sofia, cel mai titrat club
bulgar de fotbal, cu 31 titluri în
palmares, ºi-a pierdut statutul de
club profesionist, dupã ce Federa-
þia bulgarã de fotbal a decis ca
echipele împovãrate de datorii sã
evolueze în liga a 4-a. Lokomotiv
Sofia, locul 3 în ediþia recent în-
cheiatã, va avea aceeaºi soartã.
ÞSKA Sofia, club fondat în 1948,
a câºtigat în 2008 ultimul dintre cele
31 de titluri de campioanã a Bul-

gariei, iar în sezonul 2014/2015 s-
a clasat pe locul 5. Clubul sofiot
are datorii de 5,6 milioane euro
cãtre fiscul bulgar, iar întârzierile
plãþii salariilor cãtre jucãtori ºi per-
sonalul administrativ se ridicã de
la 6 la 13 luni.  În condiþiile achizi-
þionãrii lui Popov, Universitatea
Craiova se va despãrþi cel puþin de
unul dintre fundaºii centrali aflaþi
în lot. Dupã randamentul avut în
sezonul trecut, vizaþi ar fi Adrian
Avrãmia, Cosmin Frãsinescu ºi
Kay Graca da Silva, însã toþi trei
au contract cu clubul din Bãnie,
astfel încât Silviu Izvoranu ar pu-
tea fi primul înlãturat, el închein-
du-ºi înþelegerea cu Universitatea.

În sezonul 2014-2015 al Ligii 1, 220 de
jucãtori strãini au bifat prezenþe, fiind
primul în care s-a atins ºi depãºit borna
200. În acest moment, 36% din jucãtorii
din campionatul intern sunt strãini, iar cei
mai mulþi sunt portughezi - 25. Din
aceºtia, Nicandro Breeveld (Pandurii/
Steaua), Henrique Bernardo (ASA Tg
Mureº/FC Viitorul), Serginho (FC
Braºov/Dinamo), Bruno Madeira (FC
Braºov/Concordia Chiajna), Milos
Buchta (Gaz Metan Mediaº/Rapid Bucu-
reºti) ºi Ricardo Machado (FC Braºov/
Dinamo Bucureºti) au strâns minute
pentru douã echipe. Cei mai mulþi jucãtori
strãini au evoluat pentru Petrolul Ploieºti -
20, gruparea prahoveanã fiind urmatã de
Astra Giurgiu - 19, Rapid Bucureºti ºi
CFR Cluj - ambele câte 18 ºi Universita-
tea Cluj - 17. La polul opus se aflã
Viitorul lui Hagi, club care a utilizat doar
4 strãini. În total, 51 de þãri au avut
jucãtori prezenþi în Liga 1, cei mai mulþi
reprezentând Portugalia (25), Brazilia
(24), Croaþia (16) ºi Franþa (14). Cei mai

220 de strãini au jucat în Liga I în sezonul trecut220 de strãini au jucat în Liga I în sezonul trecut220 de strãini au jucat în Liga I în sezonul trecut220 de strãini au jucat în Liga I în sezonul trecut220 de strãini au jucat în Liga I în sezonul trecut
mulþi aflaþi pe teren într-o partidã din
sezonul 2014/15 s-au înregistrat în meciul
din etapa a 21-a, Rapid – Petrolul, în care
au evoluat 22 de strãini. Fotbaliºtii strãini
prezenþi în prima ligã a campionatului
României au contabilizat 275 de goluri ºi 8
autogoluri (douã în contul luiPavel Cmovs/
Rapid) în cele 34 de etape ale sezonului.
Cei mai mulþi strãini utilizaþi pe durata unei
runde - 108 - au fost înregistraþi în etapa a
19-a. În total, în sezonul 2014/2015 al
Ligii I au evoluat 587 de jucãtori, români
ºi strãini, care au bifat cel puþin o prezenþã
pe teren. Universitatea Craiova a utilizat pe
parcursul sezonului opt strãini: portarul
sârb Bojan Brac, jucãtorii din Capul Verde,
Nuno Rocha ºi Kay, ivorianul Stephane
Acka, argentinianul Pablo Brandan,
brazilianul Madson, iordanianul Thaer
Bawab ºi lituanianul Nerijus Valskis. Dintre
aceºtia, Bawab ºi Rocha (foto, în duel cu
Geraldo) au fost golgheterii echipei, cu 9,
respectiv 8 goluri, Brandan a fost cãpita-
nul echipei ºi a înscris de 4 ori, iar
Madson a adãugat un gol.

Voleibaliºtii de la SCMU
Craiova vor întâlni echipa
cehã Fatra Zlin, în primul tur
al Cupei CEV, dupã cum s-a
stabilit la tragerea la sorþi de
ieri, dubla întâlnire urmând a
se disputa în toamnã. Primul
meci va avea loc în perioada
3-5 noiembrie, iar cel de-al
doilea în intervalul 17-19 no-
iembrie. Învingãtoarea va în-
tâlni câºtigãtoarea din partida
VC Parnu (Estonia) – Olym-
piacos Pireu (Grecia). Cealal-
tã formaþie româneascã din
aceastã competiþie, vicecam-
pioana CVM Zalãu, va întâlni echipa Gala-
tarasay Istanbul.

Echipa lui Dan Pascu, ocupanta locului 3
la finalul sezonului precedent al ligii naþiona-
le, a avut un parcurs remarcabil în ediþia de
anul trecut a competiþiei continentale, tre-
când de formaþiile Partizan Belgrad ºi Kec-

SCMU Craiova – Frata Zlin, în CEV CupSCMU Craiova – Frata Zlin, în CEV CupSCMU Craiova – Frata Zlin, în CEV CupSCMU Craiova – Frata Zlin, în CEV CupSCMU Craiova – Frata Zlin, în CEV Cup

skemet ºi a fost eliminatã de finalista com-
petiþiei, Diatec Trentino. Adversara craiove-
nilor, Fatra Zlin, a pierdut din primul tur al
CEV Cup, în faþa echipei care avea câºtige
trofeul, Dinamo Moscova. În sezonul tre-
cut, Fatra Zlin s-a clasat pe locul 4 în com-
petiþia naþionalã. 

Alb-albaºtrii fug la Fugen în cantonament
Universitãþii se va desfãºura în oraºul Fu-
gen din Austria, unde alb-albaºtrii se vor
pregãti timp în perioada 19 iunie – 3 iulie. În
acest stagiu centralizat, ªtiinþa va susþine
cinci partide amicale, printre adversarii care
au confirmat prezenþa aflându-se douã echi-
pe care au participat în Champions League,
Dinamo Kiev ºi Apoel Nicosia.
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