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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  Ãsta e Popescu: În faþã
te laudã cât poate ºi pe la spate
te-njurã. actualitate / 3 culturã / 5
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Craiova a fost de nerecunoscut, în acest
sfârºit de sãptãmânã. La aerul de vedetã al
Centrului vechi – cu greu gãseºti un loc li-
ber la terase, pe înserat! – s-a adãugat ºi at-
mosfera de festival de jur-împrejurul Pieþei
Prefecturii.

La corturile de pe strada „A.I. Cuza” s-au
servit mititei ºi bere rece, apoi gogoºi cu cioco-
latã, pop-corn ºi câte alte dulciuri la care nici
pãrinþii nu au putut sã mai reziste. Seara, când
soarele pleca sã-ºi încarce bateriile pentru a
doua zi, o altfel de distracþie. Cele trei seri de
concerte i-au adus pe craioveni în centrul ora-
ºului într-un numãr foarte mare. Dacã ar fi sã
facem un top al preferinþelor publicului din
Craiova, dupã numãrul de spectatori, ar fi greu
sã decidem între Horia Brenciu, care a deschis
vineri petrecerea, Alex ºi Antonia care au ur-
cat pe scenã sâmbãtã sau Loredana, care a în-
cheiat festivalul în seara de duminicã.

 Zilele Craiovei s-au încheiat, aºadar, într-
o distracþie generalã tocmai pentru a fi aºtep-
tate ºi mai mult în anul viitor, asta dupã ce
toatã sãptãmâna a fost un adevãrat maraton
de evenimente, fiecare instituþie de culturã
oferind craiovenilor ce a considerat cã este
mai frumos ºi interesant. Ediþia din acest an
rãmâne, totuºi, deosebitã prin inspiraþia cu
care au fost alese personalitãþile pentru de-
cernarea titlurilor de „Cetãþean de Onoare”
ai Craiovei, în cartea de aur a Bãniei regãsin-
du-se, de anul acesta, ºi prozatoarea Ileana
Vulpescu, actriþa Nataºa Raab ºi omul de ºtiin-
þã Alexandru Mironov.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Când PMPCând PMPCând PMPCând PMPCând PMP
face mitingface mitingface mitingface mitingface miting
anti-Ponta!anti-Ponta!anti-Ponta!anti-Ponta!anti-Ponta!

ªtirea sunã cam aºa: „Câteva
sute de protestatari s-au adu-
nat, la un miting neautorizat,
în Piaþa Victoriei, pentru a cere
demisia lui Victor Ponta. Din
câte se pare, protestul a fost
organizat de simpatizanþii PMP.
S-au înregistrat incidente, în-
trucât protestatarii au pãtruns
prin cordonul de jandarmi ºi au
încercat sã blocheze circulaþia
în zonã”. Televiziunile de ºtiri au
oferit imagini de la mitingul pome-
nit. Sã ne lãmurim: scena politicã
este tensionatã la maximum ºi at-
mosfera, în genere, este neliniºti-
toare.

ProzatoareaProzatoareaProzatoareaProzatoareaProzatoarea
Ileana VIleana VIleana VIleana VIleana Vulpescuulpescuulpescuulpescuulpescu
a poposit câtevaa poposit câtevaa poposit câtevaa poposit câtevaa poposit câteva
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Deºi ºi-a petrecut cei mai fru-
moºi ani ai vieþii în Craiova, oraºul
despre care face referiri nostalgice
în multe din romanele sale, scrii-
toarea Ileana Vulpescu, ajunsã la o
vârstã înaintatã, nu a mai vizitat
Bãnia de foarte mult timp. Vineri,
când a fost invitatã sã participe la
ºedinþa solemnã a Consiliului Local
Municipal Craiova, în cadrul cãre-
ia i-a fost conferit titlul de „Cetã-
þean de Onoare”, Ileana Vulpescu a
fost dornicã  sã profite de aceastã
ocazie ºi sã petreacã un timp, cât
de puþin, în oraºul tinereþii sale.

S-a stabilitS-a stabilitS-a stabilitS-a stabilitS-a stabilit
perioadaperioadaperioadaperioadaperioada
de înscrierede înscrierede înscrierede înscrierede înscriere
pentru concursulpentru concursulpentru concursulpentru concursulpentru concursul
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la UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiova
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Ion TIon TIon TIon TIon Turculeanuurculeanuurculeanuurculeanuurculeanu
a fost alesa fost alesa fost alesa fost alesa fost ales
vicepreºedintevicepreºedintevicepreºedintevicepreºedintevicepreºedinte
al UNBRal UNBRal UNBRal UNBRal UNBR

Desfãºurat la Teatrul Naþional
Bucureºti în zilele de 6-7 iunie a.c,
Congresul Avocaþilor a avut în
acest an ºi caracter electiv, fiind
aleºi noii membri ai Consiliului
UNBR, care, la rîndul sãu, a de-
semnat preºedintele Uniunii, în per-
soana avocatului Gheorghe Florea
- reales -, cei cinci vicepreºedinþi,
unul dintre aceºtia fiind prof. univ.
Ion Turculeanu din Craiova, pre-
cum ºi membrii Comisiei Perma-
nente a UNBR. Baroul Dolj are re-
prezentanþi ºi în Consiliul UNBR.
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Social-democraþii se reunesc astãzi
în Comitetul Executiv Naþional extraordinar

Social-democraþii se reunesc, astãzi, în
cadrul Comitetului Executiv Naþional ex-
traordinar, pe ordinea de zi fiind situaþia
premierului Victor Ponta, în condiþiile în
care preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat cã prima opþiune este o demisie a
Guvernului în urma cererii DNA de ur-
mãrire penalã a lui Ponta. În opinia ºefu-
lui statului, o amânare a unei astfel de
decizii va genera o problemã majorã de
imagine pentru România. Iniþial, astãzi
era programatã ºedinþa Biroului Perma-
nent Naþional al PSD, dar în urma audie-
rii la DNA a preºedintelui PSD, Victor
Ponta, în dosarul ªova, liderii partidului
au fost convocaþi la Bucureºti. Reuniu-
nea va avea loc la ora 15.00, la Palatul
Parlamentului. Liderii PSD ºi-au expri-
mat susþinerea faþã de liderul partidului,
la fel ºi europarlamentarii social-demo-
craþi, apreciind cã stabilitatea Guvernu-
lui este foarte importantã pentru conti-
nuarea performanþelor României. ªi li-
derul Alianþei Progresiste a Socialiºtilor
ºi Democraþilor din Parlamentul Euro-
pean, Gianni Pittella, susþine cã premie-
rul Victor Ponta nu are niciun motiv sã
demisioneze din fruntea Guvernului.

Zgonea: Luni se întruneºte Comisia
juridicã, pentru cazul Ponta

Preºedintele Camerei Deputaþilor Vale-
riu Zgonea a declarat, sâmbãtã, cã mem-
brii Comisiei juridice se întrunesc astãzi
pentru a stabili calendarul raportului în
cazul Ponta, arãtând cã termenul maxim
de 14 zile este “foarte scurt”, faþã de ve-
chiul regulament, care nu prevedea terme-
ne. “Astãzi avem maxim 14 zile, din infor-
maþiile mele ºedinþa va fi luni, asta înseam-
nã cã în maxim 4 zile sau 3 zile, comisia va
avea o primã întâlnire. Cred cã este un
termen foarte scurt dacã ne uitãm în pe-
rioada în care guvernare era de dreapta ºi
în care stãteam ºi câte 11 luni pentru o
aprobare de percheziþie informaticã. Cred
cã în acest moment suntem pe un regula-
ment care este profund european, predic-
tibil ºi transparent”, a afirmat Zgonea, în-
trebat dacã crede cã membrii comisie vor
folosi la maximum termenul de 14 zile. El a
explicat cã, “din momentul în care Biroul
Permanent s-a întâlnit, membrii Comisiei
juridice, plus cel cãruia i se cerere ridica-
rea imunitãþii pot sã-ºi consulte dosarul,
termenul final în care comisia are obliga-
tivitatea de a-ºi prezenta raportul este 14
zile”. Comisia juridicã se întruneºte azi la
ora 11.00 pe aceastã temã.

Preºedintele Klaus Iohannis va avea
astãzi consultãri cu liderii formaþiuni-
lor ºi partidelor parlamentare cu privi-
re la Strategia Naþionalã de Apãrare.
Consultãrile vor avea loc la ora 18.00
la Palatul Cotroceni.

ªeful statului a declarat sãptãmâna
trecutã cã la aceste discuþii se va abor-
da ºi subiectul Victor Ponta, în cazul
cãruia DNA a cerut Camerei Deputa-
þilor începerea urmãririi penale. În
acest context, preºedintele Iohannis i-
a cerut demisia premierului Victor
Ponta.

Pe 9 februarie, preºedintele Klaus
Iohannis a anunþat în plenul legislati-
vului cã în decursul acestei sesiuni par-
lamentare va prezenta Parlamentului
Strategia Naþionalã de Apãrare. “Res-
pectul faþã de instituþia Parlamentului
se exprimã ºi în îndeplinirea obligaþii-
lor care îmi revin în calitate de preºe-
dinte. În decursul acestei sesiuni voi
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Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a anunþat cã nu
demisioneazã ºi cã nu intenþioneazã sã se lupte cu justiþia,
dar cã va contesta ordonanþa procurorului, la procurorul
ierarhic superior ºi la judecãtor, ºi îºi va pleda nevinovã-
þia în dosarul ªova, apreciind ºi cã procurorii au reacþio-
nat la evenimente politice, ordonanþa emisã “intempes-

tiv” împotriva sa având legãturã directã cu emoþia produ-
sã în opinia publicã de cazul Rarinca, cu poziþia Asociaþiei

Judecãtorilor, cu propunerile de modificare a Codului
Penal din Parlament ºi cu respingerea de cãtre Senat a

arestãrii preventive a lui Dan ªova.

“Am spus ºi cred în continua-
re cã un ministru, prim-ministru,
care îºi foloseºte funcþia pentru
a încãlca legea, pentru a obþine
avantaje, evident cã nu poate sã
continue. Din ceea ce sunt acu-
zat, e clar cã, în 2007-2008, nici
mãcar ªova nu putea sã ºtie cã
în 2012 o sã ajung prim-minis-
tru, cu atât mai puþin eu nu ºtiam,
nu ºtiu dacã era vreun prezicãtor
atunci. Deci, nu e vorba despre
aºa ceva”, a spus Ponta, într-o
declaraþie de presã susþinutã du-
minicã, dupã întâlnirea liderilor
coaliþiei.

El a susþinut cã lideri politici
ºi de opinie doresc eliminarea
Guvernului dintre puterile statu-
lui ºi a Parlamentului dintre fac-
torii de putere, lucru întâmplat ºi
cu autoritãþile locale, România
având nevoie de procurori efi-
cienþi ºi ofiþeri SRI vigilenþi, dar
ºi de mecanisme democratice
pentru a fi evitatã o dictaturã.

“Pentru mine ºi familia mea,
demisia ar fi cel mai simplu lu-
cru. Nu mi-am dorit sã am o dis-
cuþie cu fiul meu de 12 ani, sã-i
spun cã s-ar putea sã ajung în în-
chisoare pentru cã sunt prim-mi-
nistru ºi pentru cã, politic, am
altã pãrere decât niºte oameni,
dar cred cã schimbarea Guver-
nului ºi a majoritãþii parlamenta-

re prin decizia unui singur pro-
curor reprezintã un precedent
îngrozitor pentru viitorul acestei
þãri ºi nu vreau sã fiu complice
la aºa ceva”, a arãtat Ponta.

Ponta a mai afirmat cã Guver-
nul poate fi schimbat doar de cã-
tre Parlament, eventual la dezba-
terea, sãptãmâna viitoare, a mo-
þiunii de cenzurã depusã vineri de
PNL, sau prin alegeri, de cãtre
cetãþeni, dar nu ºi la solicitarea
unui procuror al DNA, deoarece
altfel se poate vorbi de o “lovitu-
rã de stat”, ºi a apreciat cã nu
existã la acest moment o crizã
politicã, deoarece o astfel de cri-
zã ar fi generatã de alegeri anti-
cipate, nu prin pãstrarea actualei
majoritãþi.

El a precizat cã, marþi sau
miercuri, se va prezenta în faþa
procurorului pentru a-ºi susþine
cu date nevinovãþia. “Justiþia nu
înseamnã sã reacþionezi la eveni-
mente politice, încercând sã eli-
mini pe unul dintre liderii politici.
Acuzarea mea are ca scop schim-
barea Guvernului ºi a majoritãþii
parlamentare. Conform tuturor
definiþiilor, schimbarea unui gu-
vern se face prin alegeri sau prin
vot în Parlament. Orice altã me-
todã înseamnã loviturã de stat. ªi
Guvernul pe care îl conduc ºi toa-
te guvernele viitoare trebuie sã

fie învestite ºi sã plece din func-
þie doar prin metode democrati-
ce ºi constituþionale. Nu mã con-
sider o victimã, Mariana Rarinca
este o victimã”, a afirmat Ponta,
arãtând cã este un moment dificil
pentru el, personal ºi politic, dar
cã va trece peste acesta, aºa cum
a trecut ºi peste alte momente.

În privinþa acuzaþiilor formu-
late de cãtre procuror, Ponta a
arãtat cã pentru aceste fapte a
fost acuzat de Monica Macovei
în 2009, iar ulterior cercetat de
ANAF, condus atunci de Sorin
Blejnar, de ANI ºi de Parchet, toa-
te deciziile arãtând cã acuzaþiile
sunt neîntemeiate.

Ponta mai susþine cã nu a fost
niciodatã asociat cu firma de avo-
caturã Dan ªova, iar relaþiile co-
merciale ale acestuia au fost cu
AVAS, condus atunci de Theodor

Atanasiu, cã existã 17 facturi le-
gal emise, cã nu a avut legãturã
cu contabilitatea lui ªova, cã ori-
cum obligaþiile fiscale se prescriu
în cinci ani, ºi cã banii primiþi de
la firma lui ªova, de 50.000 lei în
2007 ºi 130.000 lei în 2008, nu
puteau fi folosiþi pentru cumpã-
rarea, în 2006, a douã apartamen-
te cu câte douã camere, nu de lux,
în sumã totalã de 900.000 lei.

Premierul Victor Ponta este
urmãrit penal pentru fals în în-
scrisuri sub semnãturã privatã,
complicitate la evaziune fiscalã în
formã continuatã ºi spãlarea ba-
nilor în dosarul Turceni - Rovi-
nari, fapte pe care le-ar fi sãvârºit
în perioada în care era avocat. De
asemenea, DNA cere Camerei De-
putaþilor avizarea urmãririi penale
pe numele premierului ºi pentru
conflict de interese.

Preºedintele Iohannis are astãzi consultãri cu liderii partidelor
parlamentare privind Strategia Naþionalã de Apãrare

prezenta Parlamentului strategia naþi-
onalã de apãrare în conformitate cu
Legea fundamentalã”, declara Klaus
Iohannis, la Parlament. Pe 17 februa-
rie, ºeful statului a iniþiat procesul de
consultãri interinstituþionale pentru ela-
borarea Strategiei Naþionale de Apãra-
re, de care se ocupau fostul consilier
prezidenþial George Scutaru ºi consi-
lierul de stat Sebastian Huluban. Ulte-
rior, atribuþiile au fost preluate de con-
silierul prezidenþial Ion Opriºor.

Pentru elaborarea Strategiei Naþio-
nale de Apãrare au fost consultate co-
misiile de apãrare ale Parlamentului,
reprezentanþi ai societãþii civile, ai
mediului academic, ai instituþiilor cu
atribuþii în domeniul securitãþii naþio-
nale. Strategia Naþionalã de Apãrare
trebuie înaintatã Parlamentului în ter-
men de ºase luni de la învestirea în
funcþie a preºedintelui, care a avut loc
pe 21 decembrie 2014.
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ªtirea sunã cam aºa: „Câteva
sute de protestatari s-au adu-
nat, la un miting neautorizat,
în Piaþa Victoriei, pentru a cere
demisia lui Victor Ponta. Din
câte se pare, protestul a fost
organizat de simpatizanþii
PMP. S-au înregistrat inciden-
te, întrucât protestatarii au
pãtruns prin cordonul de jan-
darmi ºi au încercat sã bloche-
ze circulaþia în zonã”. Televiziu-
nile de ºtiri au oferit imagini de la
mitingul pomenit. Sã ne lãmurim:
scena politicã este tensionatã la
maximum ºi atmosfera, în gene-
re, este neliniºtitoare. PMP este,
din câte ºtim, apropiat lui Traian
Bãsescu, de când a descãlecat de
pe leul de la Cotroceni ºi vrea sã

MIRCEA CANÞÃR

Când PMP face miting anti-Ponta!Când PMP face miting anti-Ponta!Când PMP face miting anti-Ponta!Când PMP face miting anti-Ponta!Când PMP face miting anti-Ponta!
interpreteze rolul „omului-orches-
trã”. Explicaþia fostului preºedin-
te, de datã recentã, era „lipsa opo-
ziþiei”, aºa cã domnia sa dã sem-
nalul. Dacã ar fi fost ales preºe-
dinte în ziua de 16 noiembrie, anul
trecut, spunea Traian Bãsescu,
Victor Ponta nu mai era premier.
A mai promis ºi când era preºe-
dinte cã nu îl va desemna nicioda-
tã pe Victor Ponta sã facã guver-
nul ºi l-a desemnat. Probã de con-
secvenþã. Asta între altele. Sã re-
venim: liderul PMP era, pânã nu
demult, Elena Udrea. Acum puþin
ocupatã, la domiciliu. PMP nu a
fost însã pãrãsit de curaj. Are cu
nemiluita. Dar nu de curaj este
vorba, ci de tupeu. Când prisoseº-
te, face rãu. Ridicatul vocii nu þine.

Liderii sãi mai riscã sã facã ºi la-
ringitã ciorovãindu-se cu jandar-
mii. L-am zãrit pe domnul Dorel
Constantin Onaca, uºor de recu-
noscut, ex-consilier prezidenþial pe
ultima turnantã. Se spune cã ar
deþine un doctorat în Drept, ceea
ce sunã zglobiu. Asta ar presupu-
ne cã are habar de condiþiile pre-
supuse de lege privind organiza-
rea unui miting. Exagerãrile induc
îndoieli de tot felul, în rândul celor
care privesc. Despre doamna Ele-
na Udrea s-a spus cã reprezintã
partea sumbrã a moºtenirii Traian
Bãsescu. ªi, la alegerile preziden-
þiale, la care a candidat din partea
PMP, beneficiind de toatã susþi-
nerea mãrturisitã a lui Traian Bã-
sescu, nu a fãcut prizã la alegã-

tori, pãrãsind competiþia din primul
tur. Vuvuzelitul belicos nu a aju-
tat-o. Adicã nu a ajuns sã se re-
gãseascã în compania duºmanu-
lui politic Victor Ponta. A trecut
ceva timp de atunci. Elena Udrea
susþine acum cã este inocentã.
Duºmanul ei politic de moarte sus-
þine acelaºi lucru. La acuzaþiile
DNA. ªi atunci unde este logica?
Cum adicã, militanþii sau simpati-
zanþii PMP, cu respect deplin pen-
tru Elena Udrea, solicitã impera-
tiv, dintr-un irepresibil impuls mo-
ral, demisia lui Victor Ponta. Când
ºi unul, ºi celãlalt se dau loviþi de
statul de drept zidit de Traian Bã-
sescu. Unii credeau cã, dincolo de
unele dezacorduri ce pot fi ºter-
se cu buretele, în mod credibil ºi

onorabil, lucrurile sunt mai com-
plicate decât se aratã. Împãrþiþi
în tabere, în funcþie de votul de la
prezidenþiale, asistãm la un spec-
tacol descumpãnitor, fãrã câºtig
pentru o tabãrã sau cealaltã, fi-
indcã, de fapt, „pacientul” este
România. Unul ceva mai impor-
tant decât orice altceva. „Le Fi-
garo”, în numãrul sãu de ieri, ne
aratã cum suntem priviþi, în arti-
colul „Le Roumanie en guerre
contre corruption”, sub semnã-
tura lui Tanguy Berthmet, în care
se vorbeºte atât de „cãderea fos-
tei stele a politicii româneºti, acest
avocat de 42 de ani, primul ºef
de Guvern în exerciþiu din UE
pus sub urmãrire”, cât ºi despre
Elena Udrea.

Ministerul Sãnãtãþii a repartizat,
la sfârºitul sãptãmânii, 30 de am-
bulanþe de tip B 4x4 cãtre mai
multe servicii de ambulanþã din
þarã, printre care ºi cel din judeþul
Dolj. Autospecialele achiziþionate
vor înlocui cele mai vechi maºini
din parcul auto al SAJ.

Repartizarea ambulanþelor s-a
realizat þinând cont de mai multe
aspecte. În primul rând s-a fãcut o
analizã a situaþiei parcului auto ºi a
activitãþii fiecãrui serviciu de am-
bulanþã de cãtre Comisia de Medi-
cinã de Urgenþã ºi Dezastre a Mi-
nisterului Sãnãtãþii. A fost luat în
considerare numãrul de kilometri
efectuaþi de fiecare ambulanþã de tip
B 4X4 din dotarea SAJ. Au fost
propuse pentru echipare judeþele
care au în dotare cele mai multe au-
tospeciale cu peste 500.000 kilo-
metri parcurºi. Astfel, cele 30 de
ambulanþe de tip B 4x4 au fost re-
partizate cãtre Serviciul Bucureºti
Ilfov ºi cãtre serviciile de ambulan-

Un bãrbat de 55 de ani, cetãþean polonez,
s-a înecat, ieri, în lacul Hanul Doctorului din
Craiova. Cel mai probabil acesta era la pes-
cuit, însã este în desfãºurare o anchetã a poli-
þiei pentru stabilirea cu exactitate a circum-
stanþelor în care bãrbatul ºi-a pierdut viaþa.

Pompierii ºi poliþiºtii craioveni au fost alertaþi,
ieri-dimineaþã, în jurul orei 10.15, prin numãrul de
urgenþã 112, de un craiovean care a vãzut pe malul
lacului Hanul Doctorului o bicicletã ºi o undiþã, însã
în prin preajmã nu era nici o persoanã. Echipaje de
cãutare ºi scafandri ai Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, dar ºi poliþiºti ai Sec-
þiei 3 Craiova au ajuns la faþa locului ºi, dupã apro-
ximativ o orã de cãutãri, scafandrii au gãsit în apa
lacului trupul unui bãrbat. A fost scos pe mal, însã
medicii SMURD sosiþi la faþa locului n-au putut
decât sã constate decesul acestuia.

Cetãþean polonez înecatCetãþean polonez înecatCetãþean polonez înecatCetãþean polonez înecatCetãþean polonez înecat
în lacul Hanul Doctoruluiîn lacul Hanul Doctoruluiîn lacul Hanul Doctoruluiîn lacul Hanul Doctoruluiîn lacul Hanul Doctorului

„Am fost anunþaþi despre o persoanã posibil
înecatã în lacul Hanul Doctorului, în jurul orei
10.15. Imediat la faþa locului au fost trimise un
echipaj de cãutare salvare de la Detaºamentul 2
Pompieri Craiova, echipajul de scafandri al De-
taºamentului 1 de Pompieri ºi o ambulanþã
SMURD. Dupã aproximativ o orã de cãutãri,
trupul unui bãrbat a fost recuperat din lac, însã
medicii n-au mai putut face nimic pentru el”,
ne-a declarat mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de pre-
sã al ISU Dolj.

Poliþiºtii au demarat cercetãrile ºi, din primele
date, s-ar pãrea cã bãrbatul este un cetãþean po-
lonez care ar fi angajat civil la Baza Deveselu.
Trupul neînsufleþit a fost depus la morgã pentru
efectuarea necropsiei, iar cercetãrile continuã.

CARMEN ZUICAN

30 de ambulanþe30 de ambulanþe30 de ambulanþe30 de ambulanþe30 de ambulanþe
repartizaterepartizaterepartizaterepartizaterepartizate

de Ministerul Sãnãtãþiide Ministerul Sãnãtãþiide Ministerul Sãnãtãþiide Ministerul Sãnãtãþiide Ministerul Sãnãtãþii
þã teritoriale din Argeº, Bacãu, Brãi-
la, Buzãu, Botoºani, Cãlãraºi, Con-
stanþa, Dolj, Galaþi, Ialomiþa, Neamþ,
Tulcea, Teleorman, Vaslui ºi Vâlcea.

25 de autospeciale pentru
transport personal ºi victime
multiple

Tot sãptãmâna trecutã, ºi Inspec-
toratele pentru Situaþii de Urgenþã au
primit 25 de autospeciale pentru
transport personal ºi victime multi-
ple (ATPVM) ºi un spital de campa-
nie achiziþionate de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii. Acestea au fost transfera-
te cãtre Inspectoratele de Urgenþã din
Argeº, Bacãu, Bihor, Botoºani, Bu-
cureºti-Ilfov, Buzãu, Cãlãraºi, Caraº
Severin, Cluj, Constanþa, Covasna,
Dolj, Galaþi, Giurgiu, Gorj, Hunedoa-
ra, Ialomiþa, Iaºi, Maramureº, Mureº,
Neamþ, Prahova, Sibiu, Teleorman,
Timiº ºi Vrancea. Spitalul de cam-
panie a ajuns la  Galaþi.

Maºinile sunt echipate pentru in-

tervenþia la accidente cu victime
multiple, noile dotãri urmând sã vinã
în sprijinul personalului medical care

acþioneazã la astfel de accidente. În
ultimii patru ani, Ministerul Sãnãtã-
þii a achiziþionat 603 ambulanþe ºi

autospeciale prin acord- cadru pen-
tru reînnoirea parcului auto.

RADU ILICEANU
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Acþiunea de destructurare a
grupãrii a demarat joi, 4 iunie a.c.,
când poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, cu sprijinul po-
liþiºtilor de combatere a crimina-
litãþii organizate din Bucureºti,
Vâlcea ºi Gorj, au surprins în fla-
grant delict doi bãrbaþi, de 40 ºi
60 de ani, pe Constantin Ghinea
ºi Marian Bibaºcu, în timp ce
încercau sã vândã 10.500 de
comprimate cu droguri de risc ºi
480 de comprimate de droguri de
mare risc. Imediat dupã prinde-
rea în flagrant a celor doi, în baza
informaþiilor deþinute, oamenii
legii au efectuat, simultan, 12
percheziþii domiciliare pe raza
judeþelor Gorj, Vâlcea ºi a muni-
cipiului Bucureºti ocazie cu care
au fost gãsite ºi ridicate 9.036 de
 comprimate cu droguri de risc
precum ºi suma de 9.000 de lei

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
Peste 20.000 de comprimate cu efecte psihoactive, confiscate

Trei bãrbaþi, membri ai unei grupãri de
traficanþi de droguri de risc ºi mare risc,
au fost arestaþi pentru 30 de zile în baza
mandatelor emise, vineri seara, de Tribu-
nalul Dolj. Cei trei au fost reþinuþi în urma
unei acþiuni de amploare a poliþiºtilor
specializaþi în combaterea criminalitãþii
organizate din Craiova ºi procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în

cadrul cãreia peste 20.000 de comprima-
te cu droguri de risc ºi mare risc au fost
descoperite ºi ridicate în urma unei prin-
deri în flagrant ºi a 12 percheziþii efectua-
te ulterior în Gorj, Vâlcea ºi Bucureºti.
Pentru o femeie, membrã a aceleiaºi reþe-
le, procurorii DIICOT au cerut mandat de
arestare în lipsã, instanþa urmând sã se
pronunþe pe 17 iunie a.c.

ºi 890 de euro. În plus, un alt bãr-
bat, Marian Dragu, a fost ridicat
în urma descinderilor, toþi trei fi-
ind duºi la sediul DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova pentru
audieri, pe numele lor fiind emi-
se ordonanþe de reþinere pentru
24 de ore.

 „La data de 05.06.2015, pro-
curorii  Direcþiei de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalita-
te Organizatã ºi Terorism – Ser-
viciul Teritorial Craiova au dis-
pus reþinerea pentru o perioadã
de 24 de ore a inculpaþilor Ghi-
nea Constantin, Bibaºcu Mari-
an ºi Dragu Marian precum ºi
propunerea de arestare preventi-
vã faþã de inculpata Vasile Ro-
xana Liliana, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organizat
ºi trafic de droguri de risc ºi mare
risc”, au comunicat procurorii

DIICOT, pe numele femeii, im-
plicatã ºi ea în traficul de pastile
cu efecte psihoactive, fiind ce-
rut mandat de arestare în lipsã
întrucât nu a fost gãsitã.

Procurau droguri de la farmacii
ºi le vindeau în þãri scandinave

Anchetatorii au stabilit în
urma cercetãrilor cã „în perioa-
da 2014-2015 membrii grupului
infracþional organizat  au procu-
rat ilegal  medicamente cu efec-
te psihoactive, de la depozite ºi
farmacii din Bucureºti ºi din ju-
deþele Gorj ºi Vâlcea. Ulterior,
drogurile de risc erau transpor-
tate ºi comercializate  în Norve-
gia ºi alte þãri din zona scandi-
navã”. Vineri seara, Ghinea Con-
stantin, Bibaºcu Marian ºi Dra-
gu Marian au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru o pe-

rioadã de 30 de zile, propunere
admisã de judecãtori, care au dis-
pus încarcerarea celor trei.

Cu privire la solicitarea procu-
rorilor de admitere a mandatului
de arestare în lipsã pe numele fe-
meii, instanþa a anunþat cã se va
pronunþa pe 17 iunie a.c.: „Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
paþilor Ghinea Constantin, Bi-
baºcu Marian ºi Dragu Marian,
pe o perioadã de 30 de zile fieca-
re, începând cu data de 05 iunie
2015 ºi pânã la data de 04 iulie
2015, inclusiv. Disjunge soluþio-
narea propunerii de arestare pre-
ventivã formulatã de Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie – Direcþia de In-
vestigare a Infracþiunilor de Cri-

minalitate Organizatã ºi Terorism
– Serviciul Teritorial Craiova cu
privire la inculpata Vasile Roxa-
na Liliana ºi stabileºte termen de
soluþionare la data de 17 iunie
2015”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Acþiunea a desfãºuratã cu spri-
jinul ofiþerilor de poliþie judiciarã
din cadrul Brigãzilor de Comba-
terea a Criminalitãþii Organizate
Bucureºti ºi Craiova ºi Serviciilor
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Gorj ºi Vâlcea.  Supor-
tul de specialitate a fost asigurat
de cãtre Serviciul Român de In-
formaþii ºi Direcþia Operaþiuni
Speciale, acþiunea beneficiind ºi de
sprijinul Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi Dolj.

Magistraþii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie au dispus, vineri
seara, arestarea pe o perioadã de
30 de zile a procurorului Marius
Radu Vlãdoianu de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj. Ho-
tãrârea a fost luatã la cererea pro-
curorilor Direcþiei Naþionale
Anticorupþie: ”Dispune arestarea
preventivã a inculpatului VLÃ-
DOIANU MARIUS RADU pe o
perioadã de 30 de zile, începând

cu data de 05 iunie 2015 pânã
la data de 04 iulie 2015, inclu-
siv. În baza art. 230 Cod proce-
durã penalã, dispune emiterea de
îndatã a mandatului de arestare
preventivã pentru inculpatul Vlã-
doianu Marius Radu”, se aratã
în hotãrârea ÎCCJ, care însã poate
fi contestatã de inculpat.  

Procurorul craiovean Marius
Radu Vlãdoianu, de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, a

fost reþinut joia trecutã de pro-
curorii DNA – Structura Centralã
pentru trafic de influenþã ºi ºan-
taj. În acelaºi dosar, DNA îl cer-
ceteazã pe procurorul Ionel Tu-
dosan de la DIICOT – Structu-
ra Centralã. Procurorul craio-
vean este acuzat cã, în perioa-
da iulie 2012 – septembrie 2013
a pretins de la o persoanã (de-
nunþãtor în cauzã) sume de bani
totalizând aproximativ 7.000 de
euro ºi un comision de 20% din
valoarea unui teren sau 20% din
suprafaþa terenului aflat în liti-
giu pe rolul instanþei, pentru a-
ºi exercita influenþa asupra ma-
gistraþilor judecãtori, astfel în-
cât persoana denunþãtoare sã ob-
þinã o hotãrâre favorabilã într-o
cauzã civilã privind reconstitui-
rea dreptului de proprietate, afla-
tã în recurs, iar pe de altã par-
te, pentru a-i facilita o executa-
re silitã. În plus, dupã cum sus-
þin procurorii DNA, Vlãdoianu
ar fi exercitat presiuni asupra
unor oameni de afaceri sirieni.
Ulterior, aceºtia ar fi fost citaþi
la DIICOT de procurorul Ionel
Tudosan, care ar fi efectuat acte
de urmãrire penalã deºi nu exis-
ta o cauzã pe rolul Parchetu-
lui, dupã cum au comunicat an-
chetatorii.

Vineri dupã-amiazã, în jurul orei
16.15, în zona Racheta, din car-
tierul Craioviþa Nouã, un subofi-
þer din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova, aflat în timpul li-
ber, a observat o persoanã care
striga cã i-a fost furat portofelul,
indicând cãtre un bãrbat ºi o fe-
meie însãrcinatã. Subofiþerul a in-
tervenit, a oprit cele douã persoa-
ne, le-a identificat, stabilind cã este
vorba despre P. Somna, în vârstã
de 23 de ani, ºi B. Remus, în vâr-
stã de 31 de ani, ambii din Craio-
va. În urma discuþiilor purtate de
jandarm cu cei doi suspecþi, aceº-

Prinºi la furat de un jandarm
aflat în timpul liber

tia au recunoscut cã au sustras din
geanta unei tinere un portofel, în
care se aflau mai multe acte ºi
suma de 125 lei. Femeia însãrci-
natã a sustras portofelul dupã care
l-a dat plasat bãrbatului împreunã
cu care acþiona, amândoi încer-
când sã pãrãseascã zona. „Per-
soanele în cauzã au fost conduse
la Secþia 5 Poliþie pentru continua-
rea cercetãrilor pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat, iar
jandarmul împreunã cu poliþiºtii au
restituit pãrþii vãtãmate bunurile”,
au precizat reprezentanþii GJMb
Craiova.
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GEORGE POPESCU Întoarcerea la clasici: Pirandello – poetÎntoarcerea la clasici: Pirandello – poetÎntoarcerea la clasici: Pirandello – poetÎntoarcerea la clasici: Pirandello – poetÎntoarcerea la clasici: Pirandello – poet
Puþini ºtiu, în România, fiindcã în þara

sa natalã circulã pe internet acest aspect
mai puþin cunoscut al carierei sale, cã ma-
rele dramaturg Luigi Pirandello a debutat ºi
a rãmas pânã la finele existenþei sale, ºi
poet. Mi-am amintit de acest aspect acum
câteva zile, când, cotrobãind prin niºte
agende „italiene”, am dat peste un poem,
scris, se pare, la maturitate, în care senti-
mentul iubirii îmi pare acum, ca ºi atunci,
una dintre cele mai incitante definiþii ale iu-
birii. Cititor împãtimit, ba încã aº spune
acum „bolnav” de poezie, în tinereþe, de-
spre opera poeticã a lui Pirandello aveam
doar informaþii vagi, trecute în registrul
„proastei” istorii literare.

Mi-am amintit, cu textul dinainte-mi,

momentul în care am descoperit acest ui-
mitor poem închinat dragostei ºi pe care,
într-o orã de insomnie, în camera închi-
riatã în centrul oraºului medieval Peru-
gia, l-am tradus pentru simpla plãcere de
a-l asculta în românã doar spre a-mi în-
vinge nostalgia le finele unei luni de de-
pãrtare de casã.

Regãsit, în „biblioteca” mea digitalã în
aceste zile, l-am reevaluat cu un ochi mai…
critic, iar sentimentul unei capodopere m-a
copleºit, întãrindu-mi convingerea primarã
cã poezia aceasta ar merita sã stea alãturi de
cele mai invocate, citate, „uzate” expresii li-
terare ale acestui sentiment de o diafanitate
inefabilã.

Aºadar, o invitaþie la lecturã. Cu pariul de

a descoperi, iatã, dincolo de praful Bibliote-
cii milenare în prag de abandon ºi în am-
bientul cãreia am crescut ca civilizaþie, un
motiv, printre atâtea altele, de a ne întoarce
între rafturile sale, precum cãutãtorii de aur
de acum vreo douã-trei secole. O propun în
original ºi în traducerea de atunci, oferindu-
i cititorului ceva din plãcerea pe care au am
trãit-o în momentul „descoperirii”.

P.S. Cer iertare pentru a nu fi notat atunci
titlul – dacã va fi avut – al poeziei.

E l’amore guardo il tempo e rise,
perché sapeva di non averne bisogno.
Finse di morire per un giorno,
e di rifiorire alla sera,

senza leggi da rispettare.
Si addormento in un angolo di cuore
per un tempo che non esisteva.
Fuggi senza allontanarsi,
ritorno senza essere partito,
il tempo moriva e lui restava.

***
ªi iubirea contemplã timpul ºi râse,
fiindcã ºtia cã nu-i era de folos.
Se prefãcu cã moare pentru o zi
ca sã reînfloreascã spre searã,
fãrã sã respecte vreo lege.
Adormi într-un ungher al inimii
o vreme ce nici nu exista.
Fugi fãrã sã se îndepãrteze,
se întoarse fãrã sã fi plecat,
murea timpul dar ea rãmânea.

Deºi ºi-a petrecut cei mai frumoºi ani ai vieþii în Cra-
iova, oraºul despre care face referiri nostalgice în multe
din romanele sale, scriitoarea Ileana Vulpescu, ajunsã la
o vârstã înaintatã, nu a mai vizitat Bãnia de foarte mult
timp. Vineri, când a fost invitatã sã participe la ºedinþa
solemnã a Consiliului Local Municipal Craiova, în ca-
drul cãreia i-a fost conferit titlul de „Cetãþean de Onoa-
re”, Ileana Vulpescu a fost dornicã  sã profite de aceas-
tã ocazie ºi sã petreacã un timp, cât de puþin, în oraºul
tinereþii sale. Popasul pe care ºi l-a dorit prozatoarea a
fost, unde altundeva, decât la bibliotecã.

Înainte sã ajungã la ceremonia solemnã, care a fost
gãzduitã la Opera Românã Craiova, Ileana Vulpescu a
vizitat Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Directorul bibliotecii, Lucian Dindiricã, a poftit-o pe
scriitoarea Ileana Vulpescu sã treacã pragul Casei
Memoriale „Elena Farago”, acolo unde sunt adãposti-
te câteva din lucrurile de preþ ale bibliotecii. Vizita a
fost scurtã dar sugestivã pentru autoarea celebrului
roman „Arta conversaþiei”, Ileana Vulpescu amintin-
du-ºi cum treceau orele pe nesimþite atunci când intra
în aceastã clãdire ca tânãrã elevã, la actualul Colegiu
Naþional „Elena Cuza”. Cu multã generozitate, proza-
toarea a semnat în „cartea de onoare” al Bibliotecii

Judeþene, apoi a notat câte un mesaj pentru cititori pe
pagina de titlu a fiecãrui roman al sãu.

Parfumul greu al teilor, care inundã curtea biblio-
tecii, în aceastã perioadã a anului, ºi care a însoþit-o
la despãrþire, este, cu siguranþã, o altã amintire pe
care o va duce cu sine distinsa scriitoare Ileana Vul-
pescu, o eruditã de mare respect, soþia fostului scri-
itor Romulus Vulpescu, care, la rândul sãu, a tradus
pentru prima datã, cu mulþi ani în urmã, pe Francois
Villon. Aºa cum nu a uitat, în nici o împrejurare de
Bratovoieºtiul natal, considerându-se, cu consecven-
þã, „de loc” de acolo, doamna Ileana Vulpescu ne-a
oferit, pe lângã anvergura sa de intelectual, ºi legã-
mântul sãu cu Doljul. Sau cu aceste locuri. Care au
dat, de-a lungul timpului, ºi mulþi oameni de valoare.
ªi mai ales caracter imens.

Cine va lectura, dacã nu a fãcut-o pânã acum, unul
din romanele sale, „De-amor, de-amar, de inimã albas-
trã”, (Ed. Tempus, 2005), va regãsi un omagiu fãrã
egal, creionat cu discreþie, la adresa Colegiului Naþio-
nal „Elena Cuza”. Prozatoare cu har autentic, Ileana
Vulpescu a devenit „Cetãþean de Onoare” al Craiovei
ºi meritã salutat întregul demers.

LAURA MOÞÎRLICHE

Prozatoarea Ileana VProzatoarea Ileana VProzatoarea Ileana VProzatoarea Ileana VProzatoarea Ileana Vulpescuulpescuulpescuulpescuulpescu
a poposit câteva ore în Craiovaa poposit câteva ore în Craiovaa poposit câteva ore în Craiovaa poposit câteva ore în Craiovaa poposit câteva ore în Craiova

Institutul Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã de la
Veneþia va organiza miercuri, 10 iunie, ora 18.30, vernisajul ex-
poziþiei de picturã ºi sculpturã a artiºtilor Marcel ºi Ilarion Voi-
nea, eveniment ce va avea loc în Mica Galerie situatã în Canna-
regio 2211   30121 Veneþia. Expoziþia va cuprinde sculpturi de
mici dimensiuni, alãturi de picturi ºi desene. „Se poate spune cã
întâlnirea celor doi fraþi, antinomicã în aparenþã, sub raportul
concepþiei artistice numai, închide în sine douã drumuri diferi-
te, care, paradoxal, unificã cãutãrile unei generaþii care ºi-a atins
apogeul”, se menþioneazã pe www.icr.ro.

Ilarion Voinea este absolvent al Facultãþii de Arte Plastice
„Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secþia sculpturã. Între anii
1973-2012 a fost profesor de sculpturã la ªcoala Popularã de
Artã, între 1998-2006, conferenþiar universitar la Facultatea de
Arte Vizuale a Universitãþii din Oradea, iar între 1990-1991, lec-
tor univ. la Academia de Arte Frumoase din Cluj-Napoca. Este
autorul mai multor expoziþii personale ºi de grup ºi a realizat
numeroase monumente atât în þarã, precum ºi în strãinãtate.

Marcel Voinea este absolvent al Institutului de Arte Plastice
ºi Decorative „Ion Andreescu” din Cluj, secþia sculpturã (1977).
Pânã în 1990 a fost profesor de sculpturã la ªcoala de arte
„Grigore Gabrielescu” ºi la Liceul de Artã din Craiova. Din 2002
a fost vicepreºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici (U.A.P.), iar
din 2010 este preºedinte al Filialei Craiova a U.A.P. Din anul
2007 este membru în Comisia Zonalã Oltenia pentru monumen-
te de for public.

Expoziþia de la Veneþia este realizatã cu sprijinul Institutului Cul-
tural Român ºi va putea fi vizitatã pânã pe data de 28 iunie a.c.,
intrarea fiind liberã.

MAGDA BRATU

Sculptorul craiovean Marcel
Voinea expune la Veneþia

„Marcel Voinea este un artist fabulatoriu. Reconstru-
ieºte poveºti din texte biblice ºi nu numai, folosindu-se de
praful de cretã pe care-l amestecã în var, iar apoi îl distri-
buie pe pânzã cu o virtuozitate ieºitã din comun, în scene
ale cãror desene apropie munca sa de cea a graficienilor
ori mai degrabã a gravorilor, iar celãlalt, Ilarion Voinea,
destructureazã realitatea materiei în fragmente cãrora
le dã un sens independent, cu valoare de simbol, atunci
când le desprinde de contextul locului comun». (Petre
Tãnãsoaica, „România literarã” nr. 40, 2012)
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Prof. Sorin Bîrsan, de la Liceul
Charles Laugier a prezent succint pro-
iectele în care este antrenatã unitatea
de învãþãmânt ºi care sunt activitãþile
finanþate din fondurile Uniunii Euro-
pene. „Dupã cum ºtiþi ºi anul trecut,
dar într-o altã locaþie, am organizat
aceastã întrunire, deoarece Liceul
Charles Laugier a fost finanþat prin
proiectul „Comenius – parteneriate
multilaterale” de cãtre Uniunea Eu-
ropeanã. O parte dintre voi aþi fost
membri ai echipei Comenius în perioa-
da 2012-2014 ºi aþi participat la reu-
niunile noastre, o parte dintre voi sun-
teþi prezenþi aici ºi în calitate de viitori
participanþi în noul proiect pe care îl
derulãm în perioada 2014-2017. Ne-am
hotãrât sã organizãm aceastã a doua
reuniune þinând seama de faptul cã
prin contractul de finanþare ºi prin ce-
rinþele Uniunii Europene acordarea
unui anumit grant de cãtre UE înseam-
nã ºi perenitatea acestor proiecte. Adi-
cã a unor activitãþi pe care noi le pu-
tem desfãºura ºi dupã ce s-a întrerupt
contractul de finanþare. În aceste con-
diþii, am gãsit ca de fiecare datã parte-
neri dispuºi sã ne acorde o mânã de
ajutor în organizarea activitãþilor noas-
tre ºi þin pe aceastã cale sã mulþumesc
tuturor celor prezenþi aici de faþã...”,a
subliniat prof. Sorin Bârsan,

„Dacã mediul va fi pãstrat
curat ºi frumos aºa va fi predat
mai departe”

Prof. dr. Iuliana Gheorghe, direc-
torul Liceului Charles Laugier, prezen-
tã de asemenea la acest eveniment, a
þinut sã-i felicite pe toþi dascãlii dol-
jeni ºi nu numai, pentru cã  în fiecare
an, pe data de 5 iunie se sãrbãtoreºte
nu numai Ziua Mediului ci ºi Ziua În-
vãþãtorului. „În afarã de Ziua Mediu-
lui, pe care încercãm sã o facem simþi-
tã în sânul cadrelor didactice trebuie
sã nu uitãm cã astãzi ( n.r. vineri) este
ºi Ziua Învãþãtorului, ºi cum dascãlul
este întotdeauna inima ºi sufletul in-
formãrii tinerei generaþii, daþi-mi voie
sã le urez multã sãnãtate ºi putere de
muncã”, a spus managerul Liceului
Charles Laugier din Craiova. Un me-
diu curat, sãnãtos este benefic pen-
tru o societate sãnãtoasã ºi este im-
portant mai ales pentru generaþiile vii-
toare. „Dacã mediul va fi pãstrat curat
ºi frumos aºa va fi predat mai departe.
Sunt multe probleme ºi încercãm sã le
rezolvãm prin prezenþa celor implicaþi
în proiecte precum Comenius, Eras-

De Ziua Mediului...

Vineri, de Ziua Mediului, la Sala Senatu-
lui a Universitãþii din Craiova, Liceul „Char-
les Laugier” a organizat cu mare fast a II-a
ediþie a Simpozionului Internaþional cu tema

„Europa -  prezent, trecut ºi viitor”, o confe-
rinþã dedicatã protejãrii mediului înconjurã-
tor, o campanie cu argumente ºi expuneri
extrem de interesante.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

mus. Aþi avut de asemenea exemple
de bunã practicã ºi sperãm sã trans-
miteþi ºi colegilor voºtri mesajul de a
pãstra un mediu curat ºi de folosire
nedestructibilã a mediului înconjurã-
tor.... ”, a subliniat prof. dr. Iuliana
Gheorghe.

„România ºi patrimoniul ei
imaterial”

Noþiunea de patrimoniu s-a extins
considerabil în ultimele decenii. Ast-
fel, pe lângã ansamblul bunurilor cul-

turale de o valoare universalã excep-
þionalã, patrimoniul mondial cuprin-
de ºi totalitatea celor mai importante
situri naturale, semnificative din punc-
tul de vedere al biodiversitãþii, al fe-
nomenelor fizice sau proceselor geo-
logice sau al superlativului estetic al
peisajului, vestigii culturale subacva-
tice, precum ºi expresii cultural-artis-
tice orale, tradiþii, ritualuri, meºteºu-
guri tradiþionale, moºtenite din strã-
buni ºi care meritã a fi promovate ºi
prezervate pentru a fi transmise ge-
neraþiilor viitoare. Prezent la acest sim-
pozion, prof.univ.dr. Nicolae Panea,
le-a prezentat elevilor ºi studenþilor o
temã interesantã, despre „România ºi
patrimoniul ei imaterial”. A vorbit de
asemenea ºi despre parteneriatul din-
tre Universitatea din Craiova ºi Liceul
Charles Laugier, care s-a dovedit a fi
extrem de productiv ºi i-a invitat pe
elevii prezenþi la eveniment sã devinã
studenþi ai Universitãþii, începând cu
anul viitor. „Este un mediu care for-
meazã ºi protejeazã. Formeazã din

punct de vedere intelectual acele obi-
ceiuri, acele aptitudini de a construi
profitabil, durabil ºi ecologic pentru
cã aceastã curãþenie a lumii în care
trãim începe sã se formeze din punct
de vedere intelectual chiar de la grã-
diniþã, elementele converg cãtre edu-
caþia superioarã care se dobândeºte
în facultate, o educaþie responsabilã,
o educaþie care are drept scop con-
struirea viitorului vostru, al viitorului
nostru. Este adevãrat cã acum curã-
þenia nu mai este doar un concept eco-
logic, pare sã fie ºi unul juridic, ºi unul
educaþional ºi în condiþiile acestea ne-
cesitatea unor astfel de proiecte pe
care Liceul Charles Laugier le pune în
practicã sunt mai mult ca extrem de
benefice....”, a spus prof.univ.dr. Ni-
colae Panea.

„Natura iese foarte rãu
din aceastã interacþiune”

Patrimoniul este elementul defini-
toriu pentru orice naþiune, el este un
patrimoniu material, elementele de ar-
hitecturã, clãdirile, elementele palpa-
bile. „Patrimoniul imaterial reprezintã
tot ce þine de societatea ruralã ecolo-
gicã. Pentru cã putem vorbi despre o

societate folcloricã, o comunitate ru-
ralã care în studiile de specialitate se
mai numeºte ecologicã. Este o comu-
nitate exemplu, care ia din naturã nu-
mai ce-i trebuie lãsând natura sã lu-
creze pentru ea. Natura o protejeazã
ºi în acelaºi timp o defineºte. Din
punct de vedere cultural ne definim
raportându-ne la culturã. Relaþii de
neagresivitate cu aceastã naturã, în
timp ce o civilizaþie modernã nu face
altceva decât sã modifice aceastã na-
turã. Suntem într-un rãzboi continuu
de transformare a naturii ºi în cele din
urmã, cultura iese foarte bine, dar na-
tura iese foarte rãu din aceastã inter-
acþiune... Vreau sã subliniez faptul cã
asistãm la efortul unei societãþi post-
moderne de a se organiza social ºi in-
stituþional, eforturi care mai curând ar
fi trebuit sã fie fãcute la finele secolu-
lui al XIX-lea. Ceea ce marile societãþi
ºi culturi europene au fãcut între anii
1860-1890, noi reuºim sã facem înce-
pând cu anul 2008, defazajul este ex-

trem ºi în secolul acesta, societatea
ecologicã, societatea tradiþionalã a su-
portat atât de multe malformãri încât
astãzi lucrurile sunt imperios necesar
de a fi fãcute...”, a mai spus prof.u-
niv.dr. Nicolae Panea.

„Nu se pune problema
dacã trecem la moneda euro,
ci când trecem”

Conf. univ. dr.. Anca Tãnasie –
prodecan F.E.A.A. Universitatea din
Craiova, a avut câteva observaþii per-
tinente, la obiect, despre trecerea la
moneda euro, faþã de care nu se pune
problema „dacã trecem”, pentru cã
prin contractul nostru de aderare nu
avem altã opþiune, ci mai degrabã se
pune întrebarea „când?!”. Existã niº-
te decalaje între statele Uniunii Euro-
pene ºi România ºi trebuie sã le depã-
ºim. „Dacã vã mai aduceþi aminte, prin
2004 am fost la vot ºi am votat pentru
Constituþie, se vorbea atunci de o
Constituþie europeanã, de niºte amen-
damente. Zilele trecute am citit în me-
dia opinia unui om politic care sugera
sã facem un referendum ºi sã ne ex-
primãm dorinþa, dacã vrem sau nu, sã
trecem la euro. Dar aceastã opþiune
nu mai existã, pentru cã noi am votat
în 2004 Constituþia europeanã ºi
atunci, noi cu toþii, adicã ºi eu ºi dum-
neavoastrã ºi toþi cetãþenii cu drept
de vot la acel moment, am votat cã

dreptul de opþiune în favoarea Uniu-
nii Europene ºi automat în favoarea
monedei euro este cel al Parlamentu-
lui ºi nu cel al cetãþenilor. Suntem prin-
tre puþinele þãri ale Uniunii Europene
care nu am mers la vot.... ”, a subliniat
conf. univ. dr. Anca Tãnasie.

„Climatul nu trebuie privit doar
prin prisma factorului de risc”

Lect. univ. dr. Alina Vlãduþ, Fa-
cultatea de matematicã ºi ªtiinþe, De-
partamentul Geografie ºi-a exprimat
dorinþa de a avea o abordare mai pu-
þin tehnicã a problemei schimbãrilor
climatice globale. „În primul rând tre-
buie sã ne întrebãm care este legãturã
între schimbarea climei ºi dezvoltarea
durabilã. Am vãzut cã proiectul are
legãturã cu dezvoltarea durabilã. Tre-
buie sã plecãm de la conceptul în sine,
sã vedem ce înþelege fiecare despre
dezvoltarea durabilã. Ideea centralã
este urmãtoarea : trebuie sã ne utili-
zãm resursele actuale cât mai raþional
posibil astfel încât sã nu periclitãm
posibilitatea generaþiilor viitoare de a
beneficia de aceleaºi resurse pe care
mediul, planetei noastre le oferã. Cli-
matul nu trebuie privit doar prin pris-
ma factorului de risc, el trebuie privit
ca resursã ºi ca o resursã capitalã.
Existã o relaþie de dualitate între cli-
mã, schimbarea climei ºi dezvoltarea
durabilã...”, a subliniat lect. univ. dr.
Alina Vlãduþ.
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În perioada 13-20 iulie a.c., absolvenþii de liceu care do-
resc sã urmeze cursurile unuia din cele opt programe de
studiu al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
îºi pot depune dosarul de înscriere la sediul UMF. Pentru
programele de studiu Medicinã, Medicinã Dentarã, Tehnicã
Dentarã ºi Farmacie secretariatul pentru înscriere este or-
ganizat în Amfiteatrul Parter - Corp A (Clãdirea veche), strada
„Petru Rareº” nr. 2. Pentru programele de studiu Moaºe,
Asistenþã Medicalã ºi Balneofiziokinetoterapie ºi Recuperare
secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul
Facultãþii de Moaºe ºi Asistenþã Medicalã etaj 1 - Corp C,
bulevardul „1 Mai” nr. 68. Programul de înscriere în perioa-
da 13-20 iulie a.c. este zilnic, între orele 10.00-14.00, inclu-
siv sâmbãta ºi duminica.

Taxa de înscriere este de 250 de lei
Dosarul de înscriere trebuie sã conþinã cererea de în-

scriere – conform tipizatului distribuit de secretariatul de
admitere sau folosind formularul Fiºã înscriere admitere
iulie 2015; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentã
cu aceasta în original sau copie legalizatã însoþitã de o ade-
verinþã din care rezultã cã originalul se aflã în pãstrare la
instituþia emitentã a adeverinþei precum ºi faptul cã a fost
sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Diploma va fi

S-a stabilit perioada deS-a stabilit perioada deS-a stabilit perioada deS-a stabilit perioada deS-a stabilit perioada de
înscriere pentru concursulînscriere pentru concursulînscriere pentru concursulînscriere pentru concursulînscriere pentru concursul

de admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiovade admitere la UMF Craiova
însoþitã obligatoriu de Foaia
matricolã. Absolvenþii de liceu
din promoþia 2015 pot pre-
zenta, în locul diplomei de
bacalaureat, adeverinþã tip în
care se menþioneazã atât me-
dia generalã de bacalaureat
cât ºi media generalã a anilor
de studii, urmând a depune
diploma de bacalaureat la se-
cretariatul facultãþii pânã la
data de 30 septembrie 2015;
certificatul de naºtere, în co-
pie legalizatã (ºi a celui de
cãsãtorie dacã este cazul); copie a buletinului sau cãrþii de
identitate; adeverinþã medicalã tip ºi VDRL; trei fotografii
tip buletin de identitate; adeverinþã din care sã rezulte cali-
tatea de student (pentru studenþii UMF Craiova) eliberatã
de decanatul facultãþii precum ºi o copie a diplomei de
bacalaureat legalizatã sau autentificatã de secretariatul fa-
cultãþii deþinãtoare; diploma de licenþã sau diploma echiva-
lentã cu aceasta, pentru absolvenþii care doresc sã urmeze
o a doua specializare, în original sau copie legalizatã; acte
doveditoare pentru candidaþii care solicitã scutirea de platã

a taxei de înscriere la concursul de admitere; chitanþa do-
veditoare a plãþii taxei de înscriere la concursul de admite-
re 250 RON; dosar plic.

În ceea ce priveºte concursul de admitere, acesta  este
programat pe 22 iulie a.c., ora 10.00, pentru programele de
studii Medicinã, Medicinã Dentarã, Farmacie, respectiv pe
24 iulie a.c., ora 10.00 pentru programele de studii Moaºe,
Asistenþã Medicalã Generalã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi Re-
cuperare, Tehnicã Dentarã.

RADU ILICEANU

Conform programãrii statutatã
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice, pe 13 iunie se vor
încheia cursurile clasei a VIII-a. În
perioada 15-17 iunie, va urma în-
scrierea la Evaluarea Naþionalã.
Dar, pânã atunci, elevii trebuie sã
treacã ºi peste alte etape. Astfel,
mâine, 9 iunie, candidaþii, care au
participat la probele de verificare a

Încep problemele ºi pentruÎncep problemele ºi pentruÎncep problemele ºi pentruÎncep problemele ºi pentruÎncep problemele ºi pentru
elevii de clasa a VIII-aelevii de clasa a VIII-aelevii de clasa a VIII-aelevii de clasa a VIII-aelevii de clasa a VIII-a

În aceastã sãptãmânã,  nu numai elevii clasei a XII-a intrã în „focuri”, ci ºi cei
de clasa a VIII-a, care, dupã absolvire, trebuie sã treacã prin examenul de evalua-

re naþionalã ºi, conform rezultatelor obþinute, sã opteze pentru învãþãmântul
liceal  sau profesional ºi tehnologic, ambele susþinute de cãtre Statul român.

cunoºtinþelor de limbã modernã sau
maternã, trebuie sã depunã anexe-
le fiºelor de înscriere la unitãþile de
învãþãmânt gimnazial absolvite. A
doua zi, Comisia Judeþeanã de Ad-
mitere va trimite, cãtre Centrul
Naþional de Admitere, lista cu cei
care au promovat examenul res-
pectiv, fiind vorba de învãþãmân-
tul liceal de stat, proba respectivã

fiind susþinutã la sfârºitul lunii pre-
cedente, contestaþiile depuse fiind
soluþionate la început de iunie
2015. Tot la final de Mai, s-au des-
fãºurat ºi probele de aptitudini.

Începe ºi admiterea în
învãþãmântul tehnic ºi profesional

Pe 8 iunie, începe ºi prima etapã
de admitere în învãþãmântul profe-
sional de stat, cu durata de trei ani.
Candidaþii trebuie, pânã pe 12 iu-
nie, sã-ºi înregistreze, la secretaria-
tele unitãþilor de învãþãmânt gimna-

zial, fiºa de înscriere pentru a urma
o astfel de formã de învãþãmânt. Cei
care au susþinut ºi promovat proba
de limbã modernã/maternã pot so-
licita înscrisuri care sã ateste aceas-
ta.Elevilor care solicitã eliberarea
fiºei de înscriere li se va încheia si-
tuaþia ºcolarã înainte de emiterea
documentului respectiv, fiind ex-
cluºi cei care au situaþia neclarã, co-
rijenþã sau repetenþie. În cazul în
care elevilor le-a fost încheiatã si-
tuaþia în catalog în ultima zi de curs,
fiºa poate fi eliberatã pânã pe 25 iu-

nie. De asemenea, în perioada 8-12
iunie ºi în ziua de 15 iunie (pânã
la ora 15:00), candidaþii se pot în-
scrie în unitãþile care ºcolarizeazã
învãþãmânt profesional de stat cu
durata de trei ani. Pe 15 iunie, se
va afiºa lista cu elevii înscriºi la
aceastã formã de învãþãmânt ºi a
preselecþiei acestora, acþiune care
se va derula între 16-18 iunie. Ca-
lendarul admiterii, în ambele for-
me de învãþãmânt, se va întinde
pânã în luna iulie.

CRISTI PÃTRU

Copiii Centrului social „Aripi de
luminã” au participat, alãturi de
preºcolarii Grãdiniþei „Sf. Ana”, la
acþiunea „Cãlãtorie prin þara copi-
lãriei”. Manifestarea a avut meni-
rea sã-i sãrbãtoreascã pe copii prin
intermediul limbajului universal al
muzicii ºi dansului. „În cadrul ex-
perienþei împãrtãºite, au fost vizate
stimularea colaborãrii între cele
douã instituþii participante la proiect, realizarea unei educaþii de calitate, cultivarea senti-
mentelor de prietenie ºi colaborare, atât între copii, cât ºi între adulþi”, a precizat Renata
Bãnescu, psihopedagog la Centrul social „Aripi de luminã”. Cei care se aflã în Centrul
amintit au prezentat un scurt program artistic, oferind ºi obiecte create de ei, în cadrul
atelierelor-ºcoalã. „Cei mici au avut posibilitatea de a-ºi dezvolta capacitatea creativã,
cognitivã, de interacþiune socialã ºi de comunicare. Prin aceste acþiuni, ne dorim sã-i
sensibilizãm sã devinã mai creativi ºi iubitori de frumos, oferindu-le un climat afectiv
tonic, care sã le asigure creºterea armonioasã. Alãturi de ei, redescoperim esenþa vieþii,
delicateþea, puritatea, amintindu-ne de lucruri pe care n-ar trebui sã le uitãm vreodatã”,
a mai spus Renata Bãnescu. CRISTI PÃTRU

„Cãlãtorie prin þara
copilãriei”

Festivalul oratoric „Sfântul Ioan Gurã
de Aur” ºi-a desemnat laureaþii

Fundaþia „Cuvântul care zideº-
te”, aflatã sub patronajul Arhiepis-
copiei Craiova, a organizat cea de-
a XI-a ediþie a Festivalului oratoric
„Sfântul Ioan Gurã de Aur”, mani-
festare care a avut loc la Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Grigo-
rie Teologul” din Craiova. Au parti-
cipat, pe lângã elevii instituþiei gaz-
dã, reprezentanþi ai Colegiului Naþi-
onal Economic „Gheorghe Chiþu”
din Craiova, ai Colegiului Naþional
„Elena Cuza”, ai Liceului Teoretic
„Tudor Arghezi”, ambele din Cra-
iova, precum ºi ai Liceului Tehno-
logic „Horia Vintilã” din Segarcea.
Concursul  avut douã secþiuni – „juniori” (primele douã clase de liceu), cu tema „Valoarea
lãcaºurilor monahale în istoria României”, respectiv „seniori” (ultimele clase de învãþãmânt
liceal), tematica fiind „Culturã ºi religie”. La „cei mici”, primele trei locuri au fost ocupate, în
ordine, de Oana Neagu (Segarcea), Alexandru Ciocîrlan ºi Angel Semenescu – ambii de la
Seminar. La „seniori”, pe primul loc s-au aflat, la egalitate, Simona Pãtrãºcoiu („Gh. Chiþu”) ºi
Victor Muscalu (Seminar), cel de-al treilea laureat fiind Ionuþ Lãzãrescu (Seminar). Marele
premiu a fost atribuit lui Robert Ciobanu, de la „Tudor Arghezi”. CRISTI PÃTRU
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Cancelarul german Angela Merkel ºi pre-
ºedintele american Barack Obama s-au de-
clarat prieteni ºi aliaþi, în pofida „diferen-
delor de opinie” care, potrivit liderului ger-
man, pot exista între cele douã
þãri .  „În pofida diferendelor
noastre de opinie, America este
prietena noastrã, aliatul nostru,
un aliat esenþial cu care coope-
rãm strâns în interesul ambelor
pãrþi”, a subliniat Merkel, într-
un scurt discurs rostit la primi-
rea lui Obama în Krün, localitate
în Alpii bavarezi unde se aflã cas-
telul Elmau, locul de desfãºura-
re al summitului G7, care a în-
ceput ieri. La rândul sãu, Obama
a subliniat cã „astãzi sãrbãtorim
una dintre alianþele cele mai soli-
de care existã în lume”, o referi-
re la prietenia germano-america-
nã, dar a evitat sã vorbeascã de-
spre disensiunile apãrute în ulti-
ma vreme între cele douã þãri,
îndeosebi în materie de spionaj.
Obama a menþionat cã liderii G7

Ucraina:
Noi bombardamente
la Doneþk

Noi bombardamente au avut
loc în oraºul Doneþk, bastion al
rebelilor proruºi din estul
Ucrainei, în pofida apelurilor
fãcute de cei mai mari lideri ai
lumii pentru încetarea focului
în regiune. Mai multe blocuri ºi
o piaþã au fost lovite de proiecti-
le. La un pas de a deveni victime
au fost ºi jurnaliºti ai televiziunii
Russia Today care filmau în
zonã. O echipã a postului de
televiziune Russia Today a fost
surprinsã de un noul val de
atacuri de artilerie chiar în timp
ce relata despre bombardamen-
tele ce avuseserã loc cu câteva
ore mai devreme în Doneþk.
Jurnaliºtii s-au ascuns imediat
într-un bloc. De la localnici au
aflat cã în zonã nu e niciun
buncãr ºi cã nicãieri nu sunt în
siguranþã. O piaþã din apropiere
a fost distrusã în bombarda-
ment. Comercianþii au cãutat
printre resturile încã fumegânde
bunuri ce mai puteau fi salvate.
Tot ce au gãsit au depozitat în
subsolul unui bloc. Proiectilele
au fost lansate din teritoriile
aflate sub comanda armatei
ucrainene, susþine centrul de
coordonare ºi control din estul
Ucrainei, instituit pentru
implementarea acordurilor
semnate la Minsk.

Doi criminali au
evadat din cea mai
mare închisoare de
maximã securitate
din statul New York

Doi deþinuþi condamnaþi pe
viaþã pentru crimã au reuºit sã
evadeze din cea mai mare
închisoare de maximã securita-
te din statul New York dupã ce
au sãpat un tunel pânã în afara
zidurilor puºcãriei ºi au confec-
þionat pãpuºi din cârpã pe care
le-au pus în paturile din celulã
ca sã-i pãcãleascã pe gardieni.
Forþele de securitate au lansat o
amplã operaþiune de cãutare a
evadaþilor, la care participã ºi
agenþi ai FBI. Dispariþia
acestora a fost constatatã abia
de dimineaþã de paznici. Cei doi
au tãiat o parte din zidul
exterior al celulei, au pãºit pe o
pasarelã ºi au forat un tunel
subteran cu ajutorul unor
unelte electrice.Douã sute de
poliþiºti îi cautã pe cei doi cu
ajutorul câinilor ºi al elicoptere-
lor. Autoritãþile i-au avertizat pe
localnici sã nu se apropie de cei
doi, întrucât sunt foarte pericu-
loºi. Unul dintre ei a fost
condamnat la 25 de ani de
închisoare pentru crimã, rãpire
ºi furt, iar celãlalt, la închisoare
pe viaþã fãrã drept de apel
pentru uciderea unui ajutor de
ºerif. Este prima oarã când un
deþinut evadeazã din Peniten-
ciarul Clinton, ce are o istorie
de 150 de ani. Aceasta este cea
mai mare închisoare din statul
New York, cu 2.689 de deþinuþi.

Summitul G7: În pofida „diferendelor de opinie”,Summitul G7: În pofida „diferendelor de opinie”,Summitul G7: În pofida „diferendelor de opinie”,Summitul G7: În pofida „diferendelor de opinie”,Summitul G7: În pofida „diferendelor de opinie”,
Merkel ºi Obama se declarã prieteni ºi aliaþiMerkel ºi Obama se declarã prieteni ºi aliaþiMerkel ºi Obama se declarã prieteni ºi aliaþiMerkel ºi Obama se declarã prieteni ºi aliaþiMerkel ºi Obama se declarã prieteni ºi aliaþi

În cursul a 15 operaþiuni la care
au participat nave italiene ºi din alte
þãri Garda de Coastã din Italia a
salvat 3.480 de imigranþi.  Aceºtia
cãlãtoreau la bordul a nouã ambar-
caþiuni ºi a ºase bãrci pneumatice,
la circa 45 de mile marine de coasta
Libiei. Garda de Coastã din Italia a
precizat cã a primit apeluri de tip
S.O.S. prin intermediul unui tele-
fon prin satelit. La operaþiunile de
salvare, coordonate de Centrul
Naþional de Salvare a Gãrzii de
Coastã din Roma, aflat sub coman-
da Ministerului Transporturilor din
Italia, au participat trei vase ºi un
avion ATR42. Totodatã, la inter-
venþie au luat parte unitãþi ale ma-
rinei militare, remorcherul Phoe-
nix, nave ale marinei militare ger-
mane Hessen ºi Berlin, ºi vasul Le
Eithne, al marinei irlandeze, care
se aflau în largul Mãrii Meditera-
ne, la sud de Sicilia. Între timp,

vor discuta cum sã facã faþã „agresiunii”
Rusiei în Ucraina, precum ºi diverselor ti-
puri de ameninþãri, de la extremism la
schimbãri climatice. „În urmãtoarele douã

zile la Schloss Elmau vom discuta despre
viitorul nostru comun, despre economia
globalã care creeazã locuri de muncã ºi
oportunitãþi, despre menþinerea unei Uni-

uni  Europene puternice  º i
prospere, despre edificarea de
noi parteneriate comerciale pes-
te Atlantic, despre abordarea
noastrã faþã de agresiunea rusã
în Ucraina ºi despre combaterea
ameninþãrilor, de la extremismul
violent la schimbãrile climatice”,
a spus Obama. Summitul G7 se
desfãºoarã în staþ iunea Gar-
misch-Partenkirchen, situatã în
apropierea oraºului Elmau ºi în
apropierea frontierei cu Austria.
Cu ocazia reuniunii G7, Barack
Obama are prevãzute întrevederi
bilaterale cu Angela Merkel, can-
celarul Germaniei, ºi cu premie-
rul Marii Britanii, David Came-
ron. Barack Obama le va cere li-
der i lor  europeni  sã  menþ inã
sancþiunile împotriva Rusiei, pe
fondul crizei din Ucraina.

Un nou deces, al cincilea, pro-
dus de coronavirusul MERS
(Middle Eastern Respiratory

3.500 de imigranþi, salvaþi de Garda de Coastã italianã
circa o jumãtate de milion de refu-
giaþi s-au strâns pe þãrmurile Libiei
în încercarea de a traversa Marea
Mediteranã pentru a ajunge în Eu-
ropa, la bordul unor bãrci impro-
vizate de tipul celor care s-au scu-
fundat în ultimele luni ºi în care ºi-
au gãsit sfârºitul mii de imigranþi.
„Existã semnale cã între 450.000
ºi 500.000 de imigranþi în Libia
aºteaptã la graniþã”, a declarat Nick
Cooke-Priest, cãpitanul navei de
rãzboi britanice HMS Bulwark, sta-
þionatã în largul coastei libiene ºi
care contribuie la operaþiunile de
salvare din Marea Mediteranã. Mi-
nistrul apãrãrii britanic, Michael
Fallon, care a vizitat recent Bul-
wark, a lansat un apel þãrilor euro-
pene sã ofere ajutor, în condiþiile
în care, a spus el, Italia ºi Marea
Britanie s-au implicat cel mai mult
în operaþiunile de salvare. Întrebat
despre cei circa 500.000 de imi-

granþi care se pregãtesc sã se urce
la bordul unor ambarcaþiuni nesi-
gure în Libia pentru a ajunge în
Europa, Fallon a spus cã aceastã
situaþie trebuie soluþionatã cât mai
rapid. „Aþi vãzut cum numai într-o
singurã zi au încercat sã traverseze
marea 3.000 de oameni, aþi vãzut

sute de mii de oameni care au în-
cercat sã traverseze în aceastã varã.
Cu toþii avem interesul sã soluþio-
nãm aceastã chestiune. Problema
realã o reprezintã de fapt sãrãcia ºi
conflictul din vestul Africii ºi sãrã-
cia ºi conflictul din estul Africii”, a
mai spus înaltul oficial britanic.

Syndrome),a fost semnalat de
autoritãþile sanitare din Coreea
de Sud. Numãrul celor contami-

naþi a ajuns la 64, cu 14 mai mult
decât la precedentul bilanþ. Noi-
le cazuri de îmbolnãvire s-au
înregistrat între cele peste 2.300
de persoane aflate deja în caran-
tinã, a precizat Ministerul Sãnã-
tãþii de la Seul, care a asigurat
cã duce o amplã campanie pen-
tru a controla propagarea aces-
tei epidemii. „Cetãþenii nu trebuie
sã reacþioneze într-o manierã
exageratã ºi trebuie sã coopere-
ze strâns (cu autoritãþile) pen-
tru a minimiza impactul asupra
economiei”, a susþinut vicepre-
mierul Choi Kyung Hwan. Pri-
mul caz de îmbolnãvire cu co-
ronavirusul MERS a fost con-
statat la 20 mai la o persoanã
care venea din Orientul Mijlociu,
iar posibilitatea rãspândirii aces-

tui virus, contra cãruia nu exis-
tã niciun vaccin sau tratament,
a generat o vie îngrijorare în Co-
reea de Sud. Ca urmare, au fost
închise 1.300 de ºcoli, au fost
anulate diferite evenimente pu-
blice ºi concursuri sportive. Pes-
te 20.000 de strãini au renunþat,
de sãptãmâna trecutã, la cãlãto-
ria pe care intenþionau sã o efec-
tueze în aceastã þarã asiaticã, po-
trivit datelor furnizate de oficiul
de turism. Peste 20 de þãri au
fost afectate de acest virus, care
implicã un grad mai mare de
mortalitate însã este mai puþin
contagios decât virusul respon-
sabil de Sindromul Respirator
Acut Sever (SRAS), care a pro-
vocat moartea a aproape 800 de
persoane în lume în 2003.

Al cincilea deces provocat de coronavirusul MERS în Coreea de Sud
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Mandela: Lungul drum
spre libertate

Se difuzeazã la HBO,
ora 13:30

"Mandela: Long Walk to
Freedom" urmãreºte zilele
în care Mandela era un
activist radical, condus de
o arzãtoare dorinþã de liber-
tate pentru poporul sãu.
Numit Inamicul public nr. 1,
vânat de poliþie ºi temut de
guvern, Nelson a ajuns sã
fie un simbol al eliberãrii ºi
al revoluþiei.

Impuls

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Claire Dennison este o femeie
frumoasã, dornicã sã stârneas-
cã dorinþa soþului sãu. Dupã ce
nãscoceºte un rol fictiv, o ino-
centã senzualã care cautã un
bãrbat în stare de orice pentru a
o poseda, pregãteºte momeala
ºi barbatul îi cade în plasã... Sau
poate cã nu? Mistuitã de dorin-
þã, ea este copleºitã de aceastã
pasiune, dar în scurt timp ajun-
ge sã îºi dea seama cã a sedus
un alt bãrbat – atât de asemãna-
tor cu soþul ei, încât nici mãcar
ea însãºi nu îi poate deosebi...

Reglare de conturi

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Un poliþist se rãzbunã
dupã ce familia sa este
omorâtã. El începe cu cei
care i-au omorât familia ºi
apoi continuã cu cei care
au scãpat printre degetele
sistemului de justiþie.
Cu: Serinda Swan, Danny

Trejo, Steve Austin.
Regia: Terry Miles

LUNI - 8 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:55 Foc încruciºat
10:50 Teleshopping
11:30 Împreunã
2002, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Impact global
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Opinii fiscale
17:10 Hai-Hui
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Împreunã (R)
2002, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Stavisky...
1974, Franþa, Dramã
01:50 Andografia zilei
01:55 Sport
02:10 Telejurnal
03:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:00 Vorbeºte corect!
04:10 Zestrea românilor
04:35 Vorbeºte liber!
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Arte, carte ºi capricii
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Sã mori rãnit din dragoste

de viaþã (R)
1983, România, Dramã
13:40 Cartea cea de toate zilele
13:50 5 minute de istorie
14:00 Pescar hoinar
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:20 Ieri-Azi-Mâine
17:10 5 minute de istorie
17:20 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
18:10 Cartea cea de toate zilele
18:20 Telejurnal TVR 2
19:20 Replay
20:30 Mesagerul
22:20 Ora de ºtiri
23:16 Momentart
23:30 Filmul de artã
23:40 Ce sunt norii?
1968, Italia, Comedie
01:05 Cartea cea de toate zilele
01:20 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011

TVR 2

07:55 Noi suntem familia Miller
09:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
12:00 Byron Electric Marching

Band
13:30 Mandela: Lungul drum

spre libertate
15:55 Barca visurilor
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Bãtãlia anului
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Silicon Valley
21:30 Vicepreºedinta
22:00 Cursã explozivã
23:30 Tucker ºi Dale împotriva

Rãului
01:00 X-Men: Viitorul este trecut
03:10 Angélique
05:00 Urzeala tronurilor
06:00 Mandela: Lungul drum

spre libertate

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Cãlãtoriile lui Gordon
2010, Marea Britanie, Docu-

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Reglare de conturi
2011, Canada, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:45 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Zodiacul de acasã (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Los Miserables (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Casa Ibacka
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie (R)
04:30 Casa Ibacka
05:00 Inger salbatic
06:00 Dragoste de viaþã (R)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:30 Cowboy ºi idioþi (R)
14:30 Cum s-a scufundat

Laconia (R)
16:30 Cum s-a scufundat

Laconia
18:30 Fluierul de final
20:30 Impuls
22:30 Piranha 3D
00:30 Omul invizibil (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

dãruiþi
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Insula iubirii (R)
03:00 Hercule (R)
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Secrete de stil (R)
07:45 Râzi ºi câºtigi (R)
08:20 Jurnalul STV Junior (R)
09:00 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Mondenii
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Casa: construcþie ºi

design (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cei mai nepricepuþi

ºoferi
20:30 Revendicarea
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Revendicarea (R)
02:00 Dosarele DNA (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: Dã-i bãtaie!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Pranked
23:00 Wrestling WWE Superstars
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninluni, 8 iunie - max: 28°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,4433 ............. 44433
1 lirã sterlinã................................6,0453....................60453

1 dolar SUA.......................3,9461........39461
1 g AUR (preþ în lei)........149,1769.....1491769

Cursul pieþei valutare din 8 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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CN TRANSELECTRICA SA, ST Craiova,

cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 5, Telefon
0251/307100, ce intetioneazã sã solicite de la
A.N. Apele Romane – ABA Jiu, reactualizarea
avizului de gospodãrire a apelor pentru reali-
zarea lucrãrii de investiþie: ,,LEA 220kV dc Os-
trovu Mare – RET (LEA 220kV Porþile de Fier I
– Cetate)”, ce se realizeazã în judeþul Mehe-
dinþi, pe traseul UAT Gogoºu, Gruia, Jiana,
Vanjulet ºi Vânju Mare. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de producþie
nu vor rezulta ape uzate. Aceastã solicitare de
reactualizare a avizului este conformã cu pre-
vederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi re-
comandãri se pot adresa solicitantului sau A.N.
Apele Romane – A.B.A. Jiu Craiova, strada
N.Romanescu, nr. 54, telefon 0251/426655,
dupã data de 08.06.2015.

POPA - FLOREA CÃTÃLIN P.F.A  declarã
pierdut certificat constatator emis de ORC Dolj,
în baza legii 359/2004. Se declarã nul.

SC ALPHA PROPERTY DEVELOP-
MENT SRL, titular al proiectului Construire
Hipermarket Kaufland, construcþii anexe
(container bufet imbiss, post trafo, bazin re-
zervã incendiu), amenajãri exterioare incintã
(platformã parcare, spaþii verzi, drumuri, tro-
tuare), amplasare semnale publicitare, acce-
se rutiere ºi pietonale, racorduri la drumuri
publice, împrejmuire teren, organizare de
ºantier ºi bariere acces auto clienþi anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agentia pentru Protec-
tia Mediului Dolj în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului, propus a
fi amplasat în Municipal Craiova, str. Dr. Ni-
colae Ionescu Siseºti, nr. 23-23A, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediu-
lui APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri
orele 800-1400, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet office@apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 13.06.2015.

Compania de Apa Oltenia SA, Craiova,
str. Brestei, nr.133, judetul Dolj anunta publi-
cul interesat asupra depunerii solicitarii de ob-
tinere a  acordului de mediu pentru proiectul
de investitii din fonduri proprii “Alimentare cu
apa in lungime de L=1040 ml si canalizare me-
najera ape uzate menajere in lungime de
L=520ml, propus a fi amplasat in Craiova, str.
Henry Ford, (1863-1947), judetul Dolj. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Craiova, str. Petru Rares,
nr.1, zilnic intre orele 9-14. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul ARPM Craio-
va, str. Petru Rares, nr. 1.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
RA. Aeroportul Craiova organizeazã

CONCURS în data de 22.06.2015, ora 12:00,
la sediul din str. Calea Bucureºti, nr. 325, în-
 vederea ocupãrii unui post inspector de spe-
cialitate - Compartiment Investiþii ºi Absorbþie
Fonduri Europene. Bibliografia, precum ºi
actele solicitate candidaþilor la dosarul de în-
scriere se vor afiºa la sediul instituþiei. Depu-
nerea dosarelor se va face pânã la data de
18.06.2015, ora 15:00. Relaþii suplimentare la
telefon 0151416860.

A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a
Finantelor  Publice Craiova - Administraþia Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice în condiþiile precizate de O.G.
nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, cam. 206 pentru debitorii: 1.SC
D.M.FINANCIAL SERVICES SRL, Craiova, str.
Cernele, nr. 79, jud Dolj, cod identificare fisca-
la 16919370 in data de 22.06.2015, ora 10,00
pentru vanzarea bunului: autoturism VOLVO,
tip S40, an fabricatie 2004, nr inmatriculare DJ-
51-JFJ, pret pornire licitatie 10.313 lei. Ampla-
sare: sediul societatii. 2.SC DESAG  TRANS-
COM SRL, Craiova, cart Br lui Novac, bl. N10,
sc.1,ap.1, jud Dolj, cod identificare fiscala
6313775 in data de 22.06.2015, ora 13,00 pen-
tru vanzarea bunului: autoturism Volkswagen,
tip Touareg, nr inmatriculare DJ-12-BRZ, an fa-
bricatie 2007, prêt pornire licitatie 26.900 lei.
Amplasare: sediul societatii. 3.SC ANTONIO &
DIANA  SRL, Craiova, str. Desnatui, nr. 23, bl.
A11, sc.2, ap.17, jud Dolj, cod identificare fis-
cala 15705883 in data de 22.06.2015, ora 15,00
pentru vanzarea bunului: autoutilitara Iveco, tip
Eurostar 440E46T/E75, nr inmatriculare DJ-78-
AYD, an fabricatie 2001, pret pornire licitatie
16.900 lei.Amplasare: sediul societatii. 4.SC
GALOVI  IMPEX SRL, Craiova, str. Bilteni, nr.
74, jud Dolj, cod identificare fiscala 9286020 in
data de 23.06.2015, ora 10,00 pentru vanzarea
bunurilor: autoutilitara marca Ford, tip Transit,
an fabricatie 2009, nr inmatriculare DJ-39-GAL,
pret pornire licitatie 24.400 lei; autoutilitara marca
Ford, tip Transit, an fabricatie 2008, nr inmatri-
culare DJ-37-GAL, prêt pornire licitatie 13.300
lei. Amplasare: sediul societatii. 5. SC ALBA
COM M.G. SRL, Craiova, str. Emil Girleanu,
nr. 4, bl. 59A1, sc1, ap. 21,  jud Dolj, cod iden-
tificare fiscala 2319295 in data de 23.06.2015,
ora 13,00 pentru vanzarea bunului: autoturism
Fiat, tip Albea, nr inmatriculare DJ-19-SRM, an
fabricatie 2008, pret pornire licitatie 6.300 lei.
Amplasare: sediul societatii. 6. SC DADOIDANI
SRL, Craiova, str. Calea Severinului, nr. 27,
jud Dolj, cod identificare fiscala 30082037 in
data de 23.06.2015, ora 15,00 pentru vanzarea
bunurilor proprietatea societatii: motostivuitor
Toyota, tip 62-7FDF25, an fabricatie 2004, pret
pornire licitatie 27.150 lei; buldoexcavator mar-
ca Massey Ferguson tip750, pret pornire licita-
tie 53.775 lei; transpalet manual – 4buc, pret

pornire licitatie 1.275 lei/buc; autoutilitara mar-
ca Man, nr inmatriculare DJ-67-DNI, pret porni-
re licitatie 99.750 lei; semiremorca marca Ko-
gel, nr inmatriculare DJ-68-DNI, pret pornire li-
citatie 11.550 lei si a  bunurilor gajate in favoa-
rea AJFP DOLJ: autoturism marca Mercedes-
Benz, tip S350 Bluetec, nr inmatriculare DJ-91-
DNY, an fabricatie 2011, pret pornire licitatie
138.000 lei, proprietatea dlui Paraschiv Danut
Silviu; autoturism Mercedes – Benz, tip S320
CDI 4MATIC AMG, nr inmatriculare DJ-11-TXB,
an fabricatie 2008, pret pornire licitatie 73.650
lei, proprietatea dnei Ispas Doina-Madalina;
autoutilitara marca Ford transit, nr inmatricula-
re DJ-30-DNY, an fabricatie 2002, prêt pornire
licitatie 12.300 lei, proprietatea dnei Popescu
Maria-Marinela. 7. SC SOCOMEXIM SRL, Cra-
iova, str. Rovine, bl. B21, sc.1, ap. 12, jud Dolj,
cod identificare fiscala 6780819 in data de
24.06.2015, ora 10,00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism Hyundai, tip Accent, nr. inmatri-
culare B-28-XBB, an fabricatie 2007, pret por-
nire licitatie 10.300 lei. 8.SC MACEDONIN
TRANS SRL, loc. Ghindeni, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscala 28055715 in data de 24.06.2015,
ora 13,00 pentru vanzarea bunului:autoturism
Mercedes-Benz, tip S350 CDI, nr inmatriculare
DJ-72-GKW, an fabricatie 2009, pret pornire li-
citatie 68.200 lei, proprietatea dnei Balaci Maria
gajat in favoarea AJFP DOLJ. 9.SC EKHOL
TROUST  SA, Craiova, str. Fagaras, nr. 28B,
et.2, ap.7, jud Dolj, cod identificare fiscala
18344929 in data de 24.06.2015, ora 15,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: autoturism, marca SKO-
DA, tip OCTAVIA SCOUT, an fabricatie 2008, nr
inmatriculare DJ-01-EKH, pret pornire licitatie
15.950 lei; teren intravilan 1000 mp, nr cad
20716/3, CF214517 Craiova, str Industriilor, nr.
43, Dolj centura de nord, pret pornire licitatie
11.000 lei; apartament nr.7- duplex,  identificat
cu nr cadastral 15812/7, CF 64731 Craiova, str.
Fagaras, nr. 28B, etajul 2 si 3, nr. 7, pret porni-
re licitatie 175.480 lei. 10.SC CRISTIANA RO-
MANIAN SRL, Craiova, str Traian Lalescu, nr.
30, jud Dolj, cod identificare fiscala 24457256
in data de 25.06.2015, ora 10,00 pentru vanza-
rea bunului: autoturism DAEWOO, tip Cielo, nr
inmatriculare DJ-06-ZET, an fabricatie 1996, pret
pornire licitatie 2.300 lei. Amplasare sediul so-
cietatii. 11.SC GALINATUR  BIO  SRL, Craio-
va, str. Rovine, nr. 34, jud Dolj, cod identifica-
re fiscala 14305323 in data de 25.06.2015, ora
13,00 pentru vanzarea bunurilor: Ferma Teasc,
jud Dolj compusa din teren 11.783 mp, hala
nr.1= 767 mp si hala nr. 2 = 653 mp, pret porni-
re licitatie 211.821 lei; moara cu ciocanele, pret
pornire licitatie 3.049 lei; generator curent trifa-
zic 400v-6kw, pret pornire licitatie 1.226 lei; trans-
formator trifazat, pret pornire licitatie 4.103 lei;
centrala Weissmann, pret pornire licitatie 2.052
lei; linie adaptare 39,5 ’2, pret pornire licitatie
1.656 lei; linie adaptare + furajare, pret pornire
licitatie 6.973 lei; linie furaje 40,5M’3, pret por-
nire licitatie 5.273 lei; linie furajera + adaptare
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completa - hala2, pret pornire licitatie 13.126
lei; siloz metalic, pret pornire licitatie 1.954 lei;
transportor, pret pornire licitatie 1.253 lei; ven-
tilator FC 063-6eq 230 V COMPLET, pret porni-
re licitatie 1.524 lei; ventilator MULTIFAN, pret
pornire licitatie 704 lei; ventilator MULTIFAN
E6E92, pret pornire licitatie 807 lei; dozator re-
glare injectare, pret pornire licitatie 858 lei; cu-
ratitor cu presiune, pret pornire licitatie 5.241
lei; masina marcat oua, pret pornire licitatie
11.314 lei; stampila oua, pret pornire licitatie
1.847 lei; aparat aer conditionat, pret pornire
licitatie 661 lei; instalatie de aer conditionat, pret
pornire licitatie 1.739 lei; centrala telefonica, pret
pornire licitatie 27.407 lei; autoturism Renault
Master, an fabricatie 2012, nr inmatriculare DJ-
21-ADM, pret pornire licitatie 27.611 lei; autotu-
rism Mercedes Vito, an fabricatie 2010, nr in-
matriculare DJ-30-ECO, pret pornire licitatie
21.072 lei; casa de locuit cu regim de inaltime
P; Sc 106,99 mp si teren aferent 340 mp, situa-
ta in Craiova, str. Rovine, nr. 34 (fost nr. 30),
jud Dolj, pret pornire licitatie 177.690 lei. 12.
SC CLARA HOUSE SRL, Craiova, str Nicolae
Titulescu, nr. 39, bl. A3, sc.2,  ap.9, jud Dolj,
cod identificare fiscala 17583103 in data de
25.06.2015, ora 15,00  pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism Dacia Logan, nr inmatriculare
DJ- 10-AOG, an fabricatie 2006, pret pornire
licitatie 9.400 lei. Amplasare: sediul societatii.
13. SC FIN CONSTRUCT SRL, loc. Isalnita,
str. Bisericii, nr. 24, jud Dolj, cod identificare
fiscala 18559537 in data de 26.06.2015, ora
11,00 pentru vanzarea bunurilor: buldoexca-
vator Massey – Ferguson, tip 50 HX(HA), an
fabricatie 1989, pret pornire licitatie 55.600 lei;
buldoexcavator Case, tip 580K, an fabricatie
1989; pret pornire licitatie 62.100 lei; autoutili-
tara Ford, tip Transit 82 T280, an fabricatie 2005,
nr inmatriculare DJ-21-FIN, pret pornire licitatie
26.600 lei; autoutilitara Renault, tip Kangoo, an
fabricatie 2001, pret pornire licitatie 12.200 lei;
autoutilitara Renault, tip Trafic, an fabricatie
1998, pret pornire licitatie 12.400 lei.Amplasa-
re: loc Isalnita, Dolj. 14. SC ALLROM  SRL,
Craiova, str. Cl. Bucuresti, nr. 48, bl. A6, sc.1,
ap.13, jud Dolj, cod identificare fiscala
19020190 in data de 26.06.2015, ora 13,00  pen-
tru vanzarea bunului: autoutilitara Dacia, tip
1304 Papuc, nr inmatriculare DJ-06-FEP, an
fabricatie 1995, prêt pornire licitatie 990 lei.
Amplasare: sediul  societatii. 15.SC  KNOS-
SOS  HELLAS  SRL, Craiova, str. Popoveni,
nr. 18, bl. V31, ap. 6, jud Dolj, cod identificare
fiscala 25784957 in data de 29.06.2015, ora
10,00 pentru vanzarea bunurilor: autoturism
marca BMW, tip 535d, nr inmatriculare DJ-88-
GRE, an fabricatie 2004, pret pornire licitatie
46.125 lei; autoturism marca Toyota, tip RAV4,
nr inmatriculare DJ-65-GRE, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie 33.300 lei; autoutilitara mar-
ca Ford, tip Transit, nr inmatriculare DJ-09-AES,
an fabricatie 2004, pret pornire licitatie 20.475
lei. 16. SC AUTOTRANS  ANRAL SRL, Craio-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
va, str. Henri Coanda, nr. 64, bl.1, sc.A, ap.7,
jud Dolj, cod identificare fiscala 28654471 in
data de 29.06.2015, ora 13,00 pentru vanzarea
bunului: autoturism Renault, tip Symbol, nr in-
matriculare DJ-99-GEN, utilizat in regim de taxi,
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 4.725
lei. 17. SC BEAUTY FASHION SRL, Craiova,
bdul Decebal, nr. 85, jud Dolj, cod identificare
fiscala 18767465 in data de 29 .06.2015, ora
15,00 pentru vanzarea bunurilor: frigider SA-
MUS, pret pornire licitatie 420 lei; masina de
surfilat Brother 5 fire – 2 buc, pret pornire licita-
tie 1.275 lei/buc. Amplasare: sediul societatii.
18. SC ADALYS  SRL Craiova, str. Electropu-
tere, nr. 2, jud Dolj, cod identificare fiscala
17991862 in data de 30.06.2015, ora 10,00 pen-
tru vanzarea bunului: autoturism marca Volkwa-
gen, tip Polo, nr inmatriculare DJ-21-NUT, an
fabricatie 2006, pret pornire licitatie 10.500 lei.
19. SC  AMNESLAN  SRL-D, Craiova, str. In-
fratirii, nr.2, bl. 10E, sc.1, ap.62, jud Dolj, cod
identificare fiscala 31586024 in data de
30.06.2015, ora 13,00 pentru vanzarea bunuri-
lor:  autoutilitara, marca Dacia, tip Dokker, nr
inmatriculare DJ-36-BWE, an fabricatie 2014,
pret pornire licitatie 22.125 lei; autoutilitara,
marca Dacia, tip Dokker, nr inmatriculare DJ-
37-BWE, an fabricatie 2014, pret pornire licita-
tie 21.600 lei; autoutilitara, marca Dacia, tip
Dokker, nr inmatriculare DJ-35-BWE, an fabri-
catie 2014, pret pornire licitatie 21.225 lei; auto-
utilitara, marca Dacia, tip Dokker, nr inmatricu-
lare DJ-38-BWE, an fabricatie 2014, pret porni-
re licitatie 21.900 lei. 20. SC CHALLANGE  COM
SRL, Craiova, bdul Nicolae Romanescu, Con-
structia C1, nr. 136, jud Dolj, cod identificare
fiscala 7100155 in data de 30.06.2015, ora 15,00
pentru vanzarea bunurilor: autoturism CHE-
VROLET SPARK KLAK, nr. inmatriculare DJ-
19-ZST, an fabricatie 2006, pret pornire licitatie
5.115 lei; autoutilitara KIA K2500, nr inmatricu-
lare DJ-12-ZST, an fabricatie 2007, pret pornire
licitatie 5843 lei; masina de gleduit beton – de-
fecta, pret pornire licitatie 975 lei; pompa de
tencuit G4-defecta, pret pornire licitatie 3855
lei; aspirator tip rucsac-defect, pret pornire lici-
tatie 15 lei; rame schela si anexe, pret pornire
licitatie  1.613 lei; masina de tencuit, pret porni-
re licitatie 7613 lei; aeroterma 15kw, pret porni-
re licitatie 338 lei; calculator-PC, pret pornire
licitatie 105 lei. Amplasare: sediul societatii. 21
SC DUMISERVCAR SRL, Craiova, str. Girlesti,
nr. 82B, jud Dolj, cod identificare fiscala
25418654 in data de 01.07.2015, ora 10,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: autoutilitara Ford Transit,
nr inmatriculare DJ-49-DIM, an fabricatie 2002,
pret pornire licitatie 10.590 lei; cuptor paine+-
dospitor nefunctional, pret pornire licitatie 1.188
lei. Amplasare: sediul societatii. 22. SC DALE-
ROM SRL, Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.
39, jud Dolj, cod identificare fiscala 29927197
in data de 01.07.2015, ora 13,00 pentru vanza-
rea bunului: autoutilitara Furgon Daewoo Da-
mas Van, nr inmatriculare DJ-25-TLS, an fabri-

catie 1999, prêt pornire licitatie 620 lei. Ampla-
sare: Simnicul de Sus, sat Dudovicesti, jud Dolj.
23. SC ADIVAL SRL, Craiova, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 19, bl. D32, sc.1, ap.17, jud Dolj,
cod identificare fiscala 24794014 in data de
01.07.2015, ora 15,00 pentru vanzarea bunu-
lui: autoturism Opel, tip Astra G Break, nr in-
matriculare DJ-09-SEI, an fabricatie 2004, pret
pornire licitatie 9.700 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. Preþurile  nu includ TVA. Invitam pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bu-
nuri  sa instiinteze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ
inainte de datele stabilite pentru vanzare, men-
tionate mai sus. Cei interesati in cumpararea
bunurilor sunt invitati sa  prezinte, pina  la ter-
menele de vanzare sau, in cazul vanzarii prin
licitatie, pana in ziua precedenta termenelor de
vanzare:oferte de cumparare; in cazul vanzarii
la licitatie, dovada platii taxei de participare sau
a constituirii garantiei sub forma scrisorii de
garantie bancara reprezentand 10% din pretul
de pornire a licitatiei care se plateste in lei, in
contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007 deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; imputernicirea persoanei care-l repre-
zinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de
nationalitate romana, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de ORC; pentru
persoanele juridice straine, actul de inmatricu-
lare tradus in limba romana; pentru persoane-
le fizice romane,copie de pe actul de identitate;
dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obli-
gatii fiscale restante  (Consiliul Local si Admi-
nistratia Financiara in raza carora se afla domi-
ciliul sau sediul ofertantului ), urmand sa se
prezinte la datele stabilite pentru vanzare si la
locurile fixate in acest scop. Impotriva pre-
zentului inscris,cel interesat poate introduce
contestatie la instanta judecatoreasca com-
petenta, in termen de 15 zile de la comunica-
re sau luare la cunostiinta , in conformitate
cu prevederile art.172 si art 173 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ul-
terioare. Licitatia incepe de la cel mai mare
pret din ofertele de cumparare scrise , daca
acesta este superior pretului de pornire la li-
citatie, iar in caz contrar va incepe de la acest
din urma pret. Adjudecarea se face in favoa-
rea participantului care a oferit cel mai mare
pret, dar nu mai putin decit pretul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertantilor
care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a
refuzat incheierea procesului-verbal de adju-
decare, precum si adjudecatarului care nu a
platit pretul. Potrivit dispozitiilor art.9 alin(2)
lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificari-
le si completarile ulterioare, cand urmeaza sa
se ia masuri de executare silita, nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
formatii suplimentare va puteþi adresa A.J.F.P.
- Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
sau la tel: 0251/402.207.
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   ANUNT

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova anunta scoaterea la concurs a postului
specific Comitetului Director, si anume:

DIRECTOR MEDICAL
Concursul se va desfasura in perioada 13.07.2015 – 16.07.2015, in conformitate

cu prevederile Ordinului M.S. nr.284/12.02.2007 cu modificarile  si completarile ulte-
rioare, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concur-
surilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director din spita-
lele publice – si va cuprinde urmatoarele:

PROBE DE EVALUARE
a) Test – grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica a

postului. Proba care se va sustine pe data de 13.07.2015 – orele11.00. Aceasta pro-
ba se va desfasura pe durata a cel mult 3 ore;

b) Sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema de specialitate din do-
meniul de activitate al postului. Proba care se va sustine pe data de 14.07.2015 –
orele 09.00;

c) Interviul de selectie, proba care se va sustine pe data de 14.07.2015 - orele
11.00.

Probele de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 10.
Dosarele de inscriere se depun la secretariatul  comisiei de concurs, pana la data

03.07.2015, orele 13.00. Actele necesare pentru dosar, conditiile de inscriere, temele
cadru pentru proiectul de management si bibliografia se afiseaza la sediul unitatii si pe
site-ul spitalului – www.scnpc.ro. (la rubrica evenimente/anunturi).

Relatii suplimentare se obtin la telefon 0521/431.189 si 0251/597.857 – Serviciul
Resurse Umane.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã,
covrigi, produse pa-
tiserie ºi magazin
second-hand. Tele-
fon: 0747/072.570.
Absolventã a Facul-
tãþii de Economie ºi
Administrarea Afa-
cerilor din Craiova
(secþia Informaticã
economicã), promo-
þia 2015, solicit anga-
jare. 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. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAMERE
CENTRU. Telefon:
0766/ 553.144.

CASE
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon:
0 7 6 9 / 6 6 9 . 7 3 6 ;
0769/670.907.

Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþile,
ultramodernã. Tele-
fon: 0746/096.613.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, 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 Negoieºti
stradalã. Teleon:
0762/ 305.626.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând vatrã de sat
21 ari preþ 3000 lei
în comuna Giubega
- Dolj. Telefon: 0771/
711.982 sau 0351/
808.490 dupã ora
18.00.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0 2 5 1 / 4 2 8 . 4 1 5 ;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, 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 uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare
de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând DACIA, stare
de funcþionare. Preþ
mic. Telefon: 0769/
611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie
2009, 1,6 benzinã,
unic proprietar, pro-
prietar, particular. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând canapea 3 lo-
curi, extensibilã, imi-
taþie piele albastrã,
stare foarte bunã,
preþ 450 lei negocia-
bil ºi masã de bucã-
tãrie, 4 locuri, 120 lei
negociabil. Telefon:
0729/033.903
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446918.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri
– 500 RON, dormitor
- 800 RON, canapea
– 300 RON. Telefon:
0730/619.935.

Vând cazan þuicã din
cupru 110 litri com-
plet, ºpalieri pentru.
viþã de vie, cisternã
apã 3600 litri. Tele-
fon: 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 cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 gropi boltite
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0732/815.496.
Vând cruce marmu-
rã 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 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.

Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon.
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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 8 iunie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.

Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/433.875

Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez apartament
2 camere, parter
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala femininã de hand-
bal a României a fãcut un pas
uriaº, sâmbãtã, cãtre accede-
rea la Campionatul Mondial din
Danemarca (5-20 decembrie
a.c.), dupã ce a câºtigat clar,
în deplasare, prima manºã a
barajului susþinut în compania
vicecampioanei lumii, repre-
zentativa Serbiei, scor 32-26
(17-13).

Fetele lui Tomas Ryde, aflat
la debutul într-un meci oficial
pe banca tricolorã, au condus
ostilitãþiile de la un capãt la al-
tul, înregistrând ºi un avans
de 9 goluri (31-22, min. 56),
iar returul de sâmbãta viitoa-
re, de la Cluj-Napoca, ar tre-
bui sã fie o simplã formalita-
te. Chiar ºi în contextul în
care, mai mult decât sigur, nu
ne vom mai putea bizui pe una
dintre cele mai bune jucãtoa-
re, goalkeeper-ul Paula Ungu-
reanu (13 parade în meci),
accidentatã la coapsã în mi-
nutul 47, la o aruncare de la
7 metri.

Cristina Neagu (foto) a fost
principala realizatoare a Româ-

România, ca ºi calificatã la CMRomânia, ca ºi calificatã la CMRomânia, ca ºi calificatã la CMRomânia, ca ºi calificatã la CMRomânia, ca ºi calificatã la CM
niei în partida gãzduitã de Sala
Sporturilor Ribnica din Kral-
jevo, interul stânga de la Bu-
ducnost perforând poarta ad-
versã de nu mai puþin de 11
ori. Au mai marcat Adriana
Nechita, Valentina Ardean-Eli-
sei (câte 5), Oana Manea, Me-
linda Geiger (câte 4), Aurelia
Brãdeanu, Gabriela Preda ºi
Patricia Vizitiu (câte 1).

Pentru aceastã dublã, Ser-
bia s-a dispensat cele mai va-
loroase jucãtoare, Andrea Le-
kic, Sanja Damnjanovic, Kate-
rina Tomasevic ºi Dragana
Cvijic. Cele patru au recurs la
un “ºantaj”, printr-o scrisoa-
re deschisã anunþând cã nu
mai vin la lot în mandatul lui
Sasa Boskovic. Au mizat pro-
babil pe faptul cã federaþia sâr-
bã va ceda ºi va merge pe
mâna lor. Surprinzãtor, oficialii
de la Belgrad n-au rãspuns ºan-
tajului ºi au mers pe mâna se-
lecþionerului care s-a aflat pe
bancã ºi în 2013, când Serbia
cucerea pe teren propriu ar-
gintul mondial.

În alte meciuri de baraj juca-

te sâmbãtã: Austria – Ungaria 20-
33, Olanda – Cehia 33-23, Ucrai-
na – Polonia 18-24. Ieri, dupã în-
chiderea ediþiei, s-au mai disputat
partidele: Spania – Slovacia, Ger-
mania – Rusia, Franþa – Slovenia,
Croaþia – Suedia, Muntenegru –
Islanda.

Alãturi de cele 9 ce se vor
califica de aici, sunt sigure de
prezenþa la turneul final urmã-
toarele 12 naþiuni: Danemar-
ca (din oficiu, în calitate de
gazdã), Brazilia (din oficiu,
campioana mondialã), Norve-
gia (din oficiu, campioana eu-
ropeanã), Tunisia, RD Congo,
Angola (podiumul din Africa),
Coreea de Sud, Japonia, Chi-
na (podiumul din Asia), Cuba,
Argentina, Puerto Rico (locu-
rile 2, 3 ºi 4 din America de
Sud ºi America Latinã; Brazi-
lia a câºtigat întrecerea).

Pentru completarea celorlal-
te 3 locuri disponibile, douã
þãri urmeazã sã primeascã wil-
dcard-uri (invitaþii), acestora
adãugându-li-se prima poziþie
dintr-un final-four la care vor
participa Australia, Congo,

PLAY-OFF – etapa a 10-a (ultima)
Viitorul Cârcea – CS U II Craiova 2-2, Dunãrea Calafat – Progresul

Segarcea 3-0, Dunãrea Bistreþ – Danubius Bechet 1-4.
1. CS U II 20 12 6 2 61-22 42p
2. Cârcea 20 11 3 6 42-39 36p
3. Calafat 20 11 2 7 39-24 35p
4. Bistreþ 20 7 1 12 32-42 22p

5. Bechet 20 5 3 12 26-58 18p
6. Segarcea 20 5 3 12 34-49 18p
CSU II Craiova, formaþia clasatã pe primul loc, va susþine un

baraj interjudeþean de promovare în Liga a III-a. Se va juca într-o
dublã manºã, în 20 ºi 27 iunie. Adversarul va fi stabilit joi, în data
de 11 iunie.

PLAY-OUT – etapa a 10-a (ultima)
Recolta Ostroveni – Unirea Leamna 0-1, ªtiinþa Malu Mare – Vânãto-

rul Desa 3-0. ªtiinþa Celaru a stat.
1. Leamna 16 9 1 6 40-31 28p
2. Ostroveni 16 9 1 6 41-34 28p
3. Celaru 16 9 0 7 47-32 27p
4. Malu Mare 16 7 2 7 32-40 23p
5. Desa 16 3 2 11 31-54 11p

Cele douã ierarhii s-au întocmit plecând de la rezultatele directe
înregistrate în sezonul regulat.

DIGI SPORT 2
19:00 – ATLETISM – EAA

Premium Meeting, la Praga,
în Cehia.

EUROSPORT
14:30 – CICLISM –

Criteriul Dauphine, în Franþa
/ 16:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Stuttgart, în

Germania: ziua 1 / 23:00 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondia-
lã, în Canada.

EUROSPORT 2
12:00 – TENIS (M) –

Turneul de la Stuttgart, în
Germania: ziua 1 / 2:00 –
FOTBAL (F) – Cupa Mondia-
lã, în Canada.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A IV-A

Kazahstan ºi Mexic. Acesta se
va disputa între 15 ºi 17 iunie,
la Almaty (Kazahstan).

Tragerea la sorþi a grupelor
Campionatului Mondial va avea
loc în 24 iunie.

Liderul mondial, americanca
Serena Williams, a bifat, sâmbã-
tã, al treilea succes la Roland Gar-
ros, întrecând-o în ultimul act pe
cehoaica Lucie Safarova (locul 13
WTA), scor 6-3, 6-7 (2), 6-2, la
capãtul unei partide întise pe du-
rata a douã ore ºi douã minute
de joc.

Williams, care anterior trium-
fase Paris în 2002 ºi 2013, ºi-a
adjudecat cu aceastã ocazie al
20-lea titlu de Grand Slam din
carierã ºi se aflã la doar douã ti-
tluri de recordul germancei Steffi
Graf (22) pentru era Open (din
1968).

La turneul din acest an, Wil-
liams a câºtigat de patru ori dupã
ce a fost condusã cu 1-0 la se-
turi, iar meciul cu Safarova a
confirmat statistica. Deºi a con-
dus cu 6-3 ºi 4-1 (dublu break)
în setul doi, Williams a redus tu-
raþia ºi cehoaica a profitat, îm-
pingând meciul în decisiv. Aco-
lo, însã, Serena a revenit în con-
trol, chiar ºi dupã ce a fost con-
dusã cu 2-0 la game-uri.

La final, Serena a vorbit în
francezã în faþa publicului de pe
Philippe Chatrier: “Mi-am com-
plicat meciul astãzi. Am devenit
nervoasã ºi Lucie a jucat gro-
zav. Este un oponent minunat.
A jucat fãrã fricã ºi foarte agre-
siv din setul doi, o felicit. Sã
câºtig al 20-lea Grand Slam la

La închiderea ediþiei, în finala bãieþilor:
Novak Djokovic (Serbia, nr. 1) – Stansilas Wawrinka (Elveþia, nr. 8),
scor
Cu mai multe detalii, în ediþia de mâine.

Serena Williams, pentru a treia oarã
campioanã la Roland Garros

Roland Garros este ceva special,
pentru cã nu am avut mereu suc-
ces aici”.

Cu aceastã victorie,  Wil-
liams s-a distanþat pe locul 1
în WTA Race, în perspectiva
Turneului Campioanelor, de la
finalul anului.

Pentru a ajunge în finalã, Sere-
na le-a eliminat pe Andrea Hlava-
ckova, Anna-Lenna Friedsam,
Victoria Azarenka, Sloane Step-
hens, Sara Errani ºi Timea Bac-

sinszky. De partea cealaltã, Safa-
rova le-a învins pe Anastasia Pa-
vlyuchenkova, Kurumi Nara, Sa-
bine Lisicki, Maria ªarapova, Gar-
bine Muguruza ºi Ana Ivanovic.

Serena Williams a mai câºti-
gat în carierã de ºase ori Austra-
lian Open (2003, 2005, 2007,
2009, 2010, 2015), de ºase ori
US Open (1999, 2002, 2008,
2012, 2013, 2014) ºi de cinci ori
turneul de la Wimbledon (2002,
2003, 2009, 2010, 2012).
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

- FC Barcelona a mai câºtigat
Liga Campionilor în 1991–1992,
2005–2006, 2008–2009 ºi 2010–
2011.

- Xavi Hernandez s-a aflat la a
151-a prezenþã la un meci de Liga
Campionilor, un record, acesta fi-
ind ºi ultima sa partidã la FC Bar-
celona. Mijlocaºul a adunat 25 de
trofee cu echipa catalanã.

- FC Barcelona a reuºit sã reali-
zeze „tripla” pentru a doua oarã în
în istoria sa, dupã ce în acest se-
zon a câºtigat campionatul ºi Cupa

Juventus Torino – FC Barcelona 1-3
Au marcat: Morata 55 / Rakitic 4, Suarez 68, Neymar 90+7.
Berlin, stadion: „Olimpic”, spectatori: 70.000.
Juventus Torino: Buffon 8 – Lichtsteiner 7, Bonucci 7, Barzagli 8,

Evra 7 (Coman 89) – Marchisio 8, Pirlo 7, Pogba 8, Vidal 7 (Pereyra 79)
6 – Morata 8 (Llorente 85) 6, Tevez 6. Antrenor: Massimiliano Allegri.

FC Barcelona: Ter Stegen 8 – Alves 8, Pique 8, Mascherano 8, Alba 8
- Rakitic 9 (Mathieu 90+1), Busquets 8, Iniesta 9 (Xavi 78) 8 – Messi 9,
Suarez 9 (Pedro 90+5), Neymar 9. Antrenor: Luis Enrique.

Arbitru: Cuneiyt Cakir (Turcia) 7.

Una dintre cele mai spectaculoase finale de Liga
Campionilor a fost adjudecatã de FC Barcelona,

care a ajuns la 5 trofee câºtigate

Cele mai bune echipe ale aces-
tui sezon european s-au întâlnit
lângã poarta Brandenburg, pentru
a-ºi disputa trofeul Champions
League. Barcelona, cu tot lotul
valid, inclusiv tripleta de vis
Messi-Neymar-Suarez, iar de la
Juventus doar Chiellini a declarat
forfait, fãrã a mai fi muºcat de
Suarez. La atacul de superclasã
al catalanilor, Bãtrâna Doamnã ri-
posta cu un „mijloc” solid, care
sã împiedice avalanºa de mingi
spre careul lui Buffon ºi sã alimen-
teze vârfurile Morata ºi Tevez.
Pentru Barca, perioada de tatonare

Declaraþii:
Luis Enrique: „A fost o

finalã spectaculoasã, în faþa unei
adversar de cel mai înalt nivel. Am
avut un început perfect, marcând
la prima noastrã ocazie de joc. Am
avut apoi ºi alte ocazii, însã Buf-
fon a fost în mare formã, ca de
obicei. În repriza secundã, a fost
ceva mai dificil pentru noi, deoa-
rece Juve a pus mai multã presiu-
ne, iar jocul s-a mai echilibrat la
un moment dat. Dar, în ansamblu,
cred cã am dominat partida ºi am
meritat victoria. Timpul va decide
ce va urma. Nu mi-e clar deloc
viitorul meu. Vreau sã profit de
moment ºi sã sãrbãtoresc”.

Massimiliano Allegri:
„Sunt evident, dezamãgit, deoare-
ce nu joci în fiecare an o astfel de
finalã, dar în acelaºi timp, post spu-
ne cã echipa a dat totul pe teren, a
fãcut tot ceea ce trebuia sã facã ºi
a dat dovadã de personalitate ºi ca-
racter. Aº fi preferat sã avem o cuº-
cã pentru Messi, sã nu mai poatã
pasa. Plecãm triºti, deoarece am
pierdut, însã suntem mândri de jo-
cul pe care l-am fãcut. Obiectivul
este sã rãmânem în topul european.
ªi, cel mai important, sã câºtigãm
din nou campionatul Italiei. Am fost
foarte aproape de trofeul UEFA
Champions League, poate cã o vom
câºtiga anul viitor”.

a fost doar cât o reprizã de box,
gãsind rapid breºa cãtre plasa ad-
versã. O fazã încântãtoare, de-
clanºatã de pasa în diagonalã a lui
Messi, l-a gãsit pe Jordi Alba, iar
de aici mingea a curs cãtre Ney-
mar ºi Iniesta, cãpitanul oferind
lejer un assist pentru croatul Ra-
kitic. Juventus era invitatã la joc
mai devreme decât se aºtepta. ªi
totuºi, bianco-nerri n-au fãcut
pasul în faþã, preocupaþi sã þinã
ecartul minim. Stoperii Bonucci ºi
Barzagli au fost pionii de rezisten-
þã, Suarez neavând vreun minge
de exploatat. În schimb, Vidal a

fost mai preocupat de faulturi de-
cât de joc, pe Pirlo l-a surprins
presingul avansat al spaniolilor, iar
Pogba a avut nevoie de o jumãta-
te de orã pentru a intra în joc.
Pânã la pauzã, Barcelona a avut
încã 5 ocazii de a se desprinde ºi
pãrea cã este o finalã într-o sin-
gurã direcþie. De la vestiare, Bã-
trâna Doamnã a ieºit cu un face-
lift de efect. Pogba a fost peste
tot, Pirlo a þinut mai mult de min-
ge, neuitând sã mai dubleze la
Messi. Totuºi, cel mai bun jucã-
tor al piemontezilor a fost Mar-
chisio, care a deschis drumul

spre egalare, cu un cãlcâi spre Lic-
hsteiner, care a trecut prima datã
centrul terenului, dupã ce Neymar
îl sufocase. Argentinianul Tevez
ºi-a potrivit ºutul, iar din reflexul
lui ter Stegen mingea a sãrit la che-
remul speculantului Morata. Bar-
celona, care avusese de atâtea ori
ºansa sã punã trofeul sub seches-
tru, a resimþit ºocul ºi Juve putea
întoarce meciul, la douã ºuturi de
la marginea careului. Pogba a cerut
un fault la duelul cu Dani Alves, dar
turcul Cakir a fost la fel de insensi-
bil ca la henþul în careu a lui Lic-
htsteiner, în prima parte. A fost
momentul care a decis finala, pen-
tru cã reacþia pe contraatac a Bar-
cei a fost letalã. Tot Messi a stat la
originea golului 2. Argentinianul a
zbughit-o spre Buffon, pe care l-a
întins cu ºut cu pãmântul, iar la res-
pingere aºteptau Suarez ºi Rakitic,
primul fiind necruþãtor. Juventus nu
mai avea ce aºtepta, dar pe spaþiile
lãsate de torinezi, Barcelona a zbur-
dat. Neymar a marcat pentru 3-1,
de douã ori. Prima datã a lovit însã
ºi cu capul ºi mâna mingea, iar în
prelungiri n-a mai fost motiv sã i
se anuleze reuºita, la capãtul unui
contraatac declanºat tot de Messi,
la care a participat ºi Pedro. Messi
a stat la originea celor 3 reuºite,
dar nu a marcat. Finala i-a ghiftuit
de fotbal ºi pe cei mai pretenþioºi
microbiºti, iar campioana este de
necontestat.

Pe scurt despre Liga Campionilor 2014-2015Pe scurt despre Liga Campionilor 2014-2015Pe scurt despre Liga Campionilor 2014-2015Pe scurt despre Liga Campionilor 2014-2015Pe scurt despre Liga Campionilor 2014-2015

Spaniei ºi s-a impus în finala Ligii.
Catalanii au mai reuºit aceastã per-
formanþã ºi în 2009. Alte ºase echi-
pe au reuºit „tripla” în istorie: Cel-
tic Glasgow în 1967, Ajax Amster-
dam în 1972, PSV Eindhoven în
1988, Manchester United în 1999,
Internazionale Milano în 2010 ºi
Bayern Munchen în 2013.

- Mijlocaºul Andres Iniesta a
fost desemnat jucãtorul finalei Li-
gii Campionilor. Cãpitanul blaugra-
na a evoluat pânã în minutul 78,

când a fost înlocuit cu Xavi.  An-
dres Iniesta devine primul fotba-
list care a livrat pase decisive în
trei finale de C1 din cele patru la
care a participat ºi le-a câºtigat.
Ionuþ Lupescu l-a premiat pe MVP-
ul finalei.

- Formaþiile spaniole FC Barce-
lona ºi FC Sevilla îºi vor disputa
Supercupa Europei la 11 august,
pe Boris Paichadze Dinamo Arena
din Tbilisi (Georgia). FC Barcelo-
na a mai câºtigat Supercupa în
1992, 1997, 2009 ºi 2011, iar FC
Sevilla s-a impus în 2006.

- Fundaºul francez Patrice
Evra a devenit primul jucãtor care
a pierdut de patru ori finala Ligii
Campionilor, cu AS Monaco
(2004), Manchester United (2009
ºi 2011) ºi în acest an cu Juven-
tus Torino. Alþi ºase jucãtori au
pierdut de câte trei ori finala Li-
gii Campionilor: Edgar Davids
(Ajax, Juventus), Alessandro Del
Piero (Juventus), Didier Des-
champs (Juventus, Valencia),
Paolo Maldini (AC Milan), Paolo
Montero (Juventus) ºi Edwin van
der Sar (Ajax, Juventus, Man-
chester United).

- Neymar, Lionel Messi, ºi Cris-
tiano Ronaldo sunt golgheterii se-
zonului din Liga Campionilor, fie-
care reuºind sã înscrie de câte zece
ori. Celor trei îi urmeazã Luiz Adri-
ano, de la ªahtior, care a marcat

de nouã ori, toate golurile fiind în-
scrise în faza grupelor.

- În drumul spre trofeu, Barce-
lona a eliminat numai echipe cam-
pioane: a Ciprului (Apoel), a Olan-
dei (Ajax), a Angliei (Manchester

City), a Franþei (PSG), a Germa-
niei (Bayern Munchen) ºi a Italiei
(Juventus).

- 122 de goluri au marcat Messi,
Suarez ºi Neymar în acest sezon

- 4 jucãtori ai Barcelonei au reu-

ºit sã cîºtige Liga de 4 ori: Messi,
Xavi, Iniesta ºi Pique

- 99 de meciuri a disputat
Messi în Liga Campionilor, mar-
când 77 de goluri ºi oferind 22 de
pase de gol.
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