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- Acum, olteanul, Popescule, nu
mai þine cãþeaua sub cãruþã, o þine
lângã el în “Logan”. actualitate / 3

in
te

rv
iu

 /
 5

so
c

ia
l/

 6

Dinel Staicu condamnatDinel Staicu condamnatDinel Staicu condamnatDinel Staicu condamnatDinel Staicu condamnat
la 9 ani de puºcãriela 9 ani de puºcãriela 9 ani de puºcãriela 9 ani de puºcãriela 9 ani de puºcãrie

pentru fraudarea Tpentru fraudarea Tpentru fraudarea Tpentru fraudarea Tpentru fraudarea Transgazransgazransgazransgazransgaz

Sentinþã definitivã:Sentinþã definitivã:Sentinþã definitivã:Sentinþã definitivã:Sentinþã definitivã:

Magistraþii Curþii de Apel Bucureºti l-au condamnat, ieri, pe omul
de afaceri Dinel Staicu la 9 ani de închisoare cu executare în dosa-
rul fraudãrii Transgaz Mediaº. Decizia este definitivã. Instanþa a
admis apelul inculpatului ºi i-a redus cu doi ani pedeapsa primitã pe
fond, la Judecãtoria Sectorului 2 Bucureºti.
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Când ConstituþiaCând ConstituþiaCând ConstituþiaCând ConstituþiaCând Constituþia
României areRomâniei areRomâniei areRomâniei areRomâniei are

interpretãri variabileinterpretãri variabileinterpretãri variabileinterpretãri variabileinterpretãri variabile
Cazul Victor Ponta genereazã tot ceea ce vedem,

fiecare, aproape zilnic. Pe lângã toate acestea, rea-
duce în atenþie ºi mai vechea discuþie legatã de po-
sibilitatea interpretãrii „convenabile” a unor preve-
deri din Constituþia României. În care a excelat ex-
preºedintele þãrii, Traian Bãsescu, geometria varia-
bilã a unor articole devenindu-i familiarã. Ieri, pre-
ºedintele Curþii Constituþionale, Augustin Zegrean,
a comentat posibilitatea ca preºedintele Klaus Io-
hannis sã-l suspende din funcþie pe premierul Victor
Ponta, explicând lapidar de ce nu poate lua o ase-
menea decizie. „Un ministru poate fi suspendat de
cãtre ºeful statului, doar dacã acesta nu este mem-
bru al Parlamentului.

AAAAAvertizare DSPvertizare DSPvertizare DSPvertizare DSPvertizare DSP:::::
Ce mãsuri de protecþieCe mãsuri de protecþieCe mãsuri de protecþieCe mãsuri de protecþieCe mãsuri de protecþie
trebuie luate în zileletrebuie luate în zileletrebuie luate în zileletrebuie luate în zileletrebuie luate în zilele
cu temperaturi ridicatecu temperaturi ridicatecu temperaturi ridicatecu temperaturi ridicatecu temperaturi ridicate

AAAAAvvvvv.....
BiancaBiancaBiancaBiancaBianca
PredescuPredescuPredescuPredescuPredescu:::::
„Barou l„Barou l„Barou l„Barou l„Barou l
Do l jDo l jDo l jDo l jDo l j
este uneste uneste uneste uneste un
lider delider delider delider delider de
opinie respectat!”opinie respectat!”opinie respectat!”opinie respectat!”opinie respectat!”
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PNL renunþã
la lanþul uman
de vineri ºi va face
un miting în iunie
în Bucureºti

PNL renunþã la lanþul uman
care ar fi urmat sã fie organizat
vineri la Palatul Parlamentului,
în condiþiile în care în aceeaºi zi
ºi la aceeaºi orã PMB a aprobat
ºi un miting al PSD, a anunþat
Vasile Blaga, spunând cã
liberalii nu vor sã fie parte la
manifestaþii ca în anii ’90.
Decizia a fost anunþatã ieri, de
copreºedintele PNL Vasile
Blaga, în urma ºedinþei Biroului
Permanent Naþional al PNL. El
a spus cã liberalii au decis sã
renunþe la organizarea ”lanþului
uman” care urma sã aibã loc la
Palatul Pasrlamentului, vineri,
în ziua dezbaterii moþiunii de
cenzurã în Parlament, hotãrârea
fiind luatã în condiþiile în care
marþi Primãria Capitalei a emis
autorizaþie de miting ºi pentru
PSD, pentru aceeaºi zi, acelaºi
loc ºi aceeaºi orã. ”Nu dorim sã
fie incidente ºi nu dorim sã fim
pãrtaºi la evenimente ca acelea
din iunie 1990 pentru cã, din
toate informaþiile pe care le
aveam, ne aºteptam la acest
lucru”, a spus Blaga, în urma
ºedinþei BPN al PNL. PNL
primise de la Primãria Capitalei
autorizaþie pentru organizarea
unui miting la Palatul Parla-
mentului, vineri, când Parlamen-
tul va dezbate moþiunea de
cenzurã a liberalilor. Marþi
searã, Vasile Blaga spunea, la
Gândul Live, cã liberalii au avut
parte de o ”surprizã”, consta-
tând cã Primãria Capitalei a
aprobat ºi organizarea unui
miting PSD în aceeaºi zi, la
aceeaºi orã ºi în acelaºi loc.
Rovana Plumb, preºedintele
Consiliului Naþional al PSD,
afirma duminicã, în conferinþã
de presã, cã PSD nu intenþionea-
zã sã organizeze contraproteste
la acþiunile anunþate de PNL ca
reacþie la refuzul lui Ponta de a
demisiona.

“Votul de ieri a fost în con-
cordanþã cu legile ºi Constitu-
þia României. Majoritatea par-
lamentarã a respins cererea
DNA în cazul premierul Victor
Ponta, stabilind astfel cã nu
existã motive pentru începerea
unei urmãriri penale privind un
posibil conflict de interese”,
scriu social-democraþii în scri-
soarea transmisã diplomaþilor
dupã votul de marþi ºi obþinutã
de MEDIAFAX. Totodatã, în
scrisoare se precizeazã cã ºi
Comisia juridicã a Camerei De-
putaþilor a dat, luni, un aviz ne-
gativ referitor la cererea Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie, cu
7 voturi “pentru”, 18 “împo-
trivã” ºi o abþinere.

“Trebuie notat cã în aceste
acuzaþii aduse împotriva pre-
mierului Victor Ponta nu se
menþioneazã comiterea unor
acte de corupþie! Ele sunt si-
milare cu acuzaþiile care i-au
fost aduse actualului preºedin-
te Klaus Iohannis, care a fost
cercetat, anul trecut, pentru

Purtãtorul de cuvânt al Cur-
þii de Apel Alba Iulia, Cosmin
Muntean, a declarat cã instan-
þa a admis contestaþia formu-
latã de preºedintele Klaus Io-
hannis ºi a dispus anularea ra-
portului de evaluare întocmit de
Agenþia Naþionalã de Integrita-
te prin care ANI constata un
posibil conflict de interese al
ºefului statului în perioada în

PSD trimite ambasadelor o altã scrisoare:PSD trimite ambasadelor o altã scrisoare:PSD trimite ambasadelor o altã scrisoare:PSD trimite ambasadelor o altã scrisoare:PSD trimite ambasadelor o altã scrisoare:
Ponta nu e acuzat de corupþie,Ponta nu e acuzat de corupþie,Ponta nu e acuzat de corupþie,Ponta nu e acuzat de corupþie,Ponta nu e acuzat de corupþie,
Iohannis a fost ºi el cercetatIohannis a fost ºi el cercetatIohannis a fost ºi el cercetatIohannis a fost ºi el cercetatIohannis a fost ºi el cercetat

PSD a transmis ambasadelor de la Bucureºti o nouã
scrisoare, dupã cea de la finele sãptãmânii trecute, în
care aratã cã respingerea de cãtre deputaþi a cererii
DNA de urmãrire penalã a lui Ponta a fost conform

legii ºi cã ºi preºedintele Iohannis a candidat cercetat
fiind pentru conflict de interese.

conflict de interese, în timp ce
era candidat la alegerile prezi-
denþiale ºi a fost achitat dupã
ce a câºtigat alegerile”, se ara-
tã în scrisoare. PSD mai aratã
cã Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie nu va fi blocatã în a con-
tinua investigaþiile, dupã votul
din Camera Deputaþilor.

Documentul face referire ºi
la reacþiile unor ambasade oc-
cidentale de la Bucureºti, subli-
niind cã acestea atrag atenþia nu
numai asupra faptului cã “poli-
ticienii nu trebuie sã intervinã
în sistemul judiciar, lucru pe
care ºi premierul l-a cerut”, dar
ºi asupra “respectãrii întru to-
tul a legislaþiei româneºti ºi a
principiului unui proces echita-
bil”, acesta fiind un fragment
din comunicatul de marþi al Am-
basadei americane. De aseme-
nea, scrisoarea menþioneazã ºi
poziþia ambasadei Marii Britanii,
care a evocat, marþi, “necesita-
tea ca instituþiile sistemului ju-
diciar sã poatã acþiona cu im-
parþialitate ºi în spiritul unei in-

dependenþe depline”, dar ºi pe
a prim-vicepreºedintelui Comi-
siei Europene, FransTimmer-
mans, care, aflat vineri în Ro-
mânia, a declarat cã nu comen-
teazã asupra unor chestiuni ce
þin de politica internã a Româ-
niei. Semnatarii scrisorii preci-
zeazã cã obiectivul este, pe de
o parte, de a cere opoziþiei sã
nu încerce sã schimbe majori-
tatea parlamentarã ºi Guvernul
folosind “un caz judiciar necon-
cludent” ºi, pe de altã parte, de
a cere justiþiei “sã respecte
dreptul premierului Victor Pon-

ta de a se apãra”.
Premierul Victor Ponta este

urmãrit penal pentru fals în în-
scrisuri sub semnãturã privatã,
complicitate la evaziune fiscalã
în formã continuatã ºi spãlarea
banilor în dosarul Turceni - Ro-
vinari, fapte pe care le-ar fi sã-
vârºit în perioada în care era avo-
cat. De asemenea, DNA cere
Camerei Deputaþilor avizarea ur-
mãririi penale pe numele premie-
rului ºi pentru conflict de inte-
rese. Preºedintele Klaus Iohan-
nis i-a cerut lui Ponta sã demisi-
oneze, însã premierul a refuzat.

CA Alba Iulia a admis contestaþia lui Iohannis
la raportul ANI privind conflictul de interese

Curtea de Apel Alba Iulia a admis, ieri, contestaþia
preºedintelui Klaus Iohannis la raportul ANI privind un

conflict de interese în care ºeful statului s-ar fi aflat
când era primar la Sibiu, legat de un contract cu tipo-

grafia Forumului Democrat al Germanilor.

care era edil al Sibiului, trans-
mite corespondentul MEDIA-
FAX. Potrivit sursei citate, de-
cizia nu este definitivã ºi poate
fi atacatã în termen de 15 zile,
iar judecarea va fi la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. În
mai, Curtea de Apel Alba Iulia
a reluat discuþiile în procesul
în care Klaus Iohannis a con-
testat raportul ANI privind un

conflict de interese în care s-
ar fi aflat ºeful statului în pe-
rioada în care a fost primar al
Sibiului, legat de un contract cu
tipografia Forumului Democrat
al Germanilor.

Purtãtorul de cuvânt al Cur-
þii de Apel Alba-Iulia, Cosmin
Muntean, declara atunci cores-
pondentului MEDIAFAX cã
preºedintele Klaus Iohannis a
depus contestaþia imediat dupã
raportul Agenþiei Naþionale de
Integritate, care stabilise cã,
în calitate de primar al muni-
cipiului Sibiu, ar fi încãlcat le-
gislaþia cu privire la incompa-
tibilitate ºi conflict de intere-
se, deoarece Primãria Sibiu a
încheiat un contract de infor-
mare ºi publicitate cu Tipo-
grafia Honterus care aparþine
Forumului German din Româ-
nia, iar organizaþia era condu-
sã la acea datã de edil. Mun-
tean preciza cã procesul a fost

suspendat în 2014, din cauzã
cã ANI sesizase Parchetul sã
facã cercetãri  în cazul lui
Klaus Iohannis, pentru con-
flict de interese.

În august 2013, ANI l-a acu-
zat pe Iohannis de conflict de
interese în cazul unui contract
semnat în decembrie 2010, din
postura de primar al munici-
piului Sibiu, cu SC Tipografia
Honterus SRL, deþinutã de Fo-
rumul Democrat al Germani-
lor, al cãrui preºedinte era
atunci. ANI a sesizat ºi Par-
chetul instnaþei supreme cu
privire la posibila sãvârºire de
cãtre Klaus Iohannis a infrac-
þiunii de conflict de interese.
Inspectorii de integritate sus-
þineau cã Iohannis a aprobat,
în perioada ianuarie - iunie
2011, trei facturi fiscale în ve-
derea efectuãrii plãþilor cãtre
prestator, respectiv societatea
Tipografia Honterus.
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Cazul Victor Ponta genereazã tot
ceea ce vedem, fiecare, aproape
zilnic. Pe lângã toate acestea, rea-
duce în atenþie ºi mai vechea dis-
cuþie legatã de posibilitatea inter-
pretãrii „convenabile” a unor pre-
vederi din Constituþia României. În
care a excelat ex-preºedintele þã-
rii, Traian Bãsescu, geometria va-
riabilã a unor articole devenindu-i
familiarã. Ieri, preºedintele Curþii
Constituþionale, Augustin Zegrean,
a comentat posibilitatea ca preºe-
dintele Klaus Iohannis sã-l suspen-
de din funcþie pe premierul Victor
Ponta, explicând lapidar de ce nu
poate lua o asemenea decizie. „Un
ministru poate fi suspendat de

MIRCEA CANÞÃR

Când Constituþia RomânieiCând Constituþia RomânieiCând Constituþia RomânieiCând Constituþia RomânieiCând Constituþia României
are interpretãri variabileare interpretãri variabileare interpretãri variabileare interpretãri variabileare interpretãri variabile

cãtre ºeful statului, doar dacã
acesta nu este membru al Par-
lamentului. (...), Aºa scrie la
lege”, a declarat ziariºtilor Augus-
tin Zegrean. Cu numai o zi înain-
te, mai exact dupã ºedinþa CSAT,
Klaus Iohannis, într-o alocuþiune
legatã de cazul Victor Ponta, afir-
mase: „(...) Dacã s-ar fi întâm-
plat aºa, probabil cã nu l-aº fi
suspendat din funcþie ºi, cu si-
guranþã, s-ar fi gãsit modalitãþi
de judecare cu celeritate pen-
tru a lãmuri foarte repede pro-
blema”. Detaliile întregii poveºti
sunt cunoscute de acum. Posibili-
tatea revocãrii prim-ministrului de
cãtre preºedinte a fost rezolvatã,

din câte ºtim, cu ocazia revizuirii
Constituþiei din 2003. Dacã pre-
ºedintele României (art. 85, al. 2
din Constituþie) poate revoca din
funcþie, la propunerea prim-minis-
trului, pe unii din membrii guver-
nului, în caz de remaniere sau de
vacantare a posturilor, a admite
contrariul ar fi însemnat cã înlã-
turarea unui guvern în exerciþiu
poate avea loc datoritã simplei in-
tervenþii a preºedintelui României,
care, din considerente, uneori in-
clusiv politice, poate dispune re-
vocarea premierului în absenþa
enumerãrii constituþionale a unor
situaþii în care aceastã mãsurã poa-
te fi luatã. Demiterea unui mem-

bru al guvernului este fundamen-
tatã pe vinovãþia acestuia pentru
sãvârºirea unor fapte expres pre-
vãzute de lege. Revocarea prim-
ministrului echivaleazã însã cu re-
vocarea guvernului, iar aceastã
operaþie juridicã, denumitã retra-
gerea încrederii, se poate face doar
de Parlament, pe calea moþiunii de
cenzurã. Abordarea asimetricã, le-
gatã de posibilitatea suspendãrii
premierului Victor Ponta, exprima-
tã pe de o parte de Augustin Ze-
grean, preºedintele CCR, iar pe de
altã parte de preºedintele Klaus
Iohannis, nu poate genera decât ...
confuzie în spaþiul public. Deºi
existã ºi o jurisprudenþã constitu-

þionalã a CCR. Neclaritatea derivã
însã ºi din faptul cã, la Palatul
Cotroceni, consilier prezidenþial, la
Departamentul Reforme Instituþi-
onale ºi Constituþionale, este doam-
na Simina Elena Tãnãsescu, prof.
univ. dr. la Facultatea de Drept din
Bucureºti, care alãturi de prof.
univ. dr. Ioan Morar, este unul din-
tre coordonatorii lucrãrii de refe-
rinþã „Constituþia României –
comentarii pe articole”. Bãnuim
cã preºedintele þãrii, Klaus Iohan-
nis, înainte de declaraþia la care ne
refeream, ºi-a consultat consilie-
rul prezidenþial pe probleme de
constituþionalitate.

Un elevUn elevUn elevUn elevUn elev, scos, scos, scos, scos, scos
din examenul de Bacalaureatdin examenul de Bacalaureatdin examenul de Bacalaureatdin examenul de Bacalaureatdin examenul de Bacalaureat

Cele trei zile, dedicate examenului oral la competenþe lingvistice,
din cadrul Bacalaureatului, s-au încheuat, în general, cu bine. „În
afara unui candidat, de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache
Triºcu”, cãruia i-a sunat telefonul mobil în timpul examenului, ºi
care a fost exclus din examinare, neavând voie, conform legislaþiei
în vigoare, timp de
douã sesiuni sã mai
susþinã BAC-ul, nu au
fost înregistrate ale
evenimente deosebite.
Sãptãmâna viitoare, cei
4756 de candidaþi vor
participa, în perioada
15-19 iunie, la evalua-
rea competenþelor digi-
tale  ”, a declarat prof.
Matilda Blagu, secre-
tar al Comisiei Judeþe-
ne de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Junioarele câºtigã, dar pentru alþiiJunioarele câºtigã, dar pentru alþiiJunioarele câºtigã, dar pentru alþiiJunioarele câºtigã, dar pentru alþiiJunioarele câºtigã, dar pentru alþii
Zilele trecute, la Cluj – Napoca s- a desfãºurat finala Campionatului

Naþional – Divizia A- feminin, la tenis de masã. Primul loc aa revenit
echipei „Pristavu Câmpulung Muscel”. Un nume poate, fãrã importanþã.
Însã, lucrurile se schimbã cu totul, atunci când vedem lotul celor din
localitatea argeºeanã, formt în exclusivitate  din produse ale Clubului
Sportiv ªcolar Craiova:  Daniela Barzoi ºi Oana Anghelescu  (ambele
în vîrstã de 17 ani), cu dublã legitimare ºi în Campionatul Naþional de
Juniori 1, ºi  Roberta Dragonu (19 ani), care a ales sã activeze, din
aceastã toamnã, ºi în Campionatul Naþional de Seniori al Belgiei. „Este,
desigur, o performanþã deosebitã, având în vedere cã douã sportive mai
au un an de juniorat. Sper ca, pânã la urmã, sã se iveascã o posibilitate de
a înfiinþa o echipã de senioare ºi în Craiova, nemaifiind nevoie ca sporti-
vele noastre sã joace ºi pentru alte cluburi ”, a spus prof. Cãtãlin Geor-
gescu, antrenorul celor trei  fete. La rândul sãu, prof. Alin Vancea,
inspector de sport al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, a precizat cã
„ne bucurãm de rezultatele obþinute, dar le vrem pe fete la Craiova”.

CRISTI PÃTRU
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Reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova au
anunþat cã l-au reþinut, marþi sea-
ra, pe Gheorghe Pãsãrin, primarul
în funcþie al comunei Bîlteni, ju-
deþul Gorj, pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de fals intelectual, uz
de fals, abuz în serviciu ºi compli-
citate la infracþiunea de spãlarea
banilor. Anchetatorii spun cã, în
perioada 29 august 2013 – 22 no-
iembrie 2013, în calitate de pri-
mar al comunei Bîlteni ºi ordona-
tor principal de credite, a semnat
ºi aprobat, referatul de necesitate
nr. 10977/29.08.2013, comanda nr.
11551/10.09.2013, factura fisca-
lã nr. 333/22.09.2013, anexele nr.
4, 6 ºi 8 din 12.11.2013, ordonan-
þarea de platã ºi ordinul de platã
nr. 821 din 22.11.2013 prin care a
atestat în mod nereal fap-
tul cã Primãria Bîlteni a
achiziþionat de la SC
Trust TLH Construct
SRL, cantitatea de 1800
tone nisip ºi transportul
aferent, dispunând toto-
datã plata necuvenitã
cãtre societate în sumã de
82.584 lei. Banii obþinuþi
în acest mod au fost in-
troduºi în circuitul legal
astfel cu suma viratã SC
Trust TLH Construct
SRL, s-au achitat obliga-
þii legale ale societãþii.

Omul de afaceri craiovean Dinel
Staicu a fost trimis în judecatã în
noiembrie 2007, pentru complici-
tate la abuz în serviciu în formã
calificatã ºi asociere pentru sãvâr-
ºirea de infracþiuni, fiind învinuit de
fraudarea patrimoniului SC Trans-
gaz SA Mediaº cu peste 11 milioa-
ne de euro. Alãturi de acesta au mai
fost judecaþi Aurel Gabriel Coconea
– fost director general al SNTGN
Transgaz SA Mediaº, Cornel Teo-
dor Volintiru – fost director general
al SC Sironex SA Craiova, Carmen
Ioana Popescu ºi Vlad Rebega –
foºti directori general, respectiv,
economic al SC BDJ SA Craiova,
Vasile Banciu – fost director gene-
ral adjunct al SC Asigurarea Naþio-

Primarul ºi viceprimarul comunei BîlteniPrimarul ºi viceprimarul comunei BîlteniPrimarul ºi viceprimarul comunei BîlteniPrimarul ºi viceprimarul comunei BîlteniPrimarul ºi viceprimarul comunei Bîlteni
în arestul IPJ Dolj pentru fapte de corupþieîn arestul IPJ Dolj pentru fapte de corupþieîn arestul IPJ Dolj pentru fapte de corupþieîn arestul IPJ Dolj pentru fapte de corupþieîn arestul IPJ Dolj pentru fapte de corupþie

Sentinþã definitivã:
Dinel Staicu condamnat la 9 ani de puºcãrie
pentru fraudarea Transgaz

nalã Românã SA, Adrian Georgel
Bogza – fost administrator al SC
Delta Telecom SA, precum ºi Iu-
lian ºi Tudoricã Siclitaru. Procuro-
rii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
au stabilit cã, în perioada august
2000 – iulie 2001, Aurel Coconea
ar fi încheiat ilegal 14 convenþii de
plãþi cu cinci societãþi cu capital in-
tegral de stat, prin care ar fi inter-
pus în circuitul financiar dintre so-
cietãþile de stat transportatoare, dis-
tribuitoare ºi respectiv beneficiare
de gaze naturale, patru firme priva-
te controlate de Dinel Staicu, res-
pectiv BDJ SA Craiova, Padogaz SA
Bucureºti, Sironex SA Craiova ºi
Dumimpex SM SRL Bucureºti. La
sfârºitul anului 2013, Judecãtoria

Sectorului 2 Bucureºti l-a condam-
nat pe Dinel Staicu la 11 ani de în-
chisoare, Bogza, Carmen Ioana
Popescu, Volintiru ºi Coconea au
primit câte 7 ani de închisoare pen-
tru infracþiunile comise, iar ceilalþi
patru inculpaþi au primit câte cinci
ani de închisoare. Cu toþii au decla-
rat apel, soluþionat ieri la Curtea de
Apel Bucureºti. Instanþa a admis ºi
apelurile celorlalþi inculpaþi. Astfel,
Carmen Ioana Popescu a fost con-
damnatã la o pedeapsã de 5 ani în-
chisoare, Cornel Volintiru ºi Adrian
Bogza au primit tot câte 5 ani de
închisoare, în timp ce Vasile Ban-
ciu, Iulian ºi Tudoricã Siclitaru, Vlad
Rebegea primind câte 4 ani de în-
chisoare, Aurel Coconea fiind sin-
gurul care a rãmas cu 7 ani de în-
chisoare. Magistraþii de la Curtea de
Apel Bucureºti au mai dispus ca toþi
inculpaþii din dosar sã achite Trans-
gaz SA peste 24 de milioane de lei,
reprezentând daune materiale.

Magistraþii Curþii de Apel Bucureºti l-au condamnat, ieri, pe
omul de afaceri Dinel Staicu la 9 ani de închisoare cu executare
în dosarul fraudãrii Transgaz Mediaº. Decizia este definitivã.
Instanþa a admis apelul inculpatului ºi i-a redus cu doi ani
pedeapsa primitã pe fond, la Judecãtoria Sectorului 2 Bucureºti.

Procurorii Secþiei de urmãrire penalã
din cadrul Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova i-au reþinut, marþi
seara, pe o perioadã de 24 ore, pe pri-
marul ºi viceprimarul comunei Bîlteni,
judeþul Gorj, pentru infracþiuni de co-

rupþie. Alãturi de ei au mai ajuns în
arestul IPJ Dolj ºi trei administratori
ai unor societãþi comerciale. Cu toþii
au fost prezentaþi, asearã, Tribunalu-
lui Dolj, cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile.

Firma era controlatã
de viceprimar

 În acelaºi dosar a fost reþinut
ºi Dumitru Oprea, viceprimarul
comunei Bîlteni, acuzat de sãvâr-
ºirea infracþiunilor de abuz în ser-
viciu ºi complicitate la infracþiu-
nea de spãlare a banilor, reþinân-
du-se cã pe 29.08.2013, în calita-
te de viceprimar al comunei Bîl-
teni, a întocmit referatul de nece-
sitate nr. 10977 prin care solicita
achiziþionarea de cãtre Primãria
Bîlteni a unei cantitãþi de 1800 tone
de nisip, cu scopul de a introduce
în circuitul economic fictiv SC
Trust TLH Construct  SRL, în
vederea obþinerii unui folos mate-
rial necuvenit. SC Trust TLH Con-
struct este o societate pe care o

administrase ºi pe care o controla,
cu toate cã de la data de 12 iulie
2012 soþia sa, Oprea Cristina Ta-
tiana, devine noul administrator,
iar de la data de 19.04.2013, so-
cietatea este preluatã de Geamã-
nu Luminiþa ºi ulterior
(23.10.2013) de ªerban Constan-
tin (persoane interpuse), mai spun
procurorii. Astfel cu suma obþinutã
SC Trust TLH Construct SRL, i-
au fost achitate obligaþiile legale
scop pe care îl urmãrise de fapt.
Noii administratori ai firmei
au continuat infracþiunile

ªi cei care au preluat adminis-
trarea societãþii viceprimarului, Lu-
miniþa Geamãnu ºi ªtefan Geamã-
nu au fost reþinuþi de procurorii cra-
ioveni pentru fals în înscrisuri sub

semnãturã privatã, uz
de fals, complicitate
la abuz în serviciu,
spãlarea banilor ºi
complicitate la eva-
ziune fiscalã. Anche-
tatorii spun cã pri-
mul în calitate de ad-
ministrator, iar cel
de-al doilea în calita-
te de reprezentant al
Trust TLH Con-
struct SRL, pe
22.09.2013 au emis
ºi semnat factura fis-
calã cu seria ºi nr.

333, prin care atestã în mod nereal
cã au livrat Primãriei Bîlteni 1800
tone nisip ºi transportul aferent în
valoare de 82.584 lei. Banii obþi-
nuþi de la Primãria Bîlteni în urma
tranzacþiei ce nu a avut loc, au in-
trat în circuitul legal, fiind achita-
te cu aceºtia obligaþii legale ale
societãþii, la data de 22.11.3013.
În aceeaºi calitate, cei doi, în luna
septembrie 2013, au emis ºi sem-
nat un numãr de 11 facturi fiscale,
ce nu reprezintã operaþiuni reale, în
valoare de 214.554 lei, pentru ser-
vicii aferente lucrãrilor de execu-
þie a unei staþii de epurare a apelor
uzate din oraºul Rovinari, facturi
ce au fost înregistrate  în contabi-
litatea SC Panmacons  SRL, pro-
ducându-se în acest mod un preju-
diciu bugetului de stat în sumã de
69.211,80 lei din care 27.684,38 lei
impozit pe profit ºi 41.527,42 lei
TVA. Dupã gratii a ajuns ºi Sergiu

Bogdan Oarfã, acuzat de evaziune
fiscalã, întrucât în perioada 2013-
2014, în calitate de administrator
statutar al SC Panmacons SRL, a
înregistrat în contabilitatea socie-
tãþii un numãr de 11 facturi fiscale
emise de SC Trust TLH Construct
SRL ce nu reprezintã operaþiuni
reale, cu scopul de a diminua obli-
gaþiile datorate bugetului de stat,
cauzând un prejudiciu bugetului de
stat în sumã de 69.211,80 lei din
care 27.684,38 lei impozit pe pro-
fit ºi 41.527,42 lei TVA.

Cei cinci inculpaþi au fost pre-
zentaþi, asearã, Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã,
pe o perioadã de 30 zile. La instru-
mentarea dosarului procurorii au
colaborat cu ofiþerii de poliþie judi-
ciarã din cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Gorj ºi cu spri-
jinul de specialitate al Serviciului
Român de Informaþii.
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La longevitatea ºi tradiþia fru-
moasã pe care o are în spate, Ba-
roul Dolj a adãugat, pe parcurs, ºi
alte calificative onorante. Cu cei
peste 800 de avocaþi pledanþi, este
acum unul dintre cele mai solide
corpuri avocãþeºti din þarã, fiind
comparabil cu Baroul Cluj. A de-
venit ºi una dintre vocile avocã-
þeºti care se fac foarte bine auzite
în þarã, având, de fiecare datã, o
bunã reprezentativitate la nivelul
Consiliului, structura de conduce-
re a Uniunii Naþionale a Barouri-
lor din România. La acest Congres,
Baroul Dolj a fost reprezentat de
cei mai cunoscuþi trei avocaþi din
Craiova, unul dintre aceºtia, av.
Ion Turculeanu, fiind ales vicepre-
ºedinþi ai UNBR. Delegatã sã par-
ticipe la Congres, av. Bianca Pre-
descu a fost aleasã, de avocaþi din
þarã, sã facã parte din Consiliul
UNBR, având amabilitatea sã ne
contureze o imagine despre ceea
ce au însemnat aceste alegeri pen-
tru avocaþii din toatã þara, ºi în
special pentru cei din Baroul Dolj.

Aþi participat la lucrãrile des-

În perioada 5-7 iunie, a avut loc,
la Bucureºti, Congresul Avocaþilor
din România, precedat de ultima
ºedinþã a Consiliului Uniunea Na-
þionalã a Barourilor din România
(UNBR) - care a fost ales în 2011 -
ºi încheiat cu prima ºedinþã a Con-
siliului UNBR, nou ales pentru un

mandat de patru ani. În prezent, în
aceastã structurã de conducere,
avocaþii craioveni sunt reprezentaþi
de av. Ion Turculeanu, care a fost
ales vicepreºedinte, de av. Lucian
Sãuleanu, în calitate de decan al
Baroului Dolj , ºi de av. Bianca
Predescu, consilier.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

fãºurate pe parcursul celor
trei zile, la Bucureºti. Cum
au fost Congresul ºi ºedin-
þa Consiliului?

-A fost un Congres elec-
tiv, vizibil marcat de tensiu-
nile unui astfel de eveni-
ment ºi desfãºurarea sa în
concret nu a putut fi com-
parabilã cu nici una din si-
tuaþiile anterioare, petrecu-
te dupã 1990 de când avo-
catura are o organizare pro-
prie ºi independentã faþã de
Ministerul Justiþiei.

 Care au fost candidaþii
pentru noul mandat?

Conform reglementãrii
proprii, Congresul alege
Consiliul UNBR, structurã
de conducere ordinarã ce
are ºi caracter electiv, fiind
decisivã în alegerea preºe-
dintelui, vicepreºedinþilor ºi
a membrilor Comisiei perma-
nente. Într-o competiþie pur-
tatã între fostul preºedinte
Gheorghe Florea ºi vicepre-

ºedintele Dan Oancea, a fost ales,
pentru un nou mandat de patru ani,
cel dintâi, fiind un fapt inedit ca o
persoanã sã deþinã aceastã funcþie
pentru mai mult de douã mandate.
Dar votul este suveran.

ªi de aceastã datã, Baroul Dolj
este bine reprezentat la nivel de
conducere. A fost acesta un target
pentru avocaþii doljeni?

-În acest mandat, UNBR are cinci
funcþii de vicepreºedinte, faþã de trei
câte existau anterior – douã posturi
au fost rezervate Baroul Bucureºti
ºi trei pentru barourile din þarã. Fos-
tul decan al Baroului Dolj, av. Ion
Turculeanu a fost ales vicepreºedin-
te al UNBR, funcþie care o mai deþi-
nuse anterior anului 2000, pentru un
mandat, ºi domnul avocat Mihail
Neagoe. Deci, da, pot spune cã
aceastã funcþie a fost, într-un fel,
un target al Baroului Dolj, atins ca
urmare a prestaþiei, mai ales cea din
ultimii patru ani pe care domnul avo-
cat a avut-o în cadrul anteriorului
Consiliul UNBR. În afara delegaþi-
lor la Congres, av. Radu Marinescu
ºi Rãzvan Socoteanu, avocaþii cra-

ioveni au mai fost reprezentaþi prin
luãrile de cuvânt ale av. Maria Uþes-
cu cu privire la sistemul de pensii ºi
asigurãri sociale.

Ce alte teme de discuþie au
mai fost dezbãtute în cadrul
Congresului?

-Congresul a luat în dezbatere ºi
teme curente care privesc organiza-
rea profesiei, reglementarea aceste-
ia prin lege supusã aprobãrii Parla-
mentului, cât ºi sistemul de pensii
ºi asigurãri sociale ale avocaþilor cu
privire la care avocaþi din întreaga
þarã au formulat obiecþiuni ºi amen-
damente. Alte luãri de cuvânt au
privit modul de punere în aplicare a
noilor Coduri, mai ales Codul de
procedurã civilã ºi cele douã coduri
în materie penalã a cãror reglemen-
tare deficitarã constatatã pânã în
prezent a fost observatã în practicã
atât de avocaþi, cât ºi de instanþele
de judecatã fiind astfel evident cã
legi nou adoptate în ultimii doi ani
cu privire la care au fost admise mai
multe excepþii de neconstituþionali-
tate trebuie sã fie imperios revãzute
la mai puþin de doi ani de la adopta-
rea lor. Amendamentele propuse de

Baroul Dolj ºi susþinute în principal
de mine au fost însuºite de Congres
în întregul sãu ºi înaintate Legisla-
tivului spre a fi modificat proiectul
de lege în mod corespunzãtor, aces-
te amendamente reprezentând voin-
þa avocaþilor din întreaga þarã. Prin
propunerile fãcute în mod constant
ºi prin profesionalismul cu care sus-
þine, prin reprezentanþii sãi care vin
cu propuneri ºi amendamente, inte-
resele avocaturii, Baroul Dolj este
un lider de opinie respectat, ceea ce
este foarte important pentru între-
gul colectiv.

În biblioteca Baroului Dolj se
aflã un volum de o importanþã
deosebitã, ºi ne referim la opera
scrisã de bunicul dumneavoastrã,
renumitul avocat George Deme-
trescu Miulescu. Cum a fost pri-

mitã ediþia reeditatã a acestei
monografii?

În prima zi a Congresului, un mo-
ment festiv a reþinut atenþia partici-
panþilor ºi el a fost încãrcat de emo-
þia recunoaºterii valorii înaintaºilor
care au pus bazele avocaturii, în
urmã cu mai bine de un secol. Este
vorba despre prezentarea monogra-
fiei reeditate, ”Istoria Baroului
Dolj 1864-1928”, operã a autoru-
lui George Demetrescu Miulescu.
Cartea a fost primitãcu foarte mult
interes ºi cerutã de confraþii din în-
treaga þarã spre lecturã ºi documen-
tare, ceea ce nu poate decât sã um-
ple cu sentimente de mândrie ºi
mulþumire pe avocaþii craioveni.

Cu ce impresie aþi rãmas dupã
aceste alegeri la nivelul UNBR?

Într-un fel, cu bune ºi cu rele,
acest moment reflectã întrutotul so-
cietatea româneascã româneascã. A
fost un Congres electiv ce a cunos-
cut o încordare fãrã precedent ºi te-
nacitatea în luptã a competitorilor a
fost determinantã în obþinerea rezul-
tatului. Însã, rãmân în continuare
probleme care sunt deschise dezba-
terii ce privesc practica unitarã, mã-
rirea nejustificatã a taxelor de tim-
bru, accesul la justiþie. Acestea me-
ritã o rezolvare în folosul oamenilor
ºi nu doar al funcþionãrii unor me-
canisme instituþionale ºi financiare.
Un stat puternic are o justiþie care
se apropie de oameni ºi nu care îi
þine la distanþã. Oamenii trebuie sã
aibã încredere în justiþie ºi în toþi
participanþii la înfãptuirea ei, iar
acesta trebuie sã fie obiectivul real
comun al profesioniºtilor Dreptului,
atât în prezent, cât ºi pe viitor.

Av. Bianca Predescu, în recenzia la monografia
”Istoria Baroului Dolj 1864-1928”

”...Peste timp, ea rãmâne cea mai importanã lucrare monograficã dedicatã
unei astfel de cercetãri, o analizã complexã a celor petrecute în privinþa corpu-
lui avocaþilor craioveni ºi a reglementãrii profesiei din acea epocã, începând
cu Regulamentele Organice ºi Legea Corpului de Advocaþi ºi terminând cu
actele obligatorii adoptate de Consiliul Baroului. Lucrarea este totodatã o
evocare a evenimentelor petrecute în timpul Primului Rãzboi Mondial, îndeo-
sebi în Oltenia, ºi oferind o frescã fidelã ºi obiectivã a vremurilor, ea îºi pãs-
treazã veºnic interesul  pentru societatea prezentã.

Lectura cãrþii este beneficã, vãzând odatã în plus cã sunt momente când nu
poþi sã faci compromisuri, cãci viaþa o trãieºti o singurã datã ºi nu îþi este
indiferent cum. Totodatã, tinerii avocaþi au posibilitatea sã observe cã, ºi în
privinþa profesiei,  fenomenele sunt repetitive ºi gãsim o asemãnare frapantã
între cele petrecute în urmã cu mai bine de un secol ºi cele trãite de noi...”.
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În primul rând, specialiºtii din
cadrul DSP Dolj atrag atenþia cã
trebuie evitatã, pe cât posibil, ex-
punerea prelungitã la soare între
orele 11.00-18.00. De asemenea,
trebuie purtate pãlãrii de soare, hai-
ne lejere ºi ample, din fibre natura-
le ºi de culori deschise. Trebuie
consumate zilnic între 1,5 - 2 litri
de lichide, fãrã a aºtepta sã aparã
senzaþia de sete. În perioadele de
caniculã se recomandã consumul
unui pahar de apã (sau echivalen-
tul acestuia) la fiecare 15 - 20 de
minute. Nu este recomandat con-
sumul de alcool (inclusiv bere sau
vin) deoarece acesta favorizeazã
deshidratarea ºi diminueazã capa-
citatea de luptã a organismului îm-
potriva cãldurii. ªi bãuturile cu
conþinut ridicat de cofeinã (cafea,
ceai, cola) sau de zahãr (sucuri
rãcoritoare carbogazoase) sunt de
evitat pentru cã acestea sunt diu-
retice. Fructele ºi legumele proas-
pete (pepene galben, roºu, prune,
castraveþi, roºii) sunt foarte impor-
tante în alimentaþie în aceste zile
deorece conþin o mare cantitate de
apã.O dozã de iaurt produce ace-
eaºi hidratare ca ºi un pahar de apã.

Sunt de evitat activitãþile fizice
la orele amiezii

La orele amiezii sunt de evitat
activitãþile în exterior care necesi-
tã un consum mare de energie
(sport, grãdinãrit). Aparatul de aer

AAAAAvertizare DSP: Ce mãsuri de protecþievertizare DSP: Ce mãsuri de protecþievertizare DSP: Ce mãsuri de protecþievertizare DSP: Ce mãsuri de protecþievertizare DSP: Ce mãsuri de protecþie
trebuie luate în zilele cu temperaturi ridicatetrebuie luate în zilele cu temperaturi ridicatetrebuie luate în zilele cu temperaturi ridicatetrebuie luate în zilele cu temperaturi ridicatetrebuie luate în zilele cu temperaturi ridicate

Pentru cã la sfârºitul sãptãmânii meterologii anunþã temperaturi de peste 30
de grade Celsius, medicii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au fãcut

o serie de recomandãri pentru populaþie în vederea prevenirii incidentelor
determinate de temperaturile ridicate.

Ieri, la Penitenciarul de Minori ºi Tineri (Centrul de Detenþie)
Craiova, spiritul olimpic a fost reînviat, pentru câteva ore. Eveni-
mentul a avut loc datoritã cooperãrii între PMT (CD), Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj, ªcoala  Profesionalã Specialã Craiova ºi
Academia Olimpicã Românã – Filiala Dolj (reprezentatã chiaar de
cãtre preºedintele acesteia, Mohai Milu), acestea organizând pri-
ma ediþie a Pentatlonului Olimpic, competiþie de nivel judeþean, la
care au participat elevi din ºapte instituþii ºcolare doljene.

Olimpismul, renãscut la Penitenciarul de Minori ºi TOlimpismul, renãscut la Penitenciarul de Minori ºi TOlimpismul, renãscut la Penitenciarul de Minori ºi TOlimpismul, renãscut la Penitenciarul de Minori ºi TOlimpismul, renãscut la Penitenciarul de Minori ºi Tineriineriineriineriineri

Manifestarea de ieri a avut toatã
anvergura unei competiþii de nivel
olimpic: defilarea echipelor partici-
pante, intonarea imnului României,
depunerea jurãmântului olimpic de
cãtre sportivi ºi antrenori, intona-
rea imnului olimpic ºi arborarea stea-
gului cu cele cinci cercuri unite. La
startul competiþiei s-au aliniat echi-
pe de la ªcoala Gimnazialã „Dece-
bal”, ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Bãlcescu”, ªcoala Gimnazialã „Ion
Þuculescu”, Liceul Tehnologic
„Gheorghe Bibescu”, Liceul Tehno-
logic Transporturi Auto, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, ªcoala Pro-
fesionalã Specialã – toate din Cra-
iova, precum ºi de l ªcoala Gimna-
zialã Iºalniþa. Cele cinci probe au
fost urmãtoarele: alergare pe 30 m
plat, cu start din picioare; sãritura
în lungime fãrã elan; aruncarea min-
gii de baschet cãtre înainte, ci am-
bele mâini deasupra capului; test grilã
pe teme olimpice – culturã generalã

condiþionat trebuie reglat astfel în-
cât temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura am-
bientalã. Ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeºte 32 de grade Celsius.
Dacã nu existã aer condiþionat în
locuinþã, este recomandat ca în zi-
lele caniculare sã petreceþi 2-3 ore
în spaþii care beneficiazã de aer
condiþionat (cinematografe, spaþii

publice, magazine). Pentru a limita
creºterea temperaturii în locuinþe
închideþi ferestrele expuse la soare
pe toatã perioada cât temperatura
exterioarã este superioarã celei din
locuinþã. Deschideþi ferestrele seara

târziu, noaptea ºi dimineaþa devre-
me, provocând curenþi de aer, pe
perioada cât temperatura exterioa-
rã este inferioarã celei din locuin-
þã.

Sfaturile reprezentanþilor DSP
Dolj în ceea ce priveºte sugarii ºi
copiii mici sunt de a le oferi unui
ambient cât mai normal, ferit de
cãldurã, umiditate excesivã ºi cu-
renþi de aer. Sistemul de alimenta-

þie avut pânã în acel moment nu
trebuie modificat prin introducerea
de alimente noi în aceastã perioa-
dã. Copilul va fi îmbrãcat lejer, cu
hãinuþe din materiale textile vege-
tale comode.

Recomandãri pentru persoanele
vârstnice ºi bolnavii cronic

În ceea ce priveºte recoman-
dãrile pentru persoanele vârstnice
ºi cu afecþiuni cronice, este im-
portantã crearea unui ambient care
sã nu suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului. De ase-
menea, trebuie acordatã o atenþie
deosebitã hidratãrii corespunzãtoa-
re cu apã platã sau apã cu pro-
prietãþi organoleptice, ceai slab în-
dulcit, sucuri naturale de fructe fã-
cute în casã fãrã conservanþi. Ali-
mentaþia trebuie sã includã predo-
minat legume ºi fructe proaspete.
Se vor consuma numai alimente
proaspete din magazinele care di-
supun de instalaþii frigorifice func-
þionale de pãstrare a alimentelor.
Se va evita consumul alimentelor
uºor perisabile. Este interzis con-
sumul de alcool ºi cafea în timpul
caniculei. Se va evita circulaþia în
perioadele de vârf ale caniculei

sau, dacã este absolut necesar, se
va folosi îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale.

Persoanele care suferã de anu-
mite afecþiuni îºi vor continua tra-
tamentul conform indicaþiilor  me-
dicului. Este foarte util ca în aceste
perioade, persoanele cu afecþiuni
cronice, cardio-vasculare, hepatice,
renale, pulmonare, de circulaþie,
mentale sau cu hipertensiune sã
consulte medicul curant în vederea
adaptãrii schemei terapeutice la con-
diþiile existente. Este foarte impor-
tantã ºi menþinerea cu rigurozitate a
igienei personale, efectuarea a câte
trei-patru duºuri pe zi.

Pentru persoanele care prin na-
tura activitãþii lor depun un efort
fizic deosebit, aceºtia trebuie sã
încerce dozarea efortului în func-
þie de perioadele zilei, mai ales în
vârfurile de caniculã. Dacã tempe-
raturile sunt foarte ridicate se va
proceda la stoparea activitãþii.

RADU ILICEANU

ºi o probã artisticã la alegere – lite-
raturã, muzicã, desen, recitare,
dans, euritmie.

Orgnizare ireproºabilã
Acþiunea de ieri s-a desfãºurat

dupã motto-ul lui  Pierre de Cou-
bertin, cel care a pus bazele Jo-
curilor Olimpice Moderne: „Olim-
pismul tinde sã strângã, într-un sin-
gur mãnunchi strãlucitor, toate
principiile care concurã la perfec-
þionarea omului”. Nimic mai ade-
vãrat. Dar, la rândul sãu, prof.  Alin
Vancea, inspector de sport al ISJ
Dolj, a precizat: „Printre scopurile
noastre s-au aflat consacrarea ide-
alurilor olimpice, stimularea pregã-
tirii copiilor ºi tinerilor, în spiritul
dezvoltãrii lor fizice ºi intelectuale,
celebrarea Olimpismului ºi a sim-
bolurilor sale. Devizele concursu-
lui au fost : „Invinge-te pe tine în-
suþi!” ºi „Bucurie în Duhul pãcii!”.
Însã, altceva vreau sã scot în evi-

denþã – organizarea ireproºabilã a
evenimentului ºi sper sã le fi dat
acelor tineri, care, dupã o faptã
negugetatã se aflã în detenþie, un
exemplu ºi, mai ales, sã înþeleagã
cã se poate trece peste toate difi-
cultãþile, dacã urmeazã principiile
Olimpismului”.

Câºtigãtori numai câþiva,
învingãtori, cu toþii

Fiecare concurs trebuie sã aibã

ºi câºtigãtori, cel puþin scriptic,
chair dacã, aºa cum glãsuia Pierre
de Coubertun, toþi sunt învingãtori.
„Celor care au primt laurii li se cu-
vin laudele: la „Gimnaziu” -  Clau-
dia Popa (ªcoala Gimnazialã „Ion
Þuculescu”)  ºi Mihai Ionuþ Bar-
bu (ªcoala Gimnazialã „Decebal”);
la „Liceu” -  Ana Maria Bucicoiu
ºi  Ionuþ Marian Mihai, ambii de
la „Gheorghe Bibescu”. La finalul
întrecerii, organizatorii i-au decla-
rat câºtigãtori atât pe sportivi, cât,

mai ales pe suporteri, cei din Cen-
trul de Detenþie, care, suntem con-
vinºi, cã au luat o lecþie de viaþã.
Practic, totul s-a purtat sub îndru-
marea lui Pierre de Coubertin: „Ai
învins? Continuã! Ai pierdut? Con-
tinuã!” Credem cã obiectivele sta-
bilite împreunã cu partenerii noºtri
au fost atinse”, a declarat subco-
misar  Daniel Brbu, purtãtor de
cuvânt al PMT (CD) Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Egipt: Atentat la Luxor
 Un atentat sinucigaº a avut loc

în parcarea templului antic Kar-
nak, din Luxor, oraº de pe Nil, în
sudul Egiptului. Câteva persoane
au fost rãnite în atentatul cu maºi-
nã-capcanã. Potrivit unui purtãtor
de cuvânt al Ministerului Sãnãtã-
þii, patru egipteni au fost rãniþi.
Sursele din cadrul securitãþii au
spus cã printre victime se numãrã
proprietari de magazine ºi poliþiºti.
O sursã din cadrul Ministerului de
Interne a precizat de asemenea cã
niciun turist nu a fost rãnit în atac.
Trei bãrbaþi înarmaþi ar fi încercat
sã treacã de o barierã care duce la
templul Karnak. Doi dintre bãrbaþi
au ieºit din maºinã ºi au început
un schimb de focuri cu poliþia, care
i-a ucis. Al treilea bãrbat din maºi-
nã ar fi reuºit sã treacã de barica-
dã ºi s-a aruncat în aer, la 500 de
metri de templu. Poliþia nu a con-
firmat însã aceastã ipotezã, spu-
nând cã este pe cale sã dezamorse-
ze douã dispozitive explozive. Nici-
un grup nu a revendicat deocam-
datã atacul, însã islamiºtii, care îºi
propun rãsturnarea guvernului de
la Cairo, au ucis sute de poliþiºti ºi
militari în trecut, de obicei la punc-
te de control sau în secþii de poli-
þie. Luxor este unul dintre cele mai
importante puncte din Egipt, vizi-
tat de un numãr mare de turiºti.
Complexul de temple este situat pe
Valea Nilului. În apropiere se afla
vechiul oraº Theba, precum ºi ce-
lebrele monumente de pe Valea
Regilor ºi Valea Reginelor. Turis-
mul este una dintre principalele
surse de venit pentru Egipt, cea mai
populatã þarã din lumea arabã.
Bãrbaþi înarmaþi pe o motocicletã
au împuºcat mortal sãptãmâna tre-
cutã pe o ºosea în apropierea de
Piramida Giza doi membri ai forþe-
lor de poliþie responsabili cu secu-
ritatea în domeniul turismului în
Egipt.

Frontex nu va lansa acþiuni
militare împotriva traficanþilor
de persoane din Mediterana

ªeful Agenþiei europene pentru
supravegherea frontierelor, Fabri-
ce Leggeri,  a anunþat cã Frontex
nu va lansa nicio acþiune militarã
împotriva traficanþilor de persoa-
ne din Marea Mediteranã. „Asta
este imposibil. Nu este treaba noas-
trã”, a afirmat Leggeri. Uniunea
Europeanã a decis sã adauge o di-
mensiune militarã politicilor sale
de securitate ºi de apãrare, însã
acest lucru nu afecteazã Frontex,
care este o agenþie civilã, a adãu-
gat el. „M-am întâlnit cu viitorul
comandant al acestei misiuni ºi i-
am spus cã putem avea o funcþie
de coordonare, însã Frontex nu
poate ºi nu va lua parte la o acþi-
une militarã”, a adãugat Leggeri.
Uniunea Europeanã a aprobat re-
cent o acþiune militarã împotriva
bandelor care fac trafic cu persoa-
ne în Marea Mediteranã dar are
nevoie de aprobarea ONU pentru
planul sãu de a distruge bãrcile
traficanþilor, noteazã sursa cita-
tã. Potrivit lui Leggeri, mandatul
Frontex este în principal acela de
control al frontierelor. „Însã con-
trolul frontierelor înseamnã gãsi-
rea ºi salvarea oamenilor”, a adã-
ugat el. În urmã cu douã sãptã-
mâni, Frontex ºi-a intensificat mi-
siunea sa de salvare a refugiaþilor
denumitã Triton, extinzând zona în
care îºi desfãºoarã activitatea ºi
suplimentând navele ºi avioanele
folosite în misiune.

Secretarul de stat al SUA John
Kerry a postat un selfie din spitalul
din Boston (nord-estul SUA) în
care se aflã, dând asigurãri cã to-
tul va fi bine ºi cã lucreazã, la zece
zile dupã ce ºi-a fracturat femurul
dupã o cãdere de pe bicicletã în
Alpii francezi. Kerry a publicat fo-
tografia alãturi de mesajul: „Mã
simt bine la o sãptãmânã dupã ope-
raþie”, adãugând cã a discutat cu
Susan Rice ºi echipa Departamen-
tului de Stat. „Activitatea conti-
nuã!”, a adãugat el, relateazã ABC
News, în pagina electronicã. El a
fost supus unei intervenþii chirur-
gicale în urmã cu o sãptãmânã la
Massachusetts General Hospital ºi
se aflã în continuare internat, ur-
mând un program de fizioterapie.
Între timp, apar noi întrebãri dacã
va putea cãlãtori în strãinãtate la
sfârºitul lunii pentru a încheia ne-
gocierile nucleare iraniene. Kerry
ºi omologii sãi din ºase dintre cele
mai puternice þãri din lume, alã-

Comisia Europeanã (CE) a
anunþat ieri cã nu este mulþumitã
de noile propuneri prezentate cu
o zi înainte de Grecia pentru a
permite deblocarea unui ajutor fi-
nanciar vital. Comisarul european
pentru afaceri economice, Pierre
Moscovici, i-a informat pe repre-
zentanþii greci cã “ultimele suges-
tii fãcute nu reflectã discuþiile din-
tre (preºedintele CE, Jean-Clau-
de) Juncker ºi (premierul grec Ale-
xis) Tsipras” de sãptãmâna trecu-
tã, de la Bruxelles, a subliniat pur-
tãtorul de cuvânt al executivului
european Margaritis Schinas. Con-
trapropunerea Greciei, a adãugat
Schinas, nu merge nici în sensul
“discuþiilor de luni dintre Mosco-
vici ºi reprezentanþii greci”, prin-
tre care ºi Euclide Tsakalotos, cel
care conduce negocierile politi-
ce din partea Greciei. “Eforturile
continuã la nivel tehnic, în încer-
carea de a micºora distanþa din-
tre diferitele poziþii ºi de a crea

Comisia Europeanã
nemulþumitã de ultimele

propuneri ale Greciei
condiþii pentru un acord unanim
din partea celor 19 membri ai
zonei euro”, a subliniat Schinas.
De un acord cu privire la refor-
mele care ar trebui puse în apli-
care în Grecia depinde virarea a
7,2 miliarde de euro, promiºi Ate-
nei ºi blocaþi de mai multe luni.
Creditorii, UE ºi FMI, trebuie sã
dea undã verde, apoi cele 19 þãri
ale zonei euro, în unanimitate. Pre-
mierul grec Alexis Tsipras s-a de-
plasat în urmã cu o sãptãmânã la
Bruxelles, la invitaþia preºedinte-
lui CE, Jean-Claude Juncker, pen-
tru a încerca sã deblocheze nego-
cierile cu privire la continuarea fi-
nanþãrii Greciei. Discuþiile s-au îm-
potmolit în mod concret asupra
modalitãþilor de reformare a sis-
temului de pensii ºi a unei majo-
rãri a TVA-ului la electricitate. De
atunci, relaþiile dintre cei doi oa-
meni politici s-au rãcit oarecum,
CE acuzând autoritãþile greceºti
de „manevre”.

turi de Iran, au termen pânã la
sfârºitul lunii pentru a ajunge la o
înþelegere finalã. Negocierile ar
urma sã aibã loc la Viena, în Aus-
tria. Dupã acccident, purtãtoarea
de cuvânt a Departamentului de
Stat, Marie Harf, a insistat cã Ker-
ry va putea sã participe la nego-
cieri în persoanã ºi a subliniat în
mod repetat cã este important pen-
tru el. Când a fost întrebatã dacã
el intenþioneazã sã fie în salã atunci
când vor avea loc negocierile, Harf
a rãspuns: „Absolut”. Dar, opt zile
mai târziu, purtãtorul de cuvânt al
Departamentului de Stat Jeff Rat-
hke a fost mai reþinut. „Este ceva
ce vor decide el ºi medicii care îl
supravegheazã” , a declarat Rat-
hke. Dacã se va stabili cã Kerry
nu poate cãlãtori, este posibil ca
negocierile sã fie mutate la New
York. Dar oficialii americani au
declarat cã pânã în prezent nu au
fost discuþii despre schimbarea
planurilor.

John Kerry a publicat prima fotografie
dupã  acc identu l  de  b ic ic le tã

Premierul francez, Manuel
Valls, s-a deplasat sâmbãtã sea-
ra, la Berlin, pentru a asista la fi-
nala Ligii Campionilor dintre FC
Barcelona ºi Juventus Torino.
Catalan la origine, suporter de-
clarat al Barcelonei, Manuel Valls
a utilizat pentru deplasarea sa, în-
soþit de cei doi fii, o aeronavã Fal-
con, la dispoziþia Guvernului.
Costul s-a cifrat la circa 20 de
mii de euro. În aceeaºi zi, Manu-
el Valls participase la Congresul
PS de la Poitiers, unde, se spu-
ne, rãmãsese surd la ceea ce afir-
maserã alþi responsabili socialiºti.
Deplasarea la Berlin a fost justi-
ficatã de Manuel Valls prin pro-
gramarea anterioarã a unei întâl-
niri de lucru cu preºedintele
UEFA, Michel Platini, Franþa gãz-
duind anul viitor Euro’ 2016. Ex-
plicaþiile la excapada berlinezã au
fost considerate ca hazardate,
readucându-se aminte de promi-
siunea prezidenþialã din 2012 a
unei „republici exemplare” dar ºi o declaraþie
solemnã din iulie 2014 al lui Manuel Valls:
„Guvernul trebuie sã fie un exemplu, fiindcã
numai exemplul creazã încrederea între ce-
tãþeni ºi cei pe care îi reprezintã”. Se spune
cã premierul ar fi fost inspirat dacã-ºi aplica

Un scandal,Un scandal,Un scandal,Un scandal,Un scandal,
dar mai mic, ºi la Parisdar mai mic, ºi la Parisdar mai mic, ºi la Parisdar mai mic, ºi la Parisdar mai mic, ºi la Paris

sieºi aceastã elementarã normã eticã. Opozi-
þia a reacþionat ºi la somat pe Manuel Valls sã
plãteascã de îndatã costul deplasãrii la Ber-
lin. Povestea nu se terminã aºa, cu una cu
douã. Preºedinteºle UEFA, Michel Platini, a
confirmat versiunea lui Manuel Valls, fãrã a

dori sã agite o polemicã „franco-
francezã”. Rãspunzând ziariºtilor,
ieri, într-o conferinþã de presã le-
gatã de Euro’ 2016, Michel Pla-
tini a spus cã Manuel Valls a fost
invitatul sãu ºi a participat, inclu-
siv,  la o reuniune legatã de orga-
nizarea Euro’ 2016. Cu alte cu-
vinte a confirmat versiunea livra-
tã de Manuiel Valls. Mai mult, Mi-
chel Platini a spus cã încã din oc-
tombrie anul trecut îi promisese
premierul francez cã îl va invitat la
finala C1 dacã „Barca” se calificã
în finalã. Potrivit palatului Matig-
non (omologul palatului Victoria),
voiajul premierului a fost „insituþi-
onal ºi oficial”, deºi n-a figurat pe
agenda oficialã a zilei. La rândul
sãu, preºedintele Francois Hollan-
de a confirmat aceastã versiune.
Scadalul dãdera sã se încheie, dar
aºa cum se întâmplã, o publicaþie
satiricã, „Canard enchaine”, susþi-
ne cã a intrat în poseseai unui e-
mail din partea unui „oficial UEFA”,

care menþioneazã cã nu a avut loc nici o reu-
niune, pomenitã atât de Manuel Valls, cât ºi de
Michel Platini. Opoziþia francezã se gudurã de
mingea ridicatã la fileu, inclusiv de premierul
francez. Mai departe nu mai relatãm fiindcã
este ceva care se întâmplã ºi pe la noi.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Opera Românã Craiova vã invitã astã-searã, ora 19.00, sã vã
bucuraþi de una dintre capodoperele lui Giuseppe Verdi: „Rigo-
leto” – operã în trei acte, pe un libret de Francesco Maria Pia-
ve, având ca origine piesa lui Victor Hugo „Le roi s’amuse”.
Invitat este prim baritonul Operei Naþionale Bucureºti ªtefan
Ignat, care va debuta pe scena din Bãnie în rolul lui Rigoletto.
Din distribuþie mai fac parte Florin Ormeniºan (Ducele de Man-
tua), Veronica Anuºca – Bucureºti (Gilda), Sorin Drãniceanu
(Sparafucile), Ljubita Branes – Belgrad, Serbia (Maddalena),
Mihaela Popa (Giovanna), Mircea Tudora (Monterone), Ioan
Cherata (Marullo), Bogdan Olaru (Borsa), Adrian Grãdinaru
(Contele di Ceprano), Noemi Modra (Contesa di Ceprano) ºi
Mihaela Leonte (Pajul). Îºi vor da concursul Orchestra ºi Co-
rul Operei Române Craiova, conducerea muzicalã fiind încre-
dinþatã maestrului Alexandru Iosub.

Opera „Rigoletto”, cu soliºti
din Bucureºti ºi Belgrad

„Fantezii pentru copii”,
la Teatrul „Colibri”

Sâmbãtã, 13 iunie, de la ora 18.00, Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri” vã aºteaptã la „Fantezii
pentru copii”, un spectacol realizat dupã un scenariu
ºi în regia lui Valentin Dobrescu, pe muzica lui Alin
Macovei Moraru, în scenografia semnatã Eustaþiu
Gregorian. Din distribuþie fac parte actorii Rodica Pri-
sãcaru, Mugur Prisãcaru, Adriana Ioncu, Ionica Do-
brescu, Alla Cebotari, Alis Ianoº ºi Daniel Mirea. Du-
minicã, 14 iunie, ora 11.00, va urca pe scenã „Ursul
pãcãlit de vulpe”, de Ion Creangã, scenariul, regia ºi
scenografia – Valentin Dobrescu, muzica – Alin Ma-
covei-Moraru. În distribuþie: Ionica Dobrescu, Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Adriana Ioncu
ºi Emanuel Popescu.

Vreme de douã zile, Craiova va
fi scena unor dezbateri, prezentãri
ºi intervenþii de cel mai ridicat ni-
vel ºtiinþific, subliniazã Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
„Ediþia din acest an a conferinþei a
fost pregãtitã cu convingerea cã
manifestãrile ºtiinþifice ºi culturale
reprezintã cele mai potrivite iniþia-
tive nu doar pentru lumea acade-
micã sau pentru cei implicaþi în
mod nemijlocit în activitãþile de cer-
cetare sau predare, ci, mult mai im-
portant, pentru recãpãtarea memo-
riei, a identitãþii ºi demnitãþii cetã-
þeneºti”, a adãugat acesta.

În cadrul celor patru secþiuni ale
Conferinþei Internaþionale „Poli-
ticã. Diplomaþie. Culturã 2.0”
vor fi dezbãtute subiecte din sfera
politicã, diplomaticã, culturalã, is-
toricã ºi filosoficã. Datã fiind aria
extrem de generoasã a temelor,
organizatorii evenimentului îºi do-
resc ca, în scurt timp, acesta sã

Astãzi, 11 iunie
 Ora 11.00: „Ioan Hudiþã. Jurnal politic. 1

septembrie – 31 decembrie 1946” (vol. XVIII),
Editura „Cetatea de Scaun”, Târgoviºte, 2015.
Autor: acad. Dan Berindei.
 Ora 11.00: „Evoluþia instituþiilor politi-

ce ale statului român din 1859 pânã astãzi”, Edi-
tura „Cetatea de Scaun”, Târgoviºte, 2014. Au-
tori: Sorin Liviu Damean, Dan Claudiu Dãniºor,
Mihai Ghiþulescu, Alexandru Oºca.
 Ora 13.30: „Cristos ºi misterul sfintei

Treimi în scrierile sfântului episcop Atanasie de
Alexandria”, „De decretis nicaenae synodi / De-
spre decretele conciliului de la Niceea (325)”,
„Conciliile ecumenice: Niceea I ºi Constantinopol
I. Monografii”, „Conciliile ecumenice: Efes ºi
Calcedon. Monografii”, Editura „Galaxia Guten-
berg”, Târgu-Lãpuº, 2015. Autor: Lucian Dîncã.
 Ora 18.30: „Navigatorii români ºi ame-

ninþãrile pirateriei maritime”, Editura „Ars Do-
cendi”, Bucureºti, 2015. Autor: Nicolae Melines-
cu. Prezintã: Nicolae Melinescu, Sorin Liviu Da-
mean.
 Ora 18.30: „Cãrþi cu zimþi”, Editura

„Aius”, Craiova, 2015. Autor: Mihai Ghiþulescu.
Prezintã: Mihai Ghiþulescu, Nicolae Marinescu.

Mâine, 12 iunie
 Ora 11.45: „O istorie a romanilor. De

la Tudor Vladimirescu la Marea Unire (1821-
1918)”, Editura „Cetatea de Scaun”, Târgoviº-
te, 2015. Autori: Sorin Liviu Damean, Iulian
Oncescu.
 Ora 11.45: „Europa Centralã ºi tentaþia

federalismului. Istorie ºi diplomaþie în perioada
interbelicã”, Editura „Cetatea de Scaun”, Târ-
goviºte, 2015. Autor: Daniel Citirigã. Prezintã:
Gheorghe Oniºoru, Emanuel Plopeanu, Daniel
Citirigã.
 Ora 17.00: „Maria a României. Regina

care a iubit viaþa ºi patria”, Editura „Curtea Ve-
che”, Bucureºti, 2015. Autori: Adrian Cioroianu,
Mihaela Simina.
 Ora 17.00: „Viaþa lui Ceauºescu. Tira-

nul” (vol. III), Editura „Cetatea de Scaun”, Târ-
goviºte, 2015. Autori: Lavinia Betea, Florin Mihai
Rãzvan, Ilarion Þiu. Prezintã: Adrian Cioroianu,
Gheorghe Oniºoru, Cezar Stanciu.
 Ora 17.00: „Presa liberã?! (1989-1992)

Presa în România post-comunistã”, Editura „Ce-
tatea de Scaun”, Târgoviºte, 2015. Autor: Matei
Gheboianu. Prezintã: Adrian Cioroianu, Gheorghe
Oniºoru, Lavinia Betea.

Lansãri de cãrþi

Peste 130 de cercetãtori ºi profesori participã la Peste 130 de cercetãtori ºi profesori participã la Peste 130 de cercetãtori ºi profesori participã la Peste 130 de cercetãtori ºi profesori participã la Peste 130 de cercetãtori ºi profesori participã la ConferinþaConferinþaConferinþaConferinþaConferinþa
Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã”Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã”Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã”Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã”Internaþionalã „Politicã. Diplomaþie. Culturã” de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova de la Craiova

La Craiova debuteazã
astãzi cea de-a II-a ediþie
a Conferinþei Internaþiona-
le „Politicã. Diplomaþie.
Culturã”, ale cãrei lucrãri
se vor desfãºura, timp de
douã zile, 11 ºi 12 iunie,
în incinta Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”. Deschide-
rea oficialã are loc la ora
10.00, în Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu” a instituþiei.
Conferinþa va reuni peste
130 de cercetãtori ºi
profesori, temele propuse
de aceºtia avansând noi
ipoteze ºi interpretãri
ºtiinþifice. Alãturi de
participanþi din Bucureºti, Cluj-Napoca, Târgoviºte, Constan-
þa, Alba Iulia, Galaþi ºi Craiova, la eveniment ºi-au anunþat
prezenþa ºi invitaþi din Grecia, Turcia ºi Bulgaria. Programul
conferinþei va cuprinde, pe lângã susþinerea lucrãrilor, mai
multe lansãri de cãrþi, majoritatea publicate la Editura „Ceta-
tea de Scaun” din Târgoviºte.

Prof. univ. dr. Sorin Liviu Da-
mean, secretar al Secþiei de
ªtiinþe Istorice ºi Arheologice a
Academiei Oamenilor de ªtiin-
þã din România:

«O astfel de manifestare ºtiinþi-
ficã este un bun prilej de a schim-
ba diferite puncte de vedere, argu-
mentate documentar, asupra unor
aspecte din domeniile politic, isto-
ric ºi cultural. Rezultatele cercetã-
rilor sunt introduse în circuitul ºtiin-
þific ºi ajutã la clarificarea anumi-
tor probleme, mai mult sau mai
puþin controversate, la avansarea
anumitor ipoteze în domeniile deja
menþionate. Contribuie, în acest
fel, nu numai la un util schimb de
experienþã între cercetãtori, ci ºi
la îmbunãtãþirea calitãþii cercetãrii.
De altfel, organizatorii ºi-au asu-
mat publicarea studiilor susþinute
de participanþi în revista „Journal
of Humanities, Culture and Social
Sciences”, precum ºi într-un vo-
lum distinct».

Prima ediþie a Conferinþei Internaþionale „Politicã. Diplomaþie. Cul-
turã”, organizatã în 10-13 aprilie 2013, a reunit la Craiova numeroºi
cercetãtori, profesori universitari ºi personalitãþi ale lumii ºtiinþifice. «Nu-
mãrul mare de participanþi care a aplicat pentru lucrãrile conferinþei noastre,
precum ºi expertiza tuturor celor care au fost incluºi în program confir-
mã trecerea ºi prestigiul de care se bucurã manifestarea noastrã. O altã
explicaþie a participãrii masive trebuie cãutatã în oportunitatea de a publi-
ca articolele susþinute în cadrul conferinþei într-o revistã ineditã: „Jour-
nal of Humanities, Culture and Social Sciences”. Lansãm, cu acest pri-
lej, aceastã revistã de studii ºi articole ºtiinþifice, pe care o vedem cres-
când de la numãr la numãr», declarã Lucian Dindiricã.

fie recunoscut ca una dintre cele
mai titrate ºi valoroase reuniuni
ºtiinþifice din þara noastrã.

Alãturi de secþiunile „Istorie
politicã medievalã ºi modernã”,
„Istorie politicã contemporanã”,
„Studii culturale” ºi „Diplomaþie
ºi studii europene”, în program
sunt incluse ºi alte evenimente.
Astfel, nu mai puþin de 13 volume
vor fi lansate în cele douã zile ale
conferinþei. Totodatã, cei prezenþi
în bibliotecã vor avea prilejul sã vi-
ziteze expoziþia de fotografie inti-
tulatã „Craiova Culturalã”, reali-
zatã de fotojurnalistul Bogdan Dã-
nescu. «Avem în vedere ºi partici-
parea oraºului nostru la competi-
þia pentru câºtigarea titlului de Ca-
pitalã Culturalã Europeanã a anu-
lui 2021. Biblioteca Judeþeanã este
una dintre instituþiile locale care ge-
nereazã proiecte culturale lunã de
lunã, zi de zi, iar aceastã conferin-
þã se înscrie în seria de evenimen-
te culturale de anvergurã desfãºu-

rate pentru acest proiect susþinut
de Consiliul Judeþean Dolj ºi Pri-
mãria municipiului Craiova», a adã-
ugat managerul Lucian Dindiricã.

Cea de-a II-a ediþie a Conferin-
þei Internaþionale „Politicã. Diplo-
maþie. Culturã” este organizatã de
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” ºi Fundaþia „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, în partene-
riat cu Academia Românã –  Insti-
tutul de ªtiinþe Socio-Umane „C.S.
Nicolaescu Plopºor” din Craiova,
Academia Oamenilor de ªtiinþã din
România (Secþia de ªtiinþe Arheo-
logice ºi Istorice) ºi Universitatea
din Craiova – Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale (Departamentul de
ªtiinþe Sociale).
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Trãind printre demoni

Se difuzeazã la HBO,
ora 01:00

Doi specialiºti în paranormal, Ed ºi
Lorraine Warren, sunt chemaþi de
familia Perron, terorizatã de prezenþa
unor spirite întunecate la ferma lor.
Forþaþi sã confrunte puternicul
demon, cei doi au de-a face cu cel
mai terifiant caz din cariera lor. Bazat
pe o poveste adevãratã, The Conju-
ring îi aduce în rolurile principale pe
Vera Farmiga (Lorraine Warren),
Patrick Wilson (Ed Warren), Ron
Livingston (Roger Perron) ºi Lili
Taylor (Carolyn Perron). Distribuþia
este completatã…

Ora de vârf

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Când toatã lumea credea cã seria
Armã mortalã monopolizase reþeta
succesului a comediilor de acþiu-
ne cu personaje de temperament
ºi culori diametral opuse, regizo-
rul Brett Ratner a dat lovitura în
1998 cu Ora de vârf.

Cu un Jackie Chan mai în formã
ca niciodatã ºi un Chris Tucker
rãu de gurã, acest film conþine
doldora de situaþii comice ºi
efecte speciale. Jackie Chan este
inspectorul din Hong Kong, Lee,
un bun prieten al consulului Han
Solon...

Tinereþe furatã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:45

Nominalizatã de douã ori la premiul
OSCAR, Winona Ryder este protago-
nistã într-o fascinantã poveste adevã-
ratã despre ºederea unei tinere într-un
faimos spital psihiatric, în controver-
saþii ani '60. Diagnosticatã cu tulbura-
re de personalitate de tip borderline,
Susanna (Winona Ryder) se revoltã
împotriva asistentei-ºefe (Whoopi
Goldberg) ºi a psihiatrei-ºefe (Vanes-
sa Redgrave), împrietenindu-se în
schimb cu rezidentele spitalului, un
grup de femei cu tulburãri psihice...

JOI - 11 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Opinii fiscale
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Clubul celor care

muncesc în România
18:40 Hoaþa (R)
2010, Italia, Comedie
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Un nou inceput
1987, Franþa, Dramã
01:40 Andografia zilei
01:45 Zon@
02:10 Sport
02:25 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Ferma
13:00 Drumul lui Leºe
14:00 Arca lui Noe
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Atelierul vieþii
16:50 5 minute de istorie
17:00 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Noapte bunã ºi noroc!
2005, SUA, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi sãnãtate
00:30 Motomagia
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2011
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

08:20 Rio 2
10:00 Eroii monumentelor
12:00 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
13:45 Scurt/4: Istorii de inimã

neagrã
15:10 Douã vieþi
16:50 Lucas, spaima furnicilor
18:20 Maleficent
20:00 Profilul lui Susan Sontag
21:40 ªoferul
23:15 Umbre
00:00 Poveºti de groazã
01:00 Trãind printre demoni
02:50 Barca visurilor
04:30 Procesul lui Casey

Anthony
06:00 Moulin Rouge!

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 Destul!
2002, SUA, Thriller
22:45 ªtirile Pro Tv
23:15 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:15 Tanti Florica
2012, România, Comedie
01:15 Destul! (R)
2002, SUA, Thriller
03:15 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

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

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
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
04:30 Casa Ibacka
05:00 Inger salbatic

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Calea cea grea (R)
14:30 Fluierul de final (R)
16:30 Sirocco (R)
18:30 Alice în Þara Minunilor
20:30 Misiune în lumea apelor
22:45 Tinereþe furatã
01:30 Misiune în lumea apelor

(R)
2008, Germania, Aventuri, SF
03:15 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 Ora de vârf
1998, SUA, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Strãini printre noi
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
22:30  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila (R)
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Revendicarea (R)
08:20 Amintiri din viitor (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi

(R)
12:10 Codul magicienilor (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Jurnalul STV Junior (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Adevãruri ascunse
21:30 Apel de urgenþã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Adevãruri ascunse (R)
02:00 Apel de urgenþã (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 Jurnalul STV Junior (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  Wrestling WWE PPV Fast

Lane
01:00 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratjoi, 11 iunie - max: 29°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,4667 ............. 44667
1 lirã sterlinã................................6,1083....................61083

1 dolar SUA.......................3,9513........39513
1 g AUR (preþ în lei)........150,6712.....1506712

Cursul pieþei valutare din 11 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 9marþi, 2 iunie 2015 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
Consiliul local al comunei

Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei publice de
inspector, grad profesional
superior, clasa I, comparti-
ment investiþii ºi achiziþii pu-
blice, pe duratã determinatã.
Condiþii de participare prevã-
zute în legea 188/1999 la art.54:
- Studii  universitare de licen-
þã, absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echiva-
lentã; - Vechime în specialita-
tea studiilor, minimum 9 ani;
Concursul se organizeazã la
sediul Primãriei Ciupercenii
Noi, judeþul Dolj, strada Dunã-
rii, nr.2, în data de 30 iunie 2015
ora 11,00, proba scrisã ºi în
data de 02 iulie 2015, ora 11,00
interviul. Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune
la sediul primãriei  în maxim 8
zile de la publicarea ºi trebuie
sã conþinã documentele, pre-
vãzute în HG. 611/2008. Con-
diþiile de participare la con-
curs, bibliografia stabilitã ºi
alte relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul primãriei sau
la tel. 0251321002.

SC Salubritate Craiova
SRL organizeazã selecþie
pentru ocuparea a 10 de
posturi de lucrãtor pentru
salubrizare cãi publice, pe
perioadã determinatã. Data
limita de depunere a dosare-
lor este 22.06.2015, ora 10.00.

Anunþul tãu!
În conformitate cu preve-

derile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale si a cri-
teriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale ime-
diat superioare a personalu-
lui contractual din sectorul bu-
getar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de
Guvern nr.1027/2014, Direcþa
Judeþeanã de Pazã ºi Servicii
Dolj  organizeazã concurs la
sediul din str. Constantin Lec-
ca, nr. 32, pentru ocuparea a
patru posturi vacante în regim
contractual, pe perioadã ne-
determinatã de paznic din ca-
drul Serviciului Pazã. Concur-
sul pentru ocuparea postului
vacant va consta în 3 etape
succesive, dupã cum urmea-
zã: - selecþia dosarelor de în-
scriere; - proba scrisã  -
03.07.2015 ora 10,oo; - inter-
viul – 08.07.2015 ora 10,oo. Po-
trivit art.3 din acelasi Regula-
ment-cadru, in vederea parti-
cipãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca ur-
mãtoarele condiþii: Condiþii ge-
nerale: a) are cetãþenia româ-
nã, cetãþenie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparþinând Spaþiu-
lui Economic European ºi do-
miciliul în România; b) cu-

Anunþul tãu!
noaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã re-
glementatã de prevederile le-
gale; d) are capacitate deplinã
de exerciþiu; e) are o stare de
sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candidea-
zã, atestatã pe baza adeverin-
þei medicale eliberate de me-
dicul de familie sau de unitãþi-
le sanitare abilitate; f) îndepli-
neºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerin-
þelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã defi-
nitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra au-
toritãþii, de serviciu sau în le-
gãturã cu serviciul, care împie-
dicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau
a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea. Condi-
þii specifice: - studii medii/ge-
nerale ºi atestat specialitate
agent de securitate; Dosarele
de înscriere la concurs se vor
depune pânã pe data de
25.06.2015, la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii
Dolj  din str. Constantin Lec-
ca, nr. 32. Informaþii suplimen-
tare ºi bibliografia se pot obþi-
ne de la Directia Judeteana de
Paza si Servicii Dolj, Compar-
timent Resurse Umane la tele-
lefon  0251/415841.
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Anunþul tãu!
CN TRANSELECTRICA SA,

ST Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Brestei, nr. 5, Telefon 0251/
307100, ce intentioneazã sã soli-
cite de la A.N. Apele Romane –
ABA Jiu, reactualizarea avizului de
gospodãrire a apelor pentru reali-
zarea lucrãrii de investiþie: ,,LEA
220kV dc Ostrovu Mare – RET
(LEA 220kV Porþile de Fier I – Ce-
tate)”, ce se realizeazã în judeþul
Mehedinþi, pe traseul UAT Gogo-
ºu, Gruia, Jiana, Vanjulet ºi Vânju
Mare. Aceastã investiþie este nouã.
Ca rezultat al procesului de pro-
ducþie nu vor rezulta ape uzate.
Aceastã solicitare de reactualiza-
re a avizului este conformã cu pre-
vederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solici-
tantului sau A.N. Apele Romane –
A.B.A. Jiu Craiova, strada N. Ro-
manescu, nr. 54, telefon 0251/
426655, dupã data de 08.06.2015.

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin
Centrul Multifunctþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare sub-
sol, spaþiu expoziþional Etaj 1; spa-
þii birouri - etaj 2). Documentaþia
necesarã se procurã de la Centrul
Multifuncþional Craiova, str. Tãrgu-
lui nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor
este în fiecarezi de luni, miercuri ºi
vineri pânã la orele11.00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifuncþi-
onal Craiova,  str. Târgului nr.26,
saptãmânal – în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00, Re-
laþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr.
286/2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014 , Pri-
mãria Comunei Malu Mare , judeþul Dolj organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii contractuale de execuþie
vacante  : 1 post medic, în cadrul Centrului Social ,,Sf.Andrei” Co-
muna Malu Mare:

 Condiþii generale de participare la concurs :
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de

art. 3 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs :
- 1 post medic :
Studii superioare medicinã generalã, autorizaþie de liberã practicã,

fiºã medicina muncii ºi aviz psihologic;

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare , judeþul
Dolj în data de 3 Iulie  2015 , ora 1000 proba scrisa, ºi în data de
7 Iulie  2015, ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, jude-
þul Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv
pânã la data de 25 Iunie 2015 .

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, ju-
deþul Dolj.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu
Mare  din com. Malu Mare , str. Primãriei   nr. 7, telefon  0251446145,
0251446065 ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0757063505.

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 an-
gajare. Telefon:
0755/996.001.

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 (Pia-
þã) Telefon: 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 vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/ 651.113.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 li-
ving cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon:
0762/ 305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.

Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
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
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. Telefon:
0745/867.164;
0730/280.914.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
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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 vatrã de sat 21
ari preþ 3000 lei în co-
muna 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 Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
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.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabrica-
þie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabrica-
þiei 1993. Autoturis-
mul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
 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 cazan þuicã din
cupru 110 litri com-
plet, ºpalieri pentru.
viþã de vie, cisternã
apã 3600 litri. Tele-
fon: 0744/928.444.

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 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
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
kilogramul. 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.
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. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 11 iunie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 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 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 mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, 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
jantã Audi – A4 de
iarnã. 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 îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez apartament
2 camere, parter
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0746/056.226.

Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le 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.

PIERDERI
Pierdut anexã auto-
rizare sediu pentru
firma NADALEX
IMOBILIARE SRL J
16/325/2002. Se de-
clarã nulã.
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Invazie de vedete

A 44-a ediþie a Copei America vaA 44-a ediþie a Copei America vaA 44-a ediþie a Copei America vaA 44-a ediþie a Copei America vaA 44-a ediþie a Copei America va
debuta la primele ore ale acesteidebuta la primele ore ale acesteidebuta la primele ore ale acesteidebuta la primele ore ale acesteidebuta la primele ore ale acestei

dimineþi (2:30) cu meciul dintre gazdadimineþi (2:30) cu meciul dintre gazdadimineþi (2:30) cu meciul dintre gazdadimineþi (2:30) cu meciul dintre gazdadimineþi (2:30) cu meciul dintre gazda

GRUPA A:

Chile, Mexic, Ecuador, Bolivia.

12-06 Chile – Ecuador 2:30

13-06 Mexic – Bolivia 2:30

16-06 Ecuador – Bolivia 0:00

Chile – Mexic 2:30

20-06 Mexic – Ecuador 0:00

Chile – Bolivia 2:30

GRUPA B:

Argentina, Uruguay, Paraguy, Jamaica.

13-06 Uruguy – Jamaica 22:00

14-06 Argentina – Paraguy 0:30

17:06 Paraguy – Jamaica 0:00

Argentina – Uruguay 2:30

20-06 Uruguay – Paraguy 22:00

21:06 Argentina – Jamaica 0:30

GRUPA C:

Brazilia, Columbia, Peru, Venezuela.

14-06 Columbia – Venezuela 22:00

15-06 Brazilia – Peru 0:30

18:06 Brazilia – Columbia 3:00

19-06 Peru – Venezuela 2:30

21-06 Columbia – Peru 22:00

22:06 Brazilia – Venezuela 0:30

Se calificã mai departe primele douã cla-

sate plus cele mai bune douã reprezentati-

ve de pe locul 3.

Alte date despre Copa America
276 de jucãtori au fost convocaþi la

Copa America, câte 23 pentru fiecare
naþionalã, iar dintre aceºtia doar 13 au
cucerit trofeul. Este vorba de cei 12
uruguayeni care au evoluat ºi la ediþia
precedentã, în 2011, ºi de brazilianul
Robinho, care a fost campion în 2007.

Cu 17 meciuri disputate la prece-
dentele turnee, Juan Arango (Venezu-
ela) este jucãtorul cel mai experimen-
tat de la aceastã ediþie, în timp ce
mexicanul Rafael Marquez ºi argenti-

nienii Javier Mascherano ºi Carlos
Tevez au câte 15 partide în aceastã
competiþie.

164 de cluburi sunt reprezentate la
ediþia din acest an, ecuadorienii de la
Emelec fiind cel mai bine reprezen-
taþi, cu 7 jucãtori. Îi urmeazã PSG
(6) ºi Bolivar (5). În privinþa campio-
natelor din care vin jucãtorii convo-
caþi la Copa America, Mexic este
lider, cu 34 de jucãtori. Premier
League (31) ºi Serie A (25) sunt, de

asemenea, foarte bine reprezentate.
Venezuela dã cel mai tânãr jucãtor

convocat la cea de-a 44-a ediþie a
Copei America. La 17 ani ºi 116 zile,
portarul Wuilker Farinez nu a apucat
însã se debuteze în prima ligã din þara
sa, dar talentul sãu l-a convins pe
selecþionerul Noel Sanvicente. La polul
opus, un alt goalkeeper, paraguayanul
Justo Villar, este cel mai bãtrân
fotbalist prezent la turneul din Chile, la
37 de ani ºi 346 de zile.

Ca la orice turneu final, existã ºi o
“grupã a morþii”! La acesta se deta-
ºeazã grupa B, care însumeazã aproa-
pe trei sferturi din trofeele decernate
pânã acum, Uruguay (liderul absolut
– 15 titluri), Argentina (14) ºi Para-

Cea mai veche competiþie con-
tinentalã a lumii, Copa America,
îºi va deschide porþile, în aceas-
tã noapte, pentru a 44-a oarã.
Amfitrioanã va fi Chile, stat
aflat pentru a 7-a oarã în res-
pectiva posturã. Evident, bãie-
þilor lui Jorge Sampaoli le reve-
nine  onoarea de  a  deschide
competiþia, contra Ecuadorului,
într-un meci ce se va disputa pe
Estadio Nacional, din capitala
Santiago.

Meciurile de la Copa America

sunt primele oficiale pentru echi-
pele din America de Sud dupã cele
de la Cupa Mondialã de anul tre-
cut ºi reprezintã o ultimã repeti-
þie înaintea preliminariilor CM
2018. Tocmai de aceea, fiecare
naþionalã se prezintã la startul
competiþiei cu cel mai bun lot po-
sibil.

Marea majoritate a starurilor
sud-americane care evolueazã în
Europa, printre care se numãrã
Lionel Messi, Neymar, Edinson
Cavani, Alexis Sanchez ºi James

Rodriguez, vor putea fi urmãrite
în competiþia care va începe la
noapte.

Marele absent este Luis Sua-
rez, uruguayanul din atacul Bar-
celonei fiind suspendat, în urma
incidentului de la Cupa Mondia-
lã de anul trecut, când l-a muºcat
pe Giorgio Chiellini.

La competiþie participã cele 10
naþiuni din America de Sud plus
douã reprezentative ajunse în
Chile pe baza unor invitaþii, este
vorba despre Mexic ºi Jamaica.

Lionel Messi a avut parte de un se-
zon excepþional alãturi de FC Barce-
lona, cu care a realizat a doua triplã
campionat-cupã-UEFA Champions
League din istoria clubului catalan, iar
argentinianul îºi doreºte sã continue
seria succeselor ºi la Copa America.

Naþionala Argentinei nu a mai câºti-
gat un turneu important din 1993,
atunci când se impunea chiar la Copa
America, dupã o finalã în care a în-
vins Mexic cu 2-1.

Atenþie la Grupa B!

Adunã 31 de titluri
guy (2). Plus cã aceastã grupã dã ºi
finalistele precedentei ediþii, din 2011,
atunci când Uruguay trecea la scor de
neprezentare de Paraguay, 3-0 pe pã-
mânt argentinian. Tot la 3 goluri dife-
renþã avea sã se încheie ºi duelul pen-

tru bronz, unul total neaºteptat: Peru
– Venezuela 4-1.

Altfel, în afarã de Uruguay, Argenti-
na ºi Paraguay, alte 4 þãri au mai trãit
trimful total la Copa America: Brazilia
(8), Peru (2), Columbia (1), Bolivia (1).

Messi: “Este un vis sã obþin un titlu
cu naþionala Argentinei”

“La Copa America voi avea o evo-
luþie mai bunã decât la Mondial”, a pro-
mis starul naþionalei albiceleste, într-
un interviu acordat la baza de pregãti-
re a Argentinei, aflatã în localitatea La
Serena.

“Este un vis sã obþin un titlu cu na-
þionala Argentinei. Dupã Mondial, ne-
am simþit rãu. Acum suntem concen-
traþi pe Copa America. Vrem titlul!”, a
mai precizat Messi, care care nu a mai
marcat în cea mai veche competiþie

continentalã de aproape 2.900 de zile.
În iulie 2007, atunci când Leo avea

numai 20 de ani, acesta a dus scorul
la 2-0 în meciul cu Mexic, din semifi-
nalele competiþiei, cu un lob de sen-
zaþie, dupã o pasã primitã de la Carlos
Tevez. A fost al doilea ºi ultimul gol
marcat de Messi în Copa America. Ar-
gentina s-a impus cu 3-0 contra me-
xicanilor, dar a pierdut cu acelaºi scor
finala competiþiei disputatã în Venezu-
ela, împotriva rivalei Brazilia

Fotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America LatinãFotbalul spectacol din America Latinã
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Pagini realizate de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1
23:00 – FOTBAL – Meci amical: Spania – Costa Rica /

2:30 – FOTBAL – Copa America: Chile – Ecuador.
DIGI SPORT 2
18:00, 20:30 – BASCHET (F) – Campionatul European

(România/Ungaria): Muntenegru – Cehia, Italia – Belarus.
DIGI SPORT 3
21:00 – ATLETISM – Etapã Diamond League, la Oslo, în

Norvegia.

DOLCE SPORT
19:30 – NATAÞIE – Concurs la Monte Carlo, în Princi-

patul Monaco.
DOLCE SPORT 2
17:00 – NATAÞIE – Concurs la Barcelona, în Spania.
EUROSPORT
10:15 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20, în Noua

Zeelandã, optimi de finalã: Germania – Nigeria / 14:30 –
CICLISM – Criteriul Dauphine, în Franþa / 16:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Stuttgart, în Germania / 20:00 – CUR-

SE DE MAªINI – Cursa de 24 de ore de la Le Mans, Franþa
/ 22:15 – CURSE DE MAªINI – 24 de minute la Le Mans /
22:45 – CURSE DE MAªINI – Cursa de 24 de ore de la Le
Mans.

EUROSPORT 2
10:15 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 20, în Noua

Zeelandã, optimi de finalã: Portugalia – Noua Zeelandã / 13:00
– TENIS (M) – Turneul de la Stuttgart, în Germania / 16:00
– TENIS (F) – Turneul de la Nottingham, în Regatul Unit /
22:45, 1:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Canada.

pe metru pãtrat!

Chile ºi EcuadorChile ºi EcuadorChile ºi EcuadorChile ºi EcuadorChile ºi Ecuador. Competiþia. Competiþia. Competiþia. Competiþia. Competiþia
va fi transmisã în direct pe canaleleva fi transmisã în direct pe canaleleva fi transmisã în direct pe canaleleva fi transmisã în direct pe canaleleva fi transmisã în direct pe canalele
Digi SportDigi SportDigi SportDigi SportDigi Sport

ARGENTINA
Portari: Sergio Romero

(Sampdoria), Nahuel Guzman
(Tigres), Mariano Andujar
(Napoli).

Fundaºi: Pablo Zabaleta, Martin De-
michelis (ambii Man. City), Facundo Ron-
caglia (Genoa), Ezequiel Garay (Zenit),
Nicolas Otamendi (Valencia), Marcos
Rojo (Man. United), Milton Casco (Ne-
well’s).

Mijlocaºi: Javier Mascherano (Bar-
celona), Lucas Biglia (Lazio), Ever Bane-
ga (Sevilla), Roberto Pereyra (Juventus),
Fernando Gago (Boca), Angel Di María
(Man. United), Erik Lamela (Tottenham),
Javier Pastore (PSG).

Atacanþi: Lionel Messi (Barcelona),
Sergio Aguero (Man. City), Carlos Tevez
(Juventus), Ezequiel Lavezzi (PSG), Gon-
zalo Higuain (Napoli).

Antrenor: Gerardo Martino.

BOLIVIA
Portari: Jose Penarrieta

(Oriente Petrolero), Romel
Quinonez (Bolivar), Hugo
Suarez (Blooming).

Fundaºi: Cristian Coimbra, Miguel
Hurtado, Leonel Morales (toþi Blooming),
Marvin Bejarano, Ronald Raldes (ambii
Oriente Petrolero), Ronald Eguino, Ede-
mir Rodriguez (ambii Bolivar), Edward
Zenteno (Wilstermann).

Mijlocaºi: Alejandro Chumacero, Pa-
blo Escobar, Walter Veizaga (toþi The
Strongest), Jhasmani Campos, Damir
Miranda (ambii Bolivar), Danny Bejara-
no (Oriente Petrolero), Sebastian Gamar-
ra (AC Milan), Damian Lizio (O’Higgins),
Martin Smedberg (IFK Goteborg).

Atacanþi: Marcelo Martins Moreno
(Changchun Yatai), Ricardo Pedriel (Mer-
sin Idmanyurdu), Alcides Pena (Oriente
Petrolero).

Antrenor: Mauricio Soria.

BRAZILIA
Portari: Jefferson (Botafo-

go), Marcelo Grohe (Gremio),
Neto (Fiorentina).

Fundaºi: David Luiz, Marquinhos,
Thiago Silva (toþi PSG), Fabinho (Mona-
co), Filipe Luis (Chelsea), Danilo (Real
Madrid), Miranda (Atl. Madrid).

Mijlocaºi: Douglas Costa, Fred (am-
bii ªahtior Doneþk), Elias (Corinthians),
Fernandinho (Man. City), Casemiro
(Porto), Willian (Chelsea), Philippe Cou-
tinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Al-

Ahli).
Atacanþi: Neymar (Barcelona), Robin-

ho (Santos), Roberto Firmino (Hoffen-
heim), Diego Tardelli (Shandong Lu-
neng).

Antrenor: Carlos Dunga.

CHILE
Portari: Claudio Bravo

(Barcelona), Paulo Garces
(Colo-Colo), Johnny Herrera
(Universidad de Chile).

Fundaºi: Miiko Albornoz (Hanno-
ver), Mauricio Isla (Juventus), Gonzalo
Jara (Mainz), Gary Medel (Inter), Euge-
nio Mena (Cruzeiro), Jose Rojas (Univer-
sidad de Chile).

Mijlocaºi: Matías Fernandez, David
Pizarro (ambii Fiorentina), Charles Ar-
ánguiz (Internacional), Jean Beausejour
(Colo-Colo), Carlos Carmona (Atalanta),
Marcelo Díaz (Hamburg), Felipe Gutié-
rrez (Twente), Arturo Vidal (Juventus),
Jorge Valdivia (Palmeiras).

Atacanþi: Alexis Sánchez (Arsenal),
Eduardo Vargas (Napoli), Angelo Hen-
ríquez (Dinamo Zagreb), Mauricio Pinilla
(Atalanta), Edson Puch (Huracan).

Antrenor: Jorge Sampaoli (argenti-
nian).

COLUMBIA
Portari: Cristian Bonilla

(Equidad), David Ospina (Ar-
senal), Camilo Vargas (Atlético Nacional).

Fundaºi: Darwin Andrade (Standard
Liege), Santiago Arias (PSV), Pablo Ar-
mero (Flamengo), Pedro Franco (Beºik-
taº), Jeison Murillo (Granada), Carlos
Valdes (Nacional), Cristian Zapata (Mi-
lan), Camilo Zuniga (Napoli).

Mijlocaºi: Edwin Cardona, Alexander
Mejia (ambii Monterrey), Juan Cuadra-
do (Chelsea), James Rodríguez (Real
Madrid), Carlos Sanchez (Aston Villa),
Edwin Valencia (Santos).

Atacanþi: Carlos Bacca (Sevilla), Ra-
damel Falcao (Monaco), Teofilo Gutier-
rez (River Plate), Victor Ibarbo (Roma),
Jackson Martinez (Porto), Luis Muriel
(Sampdoria).

Antrenor: Jose Pekerman (argenti-
nian).

ECUADOR
Portari: Alexander Dom-

ínguez (Liga de Quito), Este-

ban Dreer (Emelec), Librado Azcona (In-
dependiente del Valle).

Fundaºi: Gabriel Achilier, Jhon Nar-
váez, Oscar Bagüí (toþi Emelec), Arturo
Mina, Mario Pineida (ambii Independien-
te del Valle), Juan Carlos Paredes (Wat-
ford), Frickson Erazo (Gremio), Walter
Ayoví (Pachuca).

Mijlocaºi: Pedro Quinonez, Osbaldo
Lastra (ambii Emelec), Christian Noboa
(PAOK), Renato Ibarra (Vitesse), Pedro
Larrea (Liga de Loja), Fidel Martínez (Pu-
mas), Jonathan Gonzáles, (Universidad
de Guadalajara), Juan Cazares (Banfield).

Atacanþi: Enner Valencia (West Ham),
Jaime Ayoví (Godoy Cruz), Jefferson
Montero (Swansea), Miller Bolanos (Eme-
lec).

Antrenor: Gustavo Quinteros (boli-
vian).

JAMAICA
Portari: Ryan Thom-

pson (Pittsburgh River-
hounds), Duwayne Kerr
(Sarpsborg 08), Dwayne Miller (Syrian-
ska).

Fundaºi: Wes Morgan (Leicester
City), Jermaine Taylor (Houston Dyna-
mo), Michael Hector (Reading), Daniel
Gordon (Karlsruher), Adrian Mariappa
(Crystal Palace), Hughan Gray (Water-
house FC), Kemar Lawrence (New York
Red Bulls).

Mijlocaºi: Je-Vaughn Watson (FC
Dallas), Rodolph Austin (Leeds United),
Joel Grant (Yeovil), Lance Laing (FC Ed-
monton), Garath McCleary (Reading),
Joel McAnuff (Leyton Orient).

Atacanþi: Allan Ottey Dino Williams
(ambii Mobay United), Giles Barnes
(Houston Dynamo), Darren Mattocks
(Vancouver), Simon Dawkins (Derby
County), Deshorn Brown (Valarenga),
Romeo Parkes (Isidro Metapan).

Antrenor: Winfried Schafer (german).

MEXIC
Portari: Jose Corona

(Cruz Azul), Alfredo Talavera
(Toluca), Meliton Hernandez
(Veracruz).

Fundaºi: Gerardo Flores, Julio Do-
minguez (ambii Cruz Azul), George Corral
(Queretaro), Rafael Marquez (Verona),
Hugo Ayala (UANL), Carlos Salcedo
(Guadalajara), Miguel Angel Herrera (Pa-
chuca), Adrian Aldrete (Santos Laguna),

Efrain Velarde (Monterrey).
Mijlocaºi: Mario Osuna (Queretaro),

Juan Carlos Medina (Atlas), Javier Gue-
mez (Tijuana), Jesus Manuel Corona (FC
Twente), Javier Aquino (Rayo Vallecano),
Luis Montes (Leon), Marco Fabian (Gua-
dalajara).

Atacanþi: Raul Jimenez (Atl. Madrid),
Eduardo Herrera (UNAM), Enrique Es-
queda (UANL), Vicente Matias Vuoso
(Chiapas).

Antrenor: Miguel Herrera.

PARAGUAY
Portari: Justo Villar

(Colo Colo), Anthony Silva
(Independiente Medellín),
Alfredo Aguilar (Guaraní).

Fundaºi: Pablo Aguilar, Miguel Sa-
mudio (ambii America), Paulo Da Silva
(Toluca), Marcos Caceres (Newell’s Old
Boys), Ivan Píris (Udinese), Fabian Bal-
buena (Libertad), Bruno Valdez (Cerro
Porteno).

Mijlocaºi: Víctor Caceres (Flamen-
go), Osvaldo Martinez (América),
Nestor Ortigoza (San Lorenzo), Richard
Ortiz (Toluca), Oscar Romero (Racing),
Osmar Molinas (Libertad), Eduardo
Aranda (Olimpia).

Atacanþi: Roque Santa Cruz (Cruz
Azul), Lucas Barrios (Montpellier),
Nelson Haedo Valdez (Eintracht Frank-
furt), Edgar Benítez (Toluca), Derlis
González (FC Basel), Raul Bobadilla
(Augsburg).

Antrenor: Ramón Díaz (argentinian).

PERU
Portari: Pedro Gallese

(Juan Aurich), Diego Penny
(Sporting Cristal), Salomon
Libman (Cesar Vallejo).

Fundaºi: Pedro Requena, Hansell
Riojas (ambii Cesar Vallejo), Christian
Ramos, Jair Cespedes (ambii Juan Au-
rich), Luis Advincula (Vitoria Setubal),
Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt),
Yoshimar Yotun (Malmö).

Mijlocaºi: Josepmir Ballon, Carlos
Lobaton (ambii Sporting Cristal), Chris-
tian Cueva, Paulo Albarracin (ambii
Alianza Lima), Edwin Retamoso (Real
Garcilaso), Carlos Ascues (Melgar),
Joel Sanchez (Universidad San Martín
de Porres), Paolo Hurtado (Pacos de
Ferreira), Juan Manuel Vargas (Fioren-

tina), Cristian Benavente (Real Madrid
Castilla).

Atacanþi: Andre Carrillo (Sporting
CP), Jefferson Farfan (Schalke), Paolo
Guerrero (Corinthians), Claudio Pizar-
ro (Bayern Munich), Yordy Reyna (RB
Leipzig)

Antrenor: Ricardo Gareca (argenti-
nian).

URUGUAY
Portari: Fernando Musle-

ra (Galatasaray), Martin Silva
(Vasco da Gama), Rodrigo Mu-
noz (Libertad).

Fundaºi: Jose Maria Gimenez, Die-
go Godin (ambii Atl. Madrid), Maxi Pe-
reira (Benfica), Sebastian Coates (Sun-
derland), Gaston Silva (Torino), Alvaro
Pereira (Estudiantes), Mathias Corujo
(Universidad de Chile), Jorge Fucile
(Nacional).

Mijlocaºi: Alvaro Gonzalez (Tori-
no), Carlos Sanchez (River Plate), Egi-
dio Arevalo Rios (UANL), Guzman Pe-
reira (Universidad de Chile), Nicolas Lo-
deiro (Boca Juniors), Cristian Rodrigu-
ez (Gremio), Giorgian De Arrascaeta
(Cruzeiro).

Atacanþi: Diego Rolan (Bordeaux),
Jonathan Rodriguez (Benfica), Edinson
Cavani (PSG), Christian Stuani (Espa-
nyol), Abel Hernandez (Hull City).

Antrenor: Oscar Tabarez.

VENEZUELA
Portari: Alain Baroja (Ca-

racas), Wuilker Farinez (Ca-
racas), Daniel Hernandez
(Tenerife).

Fundaºi: Gabriel Cichero (Mineros
de Guayana), Grenddy Perozo (Ajac-
cio), Andres Tunez (Buriram United),
Wilker Angel (Deportivo Tachira), Ro-
berto Rosales (Malaga), Fernando
Amorebieta (Middlesbrough), Oswal-
do Vizcarrondo (Nantes).

Mijlocaºi: Rafael Acosta (Mineros
de Guayana), Ronald Vargas (Balisker-
sirspor), Franklin Lucena (Deportivo La
Guaira), Cesar Gonzalez (Deportivo
Táchira), Tomas Rincon (Genoa), John
Murillo (Zamora), Luis Manuel Seijas
(Santa Fe), Juan Arango (Tijuana), Ale-
jandro Guerra (Atletico Nacional).

Atacanþi: Gelmin Rivas (Deportivo
Táchira), Nicolas “Miku” Fedor (Rayo
Vallecano), Josef Martínez (Torino), Sa-
lomon Rondon (Zenit).

Antrenor: Noel Sanvicente.

Loturile celor 12 combatante
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Stâlpii de nocturnã erau cel
mai bun GPS cãtre arena „Ion
Oblemenco” dacã mai era cine-
va din þarã care nu cunoºtea dru-
mul cãrte legendarul edificiu. Ri-
dicaþi imediat dupã Revoluþie, în
speranþa cã Bãnia va fi printre
primele stadioane pe care sã se
joace fotbal ºi seara, pilonii alb-
albaºtri au fost mai mult de un
deceniu doar elemente de decor
sau locuri de refugiu pentru fa-
nii care nu mai prindeau locuri
la derby-uri. De la ridicarea lor
ºi pânã sã provinã luminã de la
înãlþime, „Centralul” ºi-a schim-
bat ºi numele, dupã regretatul
Ion Oblemenco, Sala Polivalen-
tã din preajmã a fost mistuitã de
flãcãri, iar mandatele de primari
s-au succedat fãrã efect pentru
sportul din Bãnie. Deceniul ne-
gru pentru sportul craiovean a
fost cauzat ºi de lipsa infrastruc-
turii, dar asta e altã poveste.
Noua arenã a Craiovei nu va mai
avea nevoie de stâlpi, fiindcã va
fi dotatã cu sistem de nocturnã
perimetral, fiind acoperitã.

Stâlpii de noctunã au fost
doborâþi ºi doar tabela, tunelul
spre vestiare ºi tribuna oficialã
mai rezistã din legendara arenã

Formaþia masculinã de volei SCMU Craio-
va l-a achiziþionat pe jucãtorul Vlad Cuciurea-
nu, de la Phoenix Simleul Silvaniei, care a sem-
nat un contract pe douã sezoane cu gruparea
din Bãnie. Vlad Cuciureanu (1,9 metri, 88 de
kg) are 24 de ani, este originar din Timiºoara,
joacã pe postul de principal ºi a mai evoluat
patru sezoane pentru echipa Explorãri Baia
Mare. Formaþia lui Dan Pascu, care va evolua
toamnã în CEV Cup contra echipei Frata Zlin
din Cehia, s-a mai întãrit sãptãmâna aceasta
cu un alt jucãtor, Ionuþ Georgescu de la Muni-
cipal Zalãu. 

Întãriri de la Phoenix
pentru SCMU Craiova

Cârþu, pe bancã la primul
ºi la ultimul meci

în nocturnã
În 2003, „Ion Oblemenco”

a fost luminat în premierã la
un meci. Fanii au umplut sta-
dionul ºi au onorat momen-
tul cu o coregrafie specialã,
cu artificii, însoþitã de mesa-
jul „Visul unei nopþi cu fot-
bal”. A fost o noapte cu pu-
þin fotbal, frumoasã, dar nu
perfectã, fiindcã Universitatea –
Ceahlãul s-a terminat 0-0, cu un
gol anulat pe nedrept lui Vlãdoiu
pe final, pentru fault în atac. Ca ºi
acum, Sorin Cârþu antrena echipa
Craiovei. La final, avea un discurs
asemãnãtor cu cel dupã meciul cu
Braºovul, din acest sezon, cerân-
du-ºi scuze în numele jucãtorilor
ºi acuzând arbitrajul. Era încã vre-
mea când Ceahlãul era sub protec-
þia lui „Pinalti”. Preþ de 12 ani „Cen-
tralul” a gãzduit meciuri în noc-
turnã. Inclusiv douã partide ale na-
þionalei ºi un antrenament oficial
la care tricolorii au fost aplaudaþi

de 15.000 de oameni. Cârþu avea
sã fie pe bancã ºi la primul ºi la
ultimul meci în care s-a aprins
nocturna. Craiova – Steaua 0-1, în
sfertul de Cupã din sezonul trecut,
a fost decis ºi el de o decizie ne-
dreaptã contra alb-albaºtrilor, aºa
cum multe au fost lungul istoriei.

Preþ de 25 de ani, cei patru stâlpi
au vegheat stadionul Craiovei ºi
aproape cã ºi-au pierdut combinaþia
alb-albastrã în care au fost conce-
puþi. Acum zac prãbuºiþi, sunt una
cu gazonul. Nici nu mai aveau ce sã
„protejeze”, fiindcã din arena pe care
s-a deschis drumul României în fot-

balul european nu a mai rãmas
mare lucru. Se mai vede pã-
mântul care a susþinut tribune-
le atât de solicitate timp de
aproape o jumãtate de secol, ofi-
ciala ºi  tunelul pe care ieºea
ªtefãnescu în fruntea Craiovei Ma-
xima sau Craioveanu purtând mân-
dru pãpuºa alb-albastrã. ªi mai re-
zistã tabela de marcaj. Nu cea din-
tâi, dar aceeaºi pe care numele lui
Balaci era alãturi de cel al lui Filipo-
vic în cel mai dureros egal din isto-
ria ªtiinþei.  Arena din Bãnie, aºa cum
o ºtiam, îºi trãieºte ultimele clipe.-
..Mulþi fani ºi-au luat rãmas bun de

la ea când încã era întreagã, alþii trec
periodic prin preajmã, curioºi sã vadã
extincþia treptatã a stadionului. Fie-
care pãrticicã desprinsã din templul
fotbalului craiovean are parcã poves-
tea sa, pentru fiecare suporter în par-
te. Arena sfântã este ºi va fi loc de
pelerinaj pentru cei care au pus fot-
balul pe un loc important în viaþa lor.
ªi sunt destui în Oltenia.
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