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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt cam neolitici unii dintre
oamenii noºtri politici, Popescule.
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Locatarii din Centrul
istoric al Craiovei vor
primi legitimaþiile ºi
telecomenzile
pentru accesul în
parcãri pânã la
sfârºitul lunii
septembrie, odatã
cu finalizarea tuturor
lucrãrilor. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu
le-a cerut
craiovenilor sã aibã
rãbdare pânã atunci,
asigurându-i cã
toþi vor avea
locurile asigurate
pentru maºini.
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Scriitorul Nicolae Breban, cu
consistentã operã literarã, rãz-
vrãtit la un moment dat, invitat
la emisiunea „Punctul de întâl-
nire” de la Antena 3, a comen-
tat, dintr-un soi de naþionalism,
aºa de operetã, în felul urmãtor
câteva fragmente din scrierile lui
Horia Roman Patapievici („Po-
litice” – Ed Humanitas 1996),
lecturate de realizatorul Tudor
Radu: „dacã ar fi îndrãznit un
om ca Patapievici sã afirme
aceste lucruri în Ungaria sau
Polonia, l-ar fi bãtut sau îm-
puºcat”. ªi a început scandalul.
Care n-aºtepta decât un pretext.
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Am scris în mai multe
rânduri despre blestemul
(mioritic ºi nu numai) care
ne urmãreºte la fiecare pas.
La fel, modelul Meºterului
Manole reînvie, de la o zi la
alta, în politica dâmboviþea-
nã, fiindcã pulseazã, din
fiecare colþ – care n-are
nicio legãturã cu vreo
opþiune ideologicã – câte un
atac prezentat de fiecare
datã, în numele ori dincolo
de vreun program politic,
instituþional ori nu, ori chiar
ca o opinie personalã, drept
o …strategie statalã.
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Moþiunea
de cenzurã a fost
RESPINSÃ. Ponta
rãmâne premier

Moþiunea de cenzurã depusã
de PNL împotriva Guvernului
Ponta a fost respinsã, fiind
înregistrate 194 de voturi
“pentru”, faþã de 278 necesare
pentru adoptare, alte 13 voturi
fiind “împotrivã”, iar 7 anulate.
Premierul Ponta a arãtat, dupã
respingerea moþiunii de cenzurã,
cã opoziþia a dovedit cã nu are
majoritate parlamentarã ºi,
astfel, a fost închisã discuþia pe
acest subiect iar Guvernul
trebuie sã îºi continue activita-
tea, þara având nevoie sã fie
guvernatã. Potrivit rezultatului
anunþat în plenul Parlamentu-
lui, au fost 207 voturi valabil
exprimate, din care 194 “pen-
tru” ºi 13 “împotrivã”. Alte 7
voturi au fost anulate.

Parlamentarii coaliþiei de
guvernare prezenþi în salã nu au
votat, cu excepþia câtorva, printre
care premierul Victor Ponta,
preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, senatorul-
 ªerban Nicolae. În timpul
procedurii de vot, Victor Ponta a
stat în plen în banca destinatã
Guvernului, alãturi de vicepre-
mierul Gabriel Oprea. Ponta s-a
întreþinut cu mai mulþi parla-
mentari care au venit sã discute
cu el. Dupã ce a votat, ºi libera-
lul Crin Antonescu a avut o
scurtã discuþie cu Victor Ponta.
Pentru a fi adoptatã, moþiunea
ar fi trebuit sã fie votatã de 278
de parlamentari, adicã jumãtate
plus unu din numãrul aleºilor.
Moþiunea de cenzurã inititulatã
“Victor Ponta - demis pentru
exces de putere prin blocarea
alegerilor. Dreptul la vot nu e o
lozincã!” a fost semnatã de 183
de parlamentari, dintre care 12
de la PSRO ºi doi de la grupul
democrat-popular, restul fiind
deputaþi ºi senatori ai PNL.

Totodatã ,  preºedinte le  -
Klaus Iohannis  a  t ransmis
preºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu-Tãriceanu, ºi pre-
ºedintelui Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, în con-
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Preºedintele Consiliului Judeþean Constan-
þa, Nicuºor Constantinescu, susþine cã toate
organizaþiile PSD din þarã au cerut schimba-

rea lui Robert Cazanciuc de la Ministerul
Justiþiei ºi este convins cã acest lucru se va

întâmpla în urmãtoarele zile.

Nicuºor Constantinescu a de-
clarat, ieri, într-o conferinþã de
presã, cã este nemulþumit de ac-
tivitatea lui Robert Cazanciuc în
fruntea Ministerului Justiþiei de-
oarece toate memoriile pe care i
le-a trimis pentru a semnala abu-
zurile la care este supus de cãtre
procurori au rãmas fãrã rãspuns,
transmite corespondentul ME-
DIAFAX. “Mi-am exprimat ne-
mulþumirea împotriva domnului
Cazanciuc, ministrul Justiþiei,
pentru simplul fapt cã am fãcut
ºi eu «n» memorii ca cetãþean al
României cãtre dânsul ºi când
eram în America ºi când eram în
România ºi în care am spus cã
am fost cercetat abuziv de cãtre
procurori - cercetarea abuzivã
reprezintã o infracþiune - ºi nu
am primit nici mãcar rãspuns deºi

Iohannis a trimis Strategia de Apãrare Parlamentului
ºi solicitã sã adreseze un mesaj în 22 iunie

Preºedintele Klaus Iohannis a trimis, ieri, Parla-
mentului, Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii,

ºeful statului solicitând sã adreseze Legislativului în
22 iunie un mesaj referitor la acest document, în

ºedinþã comunã a celor douã Camere.

Doi studenþi tunisieni au fost declaraþi in-
dezirabili de magistraþii Curþii de Apel Bucu-
reºti, dupã ce SRI a stabilit cã aceºtia în-
cearcã sã racoleze, în România, combatanþi
pentru gruparea islamistã Stat Islamic, po-
trivit unor surse judiciare. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel Bucu-
reºti (PCAB) au solicitat magistraþilor Curþii

Doi studenþi tunisieni, declaraþi indezirabili în România
de Apel Bucureºti, la propunerea SRI, sã
declare indezirabili pe teritoriul þãrii noastre
doi cetãþeni tunisieni, Elias Jabeur ºi Was-
sim Gharsellaoui, pentru o perioadã de zece
ani, pe motiv cã aceºtia ar fi pus în pericol
siguranþa naþionalã. “Curtea de Apel Bucu-
reºti, la data de 10 iunie 2015, a admis cere-
rea formulatã de Parchetul de pe lângã Cur-

tea de Apel Bucureºti ºi a declarat ca indezi-
rabile respectivele persoane de origine tuni-
sianã, pe o perioadã de zece ani, pentru raþi-
uni de securitate naþionalã”, conform PCAB.
Cei doi tunisieni nu au atacat hotãrârea ma-
gistraþilor ºi au pãrãsit deja România, sub
supravegherea poliþiºtilor Inspectoratului
General pentru Imigrãri.

domnul ministru al Justiþiei, indi-
ferent cum îl cheamã este cel
mandatat de lege ºi de Constitu-
þie sã apere drepturile de cerce-
tare în justiþie ale cetãþenilor ro-
mâni. Dreptul acesta, când îl în-
calcã cineva, ministrul Justiþiei,
sesizat, trebuie sã trimitã Inspec-
þia Judiciarã, trebuie sã sesizeze
CSM ºi sã-þi rãspundã: «da, dom-
nule, în speþa în care ai reclamat
dumneata s-a încãlcat procedura
cutare, s-au încãlcat drepturile
omului»”, a afirmat Nicuºor Con-
stantinescu.

El a precizat cã toate organi-
zaþiile PSD au cerut la ultimul Co-
mitet Executiv al partidului shim-
barea din funcþie a lui Robert Ca-
zanciuc.”Dacã nu am primit nici-
un rãspuns înseamnã cã este
complice ºi dânsul la tot acest sis-

tem. De aceea, la ultimul Comi-
tet Executiv toate organizaþiile
PSD, inclusiv organizaþia PSD
Constanþa, au cerut schimbarea
ministrului Justiþiei, Cazanciuc,
care a tolerat aceste abuzuri gra-
ve. ªi o sã vedeþi cã va fi schim-
bat. Nu am fost acolo, am vorbit
cu colegi care au fost acolo. (...)
Domnul Cazanciuc va pleca din
funcþia de ministru al Justiþiei în

douã - trei zile, dacã eu vã spun
cã aºa o sã fie, o sã vedeþi”,a mai
declarat Nicuºor Constantinescu.
Nicuºor Constantinescu a fost
suspendat din PSD, printr-un or-
din semnat de liderul partidului,-
 Victor Ponta, dupã ce a trimis
adrese în calitate de preºedinte
executiv al PSD Constanþa, deºi
fusese suspendat din aprilie din
aceastã funcþie.

formitate cu prevederile art.
88 din Constituþie, solicitarea
de a adresa Parlamentului un
mesaj referitor la Strategia
Naþionalã de Apãrare a Româ-
niei, în ºedinþa reunitã a ce-

lor douã Camere, luni, 22 iu-
nie, începând cu ora 17.00,
menþioneazã sursa citatã. Pre-
ºedintele Iohannis a declarat,
marþi, cã le-a prezentat mem-
brilor CSAT Strategia Naþio-
nalã de Apãrare, intitulatã “O
Românie puternicã în Europa
ºi în lume”, un document “in-
tegrator, care oferã o viziune
ºi o direcþie în materie de se-
curitate naþionalã”. “Viziunea
mea este aceea a unei Româ-
nii puternice în Europa ºi în
lume. O Românie puternicã
înseamnã pentru mine cel pu-
þin trei lucruri: un stat care îºi
apãrã cetãþenii oriunde s-ar
afla ei, o þarã care îºi apãrã
valorile, interesele, simboluri-
le, dar ºi bunurile naþionale ºi
resursele naturale; care ºtie
sã-ºi protejeze patrimoniul,

domeniile de excelenþã, care
pune prioritate pe educaþie ºi
sãnãtate, ºi, în al treilea rând,
un stat care contribuie men-
þinerea securitãþii colective
alãturi de partenerii ei ºi la
promovarea democraþiei ºi li-
bertãþii. Toate acestea presu-
pun din partea noastrã conti-
nuitate în angajamente ºi pre-
dictibilitate în acþiuni. Conti-
nuitatea ºi predictibilitatea ne
fac o þarã credibilã ºi o resur-
sã de încredere într-o regiu-
ne  compl ica tã .  În  aceas tã
construcþie, evident Partene-
riatul Strategic cu SUA, apar-
tenenþa la NATO, apartenenþa
la UE sunt toate reafirmate ca
piloni ai politicii noastre ex-
terne ºi de securitate”, a de-
clarat Klaus Iohannis, dupã
ºedinþa CSAT.
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Scriitorul Nicolae Breban, cu
consistentã operã literarã, rãzvrãtit
la un moment dat, invitat la emisiu-
nea „Punctul de întâlnire” de la
Antena 3, a comentat, dintr-un soi
de naþionalism, aºa de operetã, în
felul urmãtor câteva fragmente din
scrierile lui Horia Roman Patapie-
vici („Politice” – Ed Humanitas
1996), lecturate de realizatorul Tu-
dor Radu: „dacã ar fi îndrãznit un
om ca Patapievici sã afirme aces-
te lucruri în Ungaria sau Polonia,
l-ar fi bãtut sau împuºcat”. ªi a
început scandalul. Care n-aºtepta
decât un pretext. Printr-o mobili-
zare imediatã a opozanþilor aflaþi
deloc în adormire, fiindcã miliþiile
spirituale chiar vegheazã, s-a ieºit
în câmpul de bãtaie. Din pãcate,
scriitorul mare care este Nicolae
Breban, fãrã a fi o floare de cireº,
probabil uimit de tupeul celor care
au i-au sãrit la jugularã – Gabriel
Liiceanu ºi Andrei Pleºu – s-a apã-
rat mai degrabã naiv decât convin-
gãtor în faþa rãstãlmãcirii greþoase

MIRCEA CANÞÃR

Arta rãstãlmãcirii cu rea-credinþãArta rãstãlmãcirii cu rea-credinþãArta rãstãlmãcirii cu rea-credinþãArta rãstãlmãcirii cu rea-credinþãArta rãstãlmãcirii cu rea-credinþã
a afirmaþiilor sale. Pentru Nicolae
Breban ºi nu doar, cu siguranþã a fi
polonez e una dintre cele mai falni-
ce ºi autentice formule de identita-
te între naþiunile Europei. E greu de
gãsit o altã identitate naþionalã, de-
finitã atât de puternic, prin faimo-
sul eroism polonez. Fondul istoric
e imbatabil. Iar modelul de com-
portament al liderilor polonezi, -
post-comunism - ºi nu numai, rã-
mâne pentru noi românii uimitoa-
re. Nu e cazul sã conchidem înain-
te de a pomeni cã noi românii, cã-
lãuziþi, prin absurd, chiar de falan-
ga elitistã Pleºu – Liiceanu – Pata-
pievici, convinsã întotdeauna de
justeþea judecãþiilor proprii, nu am
fi interpretat partitura pe care Po-
lonia a susþinut-o în decembrie
2003 la Bruxelles. Exemplul polo-
nez ne-a învãþat sau ne-ar putea
învãþa la ce e bunã istoria. Atât is-
toria în genere, cât ºi istoria recen-
tã. Trimiterea lui Nicolae Breban,
prin afirmaþia fãcutã, era în exclu-
sivitate la demnitatea polonezã. ªi

nicidecum, Doamne fereºte, la „vo-
caþia” coercitivã – atavicã – a po-
lonezilor sau ungurilor, aceºtia din
urmã eliminaþi la 30 mai a.c., pen-
tru Mediafax, din declaraþia iniþia-
lã. Extinzându-se, scandalul a de-
venit de-a dreptul iraþional. Gabriel
Liiceanu a scris preºedintelui
Academiei Române, Ionel Valentin
Vlad, acesta a rãspuns cu decenþã,
ºi taberele pro ºi contra s-au reaºe-
zat în dispozitive de confruntare,
între sloiuri domol curgãtoare. In-
teresantã de-a dreptul, ca sã nu
spunem uluitoare, a devenit atitu-
dinea unei respectate publicaþii sãp-
tãmânale, „Observator Cultu-
ral”, unde sub semnãtura redacto-
rului ºef adjunct Ovidiu ªimonca
se poate citi în ultimul numãr – ediþia
on-line – articolul „Dar la polonezi
v-aþi gândit când aþi spus cã ei l-
ar fi împuºcat pe Patapievici?”.
Autorul se declarã solidar, evident
alãturi de colectivul redacþional, în-
þelegem, cu Horia Roman Patapie-
vici. ªi nu era cazul. Trecem peste

tot felul de judecãþi, cel puþin dis-
cutabile, ale lui Ovidiu ªimonca, ºi
parti-pris-ul nejustificat, care în
opinia noastrã aduce un deserviciu
chiar publicaþiei de þinutã intelec-
tualã pe care o slujeºte. Cu destul
har. Avem însã o nelãmurire cât
munþii Retezat: la cine se referea,
cuprinsã de furie, doamna Carmen
Muºat, redactorul-ºef al publicaþiei
în articolul impecabil „Þara ca o
pradã”, când conchidea: ”S-ar
putea ca în timp sã vã iertãm
cedãrile ºi compromisurile ºi sã
ne întoarcem la cãrþile pe care
le-aþi scris”. Carmen Muºat ne
reamintea prin textul sãu, de o acu-
rateþe  logicã deplinã, cu inflexiuni
etice, de faimoasa ziaristã de ex-
cepþie Oriana Fallaci, în cartea sa
„Mânie ºi orgoliu”. Menþiona
doamna Carmen Muºat pe undeva
„sã nu vã fie fricã, ci doar, din
când în când, o lungã ºi insupor-
tabilã ruºine”. Aluzia era, neîndo-
ielnic, la cohorta de intelectuali,
declaraþi partizani ai lui Traian Bã-

sescu ºi a operei creatoare a
acestuia. E un râs cu poftã, dar
cam galben, cum ar spune Radu
Cãlin Cristea, care s-a ocupat, la
o manierã greu egalabilã, de pe-
rioada Bãsescu ºi intelectualii ei
de serviciu. Nu mai continuãm
fiindcã existã ºi o limitã a ruºi-
nii. Introducerea Ambasadei Po-
loniei la Bucureºti în toatã gâl-
ceava cu iz dâmboviþean rãmâne
de necomentat. Din nefericire,
excelenþa sa, ambasadorul Ma-
rek Szczygie³ a fost pus într-o
situaþie delicatã, premeditat con-
fecþionatã, din raþiuni absolut je-
nante. Deºi probabil s-a convins
ºi domnia sa cã la Bucureºti jal-
bele pe la ambasadele strãine sunt
un modus vivendi. Poate rãmâ-
ne însã încredinþat cã atât faimo-
sul eroism polonez cât ºi demni-
tatea compatrioþilor sãi, la care
fãcuse aluzie scriitorul Nicolae
Breban, rãmân adevãrate repere
morale, pentru cei care au min-
tea acolo unde e locul ei.
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Locatarii din Centrul istoric al Craiovei vor primi
legitimaþiile ºi telecomenzile pentru accesul în parcãri
pânã la sfârºitul lunii septembrie, odatã cu finalizarea
tuturor lucrãrilor. Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-a
cerut craiovenilor sã aibã rãbdare pânã atunci, asigurân-
du-i cã toþi vor avea locurile asigurate pentru maºini.

Joi, la dezbaterea publicã orga-
nizatã de municipalitate pe tema
regulamentului de acces în Centrul
istotic, una dintre cele mai invoca-
te probleme a fost cea a intrãrii în
parcãri. Craioveanul Marcu Ilie a
întrebat când ºi cum vor fi atribui-
te telecomenzile pentru folosirea
parcãrilor. Acesta le-a spus autori-
tãþilor cã au tãrãgãnat la nesfârºit
acordarea legitimaþiilor de acces,
deºi de o lunã de zile s-a dat în fo-
losinþã Centrul istoric. „Existã oa-
meni bãtrâni care trebuie luaþi cu
autoturismul ºi pe care suntem ne-
voiþi sã îi luãm cu scaunul pentru
a-i duce la English Park, la
CEC sau la Minerva. Aº
ruga, dacã se poate, sã ur-
gentaþi acordarea acestor
legitimaþii. Vorbim cã se
dau aceste legitimaþii, dar
câte se vor da ºi cum se vor
da, nimeni nu are nici o ex-
plicaþie”, a spus locatarul.
Marcu Ilie a pus strict pro-
blema parcãrii din spatele
BCR, reproºându-le autori-
tãþilor cã nici mãcar nu au
venit sã o marcheze cores-
punzãtor. „La noi în parca-
re – este vorba de parcarea
din spatele BCR-ului – se tot
vorbeºte de aceste legitima-
þii, dar nici mãcar nu s-a de-
limitat numãrul de locuri. Sã
fie delimitate mãcar ca sã
se ºtie numãrul acestor lo-
curi de parcare.

„Nimeni nu o sã vã ocupe
locurile de parcare”

Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-
a spus craiovenilor cã atât legiti-
maþiile, cât ºi telecomenzile pentru
accesul în parcãrile din Centrul is-
toric se vor acorda pânã în luna
septembrie când vor fi încheiate
oficial toate lucrãrile. „Pânã în sep-
tembrie o sã le aveþi. ªi vã spun de
ce pânã în luna septembrie: pentru
cã trebuie sã avem bolarzii ºi sã
primiþi telecomenzile. Aasta durea-
zã fiindcã trebuie sã facem achizi-
þia, a declarat primarul. Lia Olguþa

Vasilescu le-a explicat craiovenilor
care locuiesc în zona veche cã ni-
meni nu o sã le ocupe locurile de
parcare deoarece autorizaþiile de
acces vor fi eliberate atât în baza
certificatului de înmatriculare a
maºinii – pentru a se evita utiliza-
rea telecomenzii pentru mai multe
maºini, cât ºi a cãrþii de identitate –
pentru a se vedea cã solicitantul are
domiciliul în centru. „Nimeni nu o
sã vã ocupe locurile pentru cã ni-
meni nu o sã intre acolo. Veþi avea
o telecomandã care va sta în maºi-
nã ºi numai dumneavoastrã o veþi
folosi. ªi pentru motociclete vor
primi o telecomandã”.

Comercianþii, nemulþumiþi
de orarul pentru aprovizionare

Pe de altã parte, comercianþii au
cerut sã se renunþe la orarul pentru
aprovizionarea mãrfii (care este sta-

bilit prin regulament sã fie între orele
4 ºi 8 dimineaþa). Cea de-a doua
variantã solicitatã de aceºtia a fost
sã li se dea voie sã staþioneze mãcar
într-o parcare.  „Eu am un magazi-
ne de haine de lux ºi nu pot sã le
impun celor care îmi aduc marfa sã
vinã la ora 4, ei vin de la Lugoj, Ca-
ransebeº, Sibiu. Eu aº dori, dacã se
poate, undeva doar sã se staþioneze
15 minute acea maºinã care vine,

cã doar nu vine sã bem sucuri,
ci vine sã facem facturi. Pentru
noi este foarte greu la ora ac-
tualã, de multe ori am fost puºi
în situaþia sã încurcãm circula-
þia”, a spus Nicuºor Nicola, co-
meciant din Centrul istoric.
Acesta a mai arãtat cã distribui-
torii sãi au în parc mai multe ma-
ºini, motiv pentru care nu pot fi
autorizate toate.„Parcul lor este
compus din mai multe maºini,
deci nu pot sã le solicit sã îmi
trimitã aceeaºi maºinã care este
autorizatã pentru a intra în Cen-
trul istoric. Deci nu am cum sã
le cer asta”.

250 de locuri de parcare,
create pe strada „Mihail
Kogãlniceanu”

În toate centrele istorice se-

respectã un program ºi aºa trebuie
sã se întâmple ºi la Craiova, a fost
rãspunsul primarului. „Trebuie ºi
noi, craiovenii, sã înþelegem cã
sunt niºte norme pe care sã le res-
pectãm, cã ne convin sau nu. Nu
avem cum sã mãrim acest orar,
pentru cã oamenii aceºtia îºi pun
terase. ªi unde am putea sã facem
acea parcare de care vorbiþi”. Ad-
ministratorul oraºului, Radu Pre-
da a venit, totuºi, cu o soluþie.
Acesta a spus cã, pe strada Mihail
Kogãlniceanu, sunt în curs de
amenajare 250 de locuri de parca-
re, iar distribuitorii care vin din alte
oraºe pot sã gãseascã un loc liber
pe aceastã stradã. „Începând chiar
de astãzi (n.r. - joi), echipele de
asfaltatori sunt pe Kogãlniceanu ºi
intenþionãm ca, pe toatã aceastã
stradã, pe banda dreaptã de cir-
culaþie, sã fie parcãri în spic, la
bordurã, exact cum este pe Calea
unirii. Vrem sã facem în jur de 250
de locuri de parcare. Le pot folosi
ºi pe acestea”, a spus Radu Pre-
da. Primarul Lia Olguþa Vasilescu
le-a cerut apoi craiovenilor sã mai
aibã un pic de rãbdare pânã în sep-
tembrie, când vor fi montate ºi
semnele de circulaþie pentru acce-
sul în parcãri.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 13 iunie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Macabra descoperire a fost fã-
cutã ieri dimineaþã, chiar de lucrã-
torii Postului de Poliþie Bratovo-
eºti ºi a îngrozit întreaga comu-
nitate. Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, un vecin de-al lui Cornel
Munteanu, de 48 de ani, din co-
munã, care era ºi rudã cu el, a
mers ieri la Poliþie ºi le-a explicat
oamenilor legii cã, de ceva vre-
me, nu a mai vãzut-o pe mama lui

Ieri dimineaþã, în jurul orei 03.15, o patrulã de jan-
darmi din cadrul Grupei de Supraveghere ºi Ordine Pu-
blicã Bechet a Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj,
aflatã în timpul executãrii unei misiuni specifice în locali-
tatea Bechet, s-a sesizat cu privire la faptul cã pe margi-
nea DN 55 se afla un scuter abandonat. În momentul
apropierii, la câþiva metri de scuter, jandarmii au depistat
un minor ce se ascundea în iarbã, iar în urma verificãri-
lor efectuate s-a constatat cã acesta, P. I., de 13 ani, din
Bechet, reuºise, cu puþin timp în urmã, sã sustragã scu-
terul din curtea pãrþii vãtãmate B. D., pentru a se plimba
prin localitate. Persoana în cauzã a fost condusã la sediul
Poliþiei Bechet unde i-au fost întocmite actele de consta-
tare sub aspectul sãvârºirii infracþiuni de furt calificat,
faptã prevãzutã ºi pedepsitã de Codul Penal ºi au fost
înaintate organelor competente pentru soluþionare. Bunul
sustras a fost restituit pãrþii vãtãmate, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IJJ Dolj. Pentru a marca Ziua Mondialã Împotriva Exploatãrii Copi-

lului prin Muncã, ieri, ofiþerii Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii din cadrul IPJ Dolj au desfãºurat, la
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova - Structura
Fãcãi, o activitate de informare a elevilor cu privire la preve-
derile legislative referitoare la exploatarea prin muncã a copi-
lului. Astfel, elevii au aflat când se poate spune cã un copil
este exploatat prin muncã, dar ºi condiþiile de muncã prevã-
zute de legislaþia în vigoare pentru persoanele în vârstã de
pânã la 18 ani: durata timpului de muncã este de maximum 6
ore pe zi ºi 30 de ore pe sãptãmânã; nu pot presta muncã
suplimentarã; nu pot presta muncã de noapte; beneficiazã de
o pauzã de masã de cel puþin 30 de minute consecutive, în
cazul în care durata zilnicã a timpului de muncã este mai mare
de 4 ore ºi jumãtate; beneficiazã de o perioadã minimã de
repaus  de 12 ore consecutive între douã zile de muncã, etc.
Activitatea a fost desfãºuratã în cadrul proiectului “Educaþie
pentru copiii vulnerabili” implementat de Organizaþia Salvaþi
Copiii - Filiala Dolj, ce are drept scop îmbunãtãþirea accesului
la educaþie ºi prevenirea abandonului ºcolar.

Joi searã, în jurul orei 22.30, o patrulã de jandarmi, din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj, aflatã
în timpul executãrii unei misiuni specifice, în zona centralã
din municipiul Craiova, a fost sesizatã de cãtre un tânãr cã-
ruia i-a fost sustras telefonul mobil tip smartphone. Partea
vãtãmatã, I. A., din Craiova, a relatat faptul cã în timp ce se
afla în pãrculeþul din zona Catedralei Mitropolitane „Sf. Du-
mitru”, a fost oprit de cãtre un tânãr, pe care îl cunoºtea din
vedere, tânãr ce i-a cerut telefonul mobil pentru efectuarea
unui apel, dupã care a fugit cãtre zona centralã cu tot cu
telefon. În urma verificãrilor efectuate ºi a descrierilor fã-
cute de partea vãtãmatã, jandarmii s-au deplasat la domici-
liul tânãrului cãutat, unde a fost gãsit ºi identificat în persoa-
na lui P. M., de 22 ani, din Craiova, telefonul fiind gãsit
asupra sa. Tânãrul a fost dus la Secþia 1 Poliþie Craiova
unde i-au fost întocmite actele de constatare sub aspectul
sãvârºirii infracþiuni de furt calificat, faptã prevãzutã ºi pe-
depsitã de Codul Penal ºi au fost înaintate organelor compe-
tente pentru soluþionare. Bunul sustras, în valoare de apro-
ximativ 600 lei, a fost restituit pãrþii vãtãmate, au precizat
reprezentanþii IJJ Dolj.

A stat cu cadavrul mamei în casãA stat cu cadavrul mamei în casãA stat cu cadavrul mamei în casãA stat cu cadavrul mamei în casãA stat cu cadavrul mamei în casã
douã luni ºi a încasat pensiadouã luni ºi a încasat pensiadouã luni ºi a încasat pensiadouã luni ºi a încasat pensiadouã luni ºi a încasat pensia

Un bãrbat de 48 de ani, din comuna
doljeanã Bratovoeºti, este cercetat, în
stare de libertate, pentru profanare de
cadavre ºi înºelãciune. Poliþiºtii au des-
coperit, ieri dimineaþã, dupã ce au fost
alertaþi de vecini, cã acesta þinuse cada-
vrul mamei sale, în cazã, aproape douã

luni, timp în care i-a încasat pensia. Bãr-
batul a fost luat de poliþiºti la audieri ºi
le-a spus cã mama sa a fost rãcitã, a mu-
rit, iar el nu i-a gãsit buletinul ca sã-i
declare decesul. În urma autopsiei tre-
buie sã se stabileascã exact care a fost
cauza decesului.

Cornel Munteanu, ªtefana, în vâr-
stã de 68 de ani. Mama ºi fiul lo-
cuiau împreunã, într-o casã sã-
rãcãcioasã din apropierea târgu-
lui din comunã, iar localnicii de
pe stradã erau obiºnuiþi sã mai
stea de vorbã cu bãtrâna. Bãrba-
tul, Marian Costache, care era
veriºor al bãtrânei ºi locuia la câ-
teva case depãrtare, le-a mai spus
poliþiºtilor cã l-a tot întrebat pe
Cornel despre mama lui ºi de fie-

care datã acesta spu-
nea cã e rãcitã ºi stã în
pat, însã nu a reuºit sã
intre sã o vadã. Poli-
þiºtii ºi veriºor bãtrânei
s-au dus la locuinþa
celor doi ºi au gãsit-o
pe femeie decedatã, pe
un pat, cadavrul fiind
într-o stare avansatã
de putrefacþie.”Eu nu
am mai vãzut-o de
vreo douã luni. Când îl
întrebam ce e cu mama
lui, îmi spunea ba cã e

bolnavã, ba cã e rãcitã. Zicea câte
ºi mai câte ºi nu voia sã mã lase
sã intru în curte! Când l-am în-
trebat de ce nu o scoate mãcar în
curte, la aer, a spus cã i-a dat me-
dicamente, ºi-a mai revenit ºi o
sã o scoatã în curte. Mi-am dat
seama cã ceva nu este în regulã
ºi azi-dimineaþã (n.r.-ieri diminea-
þã), dupã ce el a plecat la peºte,
intrai în curte. Uºa de la intrare
era închisã, dar tot am simþit un
miros îngrozitor. Am bãtut în uºã,
în geamuri, dar nimic! Imi dãdui
seama cã e ceva ºi mã dusei la
Poliþie. Când am intrat cu poliþa
în casã, am gãsit-o în pat, moar-
tã”, a povestit Marian Costache,
veriºorul bãtrânei.

Imediat a fost demaratã o an-
chetã, Cornel Munteanu fiind luat
de poliþiºti ºi dus la Postul de Poli-
þie din comunã pentru audieri.  Din
primele investigaþii ºi din declara-
þiile fiului, se pare cã femeia a murit
la circa douã sãptãmâni dupã Paº-
te, în urma unei rãceli puternice.

Cornel Munteanu le-a declarat
poliþiºtilor cã nu i-a fãcut nimic, a
gãsit-o aºa, într-o zi ºi nu a avut
actul de identitate al bãtrânei ca sã-
i înregistreze decesul la Primãrie.
Numai cã, luat la întrebãri, bãrba-
tul a recunoscut cã în acest timp,
cât a þinut-o pe bãtrânã moartã în
casã, i-a încasat pensia, întrucât
femeia primea pensia pe card, iar
el scotea banii de obicei, aºa cã n-
a avut nevoie de buletinul ei. Cum
a putut sã stea atât timp cu cada-
vrul descompus în casã nimeni nu
ºtie, vecinii fiind îngroziþi când au
auzit ce se petrecuse.  

Poliþiºtii spun cã aºteaptã rezul-

tatele autopsiei pentru a se stabili
dacã bãtrâna a decedat din cauze
naturale sau în urma unei agresi-
uni. Între timp au întocmit dosar
penal în cauzã: „Bãrbatul a fost
audiat de poliþiºti, iar în cauzã s-
a întocmit dosar penal, cercetãri-
le fiind continuate sub aspectul
comiterii infracþiunilor de profa-
nare de cadavre ºi înºelãciune. Se
aºteaptã rezultatul autopsiei pen-
tru stabilirea cu exactitate a cau-
zei decesului, urmând ca, dacã va
fi nevoie, sã se schimbe încadra-
rea juridicã a faptelor”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Minor prins cu scuterul pe
care îl furase pentru plimbare

Acþiune de informare a elevilor
vizând prevenirea exploatãrii

prin muncã a copilului

I-a cerut telefonul sã apeleze
pe cineva ºi a fugit cu el
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Am scris în mai multe rânduri despre bles-

temul (mioritic ºi nu numai) care ne urmã-
reºte la fiecare pas. La fel, modelul Meºte-
rului Manole reînvie, de la o zi la alta, în
politica dâmboviþeanã, fiindcã pulseazã, din
fiecare colþ – care n-are nicio legãturã cu
vreo opþiune ideologicã – câte un atac pre-
zentat de fiecare datã, în numele ori dincolo
de vreun program politic, instituþional ori nu,
ori chiar ca o opinie personalã, drept o
…strategie statalã.

Starea de fapt în România anului de gra-
þie 2015 pare a reveni, ca un resort pus în
miºcare de cine ºtie ce demon al unei Istorii
urâte, sub semnul scandalului: unul pe cât
de zgomotos pe atât de insipid ºi, mai mult,
contraproductiv pentru viitorul nostru. O
opoziþie decisã sã tulbure apele indiferent de
preþul pe care Þara îl va plãti, o instituþie,
cea a Guvernului, care dã semne de ambi-

guitate, indecisã sã punã punct unei stãri
conflictuale fãrã orizont. Mã feresc de ver-
dicte. Ele abundã de peste tot, în numele
unei Justiþii metamorfozatã într-un personaj
de poveste, un fel de Albã ca Zãpada dând
cu tifla oricãror altor instituþii proiectate pe
post de biete Cenuºãrese.

Invocãm legi ºi articole de legi pe care nu
le cunoaºtem, preluãm fãrã o minimã pru-
denþã niºte suspiciuni din arealul judiciarului
dornic de vizibilitate ºi, poate, de o glorie pe
care n-o meritã, ºi, în  numele acestora, ar-
ticulãm sentinþe de o gravitate fãrã egal.

Prin unghere bicisnice pândesc, am im-
presia, forþe oculte, de toate nuanþele, la o
vânãtoare neatestatã de nicio Curte judicia-
rã: amatori jalnici de chilipiruri politicianiste
deschiºi oricãror aranjamente de culise, ori-
cãror înþelegeri de moment pentru niºte vic-
torii efemere.

Este imposibil sã te sustragi unei intero-
gaþii elementare: în aceastã vanã vânãtoare
cine este vânãtorul ºi cine vânatul?. Senza-
þia neliniºtitoare este cã, cel puþin în ultimele
luni, se trage aiurea, din toate pãrþile ºi într-
o singurã þintã: noi ºi Þara. Sunt invocate
principii pro domo, cadrul legislativ se pre-
teazã la interpretãri diametral opuse, pânã ºi
Constituþia a rãmas vãduvã de orice conþi-
nut cât de cât predictiv. S-a reinventat strã-
vechea axiomã cu gust de justiþie popularã
homo hominis lupus. Lupul e însã mereu
celãlalt. ªi se creeazã astfel un cerc vicios
din care aproape nu se poate ieºi.

Ce va urma? Aºa cum am avertizat în
acest colþ de paginã: o bãtãlie haoticã sub
egida „care pe care”? Însã, din pãcate, po-
pulaþia n-are nicio vinã: politicienii par a-ºi
uita, între alegeri, acele minime obligaþii pen-
tru care s-au angajat ºi pentru care au pri-

mit o investire; totdeauna în alb, fiindcã asta
este singura dialecticã a votului. Un pariu
al democraþiei.

Dincolo de toate acestea, nemulþumi-
rea, întreþinutã la foc stins cam din toate
pãrþile, creºte ºi poate exploda în orice
moment. ªi mai grav este cã raza ei de
cuprindere nu va avea nicio conotaþie
…doctrinarã. Nici un motiv …ideologic.
Fiindcã dincolo de nevoi materiale, mai
existã ºi o nevoie, astãzi mai urgentã de-
cât oricând, aceea a pãcii sociale ce pã-
rea în sfârºit câºtigatã ºi de care unii vor
sã ne lipseascã. Ori chiar de …liniºte.
Exact liniºtea care îþi permite sã creezi
ceva noi, sã construieºti, câtã vreme vraj-
ba distruge prin definiþie. Aceeaºi liniºte
pe care politicienii o pericliteazã în nu-
mele unor interese mai mult ori mai puþin
ascunse.

Ieri, în Piaþa „Mihai Viteazul” din
Craiova, în jur de 200 de partici-
panþi au strigat „Demisia Ponta”.
Mitingul a fost organizat de PNL
Dolj ºi aprobat de Primãria muni-
cipiului Craiova ºi a avut drept scop
susþinerea moþiunii de cenzurã in-
þiatã de liberali în Parlamentul Ro-
mâniei ºi care a fost intitulatã “Vic-
tor Ponta - demis pentru exces de
putere prin blocarea alegerilor.
Dreptul la vot nu e o lozincã!”.
Deºi ne-am fi aºteptat la o prezen-
þã mai numeroasã, chiar de la ce-

În jur de 200 de participanþi la mitingulÎn jur de 200 de participanþi la mitingulÎn jur de 200 de participanþi la mitingulÎn jur de 200 de participanþi la mitingulÎn jur de 200 de participanþi la mitingul
împotriva Guvernului Pontaîmpotriva Guvernului Pontaîmpotriva Guvernului Pontaîmpotriva Guvernului Pontaîmpotriva Guvernului Ponta

tãþeni neafiliaþi politic, deranjaþi de
jignirile aduse Diasporei de ex-
ministrul Transporturilor, Ioan
Rus, craiovenii au preferat sã
priveascã de la terase, tot acolo
se fãcea ºi politicã. Întrebaþi de-
spre ce moþiune este vorba, ce
vizeazã ea, cetãþenii urbei noas-
tre au dat din umeri. „Toþi sunt
cu ochii pe furat, noi rãmânem
sãraci. Cicã ºi Ponta a furat...ci-
ne naiba nu furã, toþi ne furã...”,
spune I.D din faþa unei halbe de
bere.

„Soluþia : alegeri anticipate”
Europarlamentarul Marian Jean

Marinescu, preºedintele Partidului,
flancat de reprezentanþii PNL Dolj
a susþinut cã nicãieri în Uniunea
Europeanã, nu existã ca un premier
sã fie urmãrit penal ºi sã rãmânã
în funcþie, fiind vorba de un gest
de onoare. „Dupã cum vedeþi sunt
colegii noºtri de la PNL care au
protestat astãzi (n.r ieri), împotri-
va Guvernului Ponta ºi menþinerii
lui Ponta în funcþia de premier. Este
absolut normal sã-ºi dea demisia,
într-un partid normal, dar dupã
cum vedeþi nu are de gând sã facã
acest gest. Astãzi (n.r ieri) este
moþiunea de cenzurã, sper ca cei
care au fost aleºi sã voteze pentru
cei care i-au ales, sper sã se scoa-
le din bãnci, ca sã-ºi exercite vo-
tul. Sã vedem dacã rezulttaul din
Parlament este acelaºi cu opinia
publicã. Opinia publicã este evident
de pãrere ca Ponta sã plece, cel
mai bine ar fi sã avem alegeri anti-
cipate, ca poporul sã decidã, sã nu
mai aºteptãm un an”, a ami spus
preºedintele PNL Dolj.

„Liderii europenii sunt foarte
uimiþi...inclusiv socialiºtii”

Europarlamentarul român mai

este de pãrer cã în acest moment,
PSD-ul are o imagine extrem de
negativã atât în þarã, cât ºi în afarã,
prin premierul Ponta. „Nu cred cã
pentru România este bine sã mai
rãmânã. Þara va suferi ºi mai mult.
Nu cred cã un guvern care are un
prim-ministru anchetat penal poate
sã lucreze normal. Nu vãd cum ar
putea sã lucreze normal. Tema
moþiunii a fost votul în Diaspora,
aþi vãzut foarte clar ce a declarat
fostul ministru Rus, e foarte bine
cã e fost, aºa gândesc ei despre
românii catre trudesc în afara þãrii.
Aºa vorbesc ei despre românii din
afarã ºi nu numai, ºi despre cei din
þarã. Nu a fost o chestie spontanã.
Aºa s-a întâmplat ºi în noiembrie
2014, aºa vorbeau despre cei de

acasã, dar ºi despre cei de afarã.
Liderii europenii sunt foarte uimiþi
cã un prim-ministru, este un caz
unic în lume, rãmâne în funcþie în
momentul în care este anchetat pen-
tru fapte grave de corupþue. ªi dacã
ne uitãm în istorie, aºa ceva nu s-a
mai vãzut. Asta este atmosfera din
Parlamentul European, inclusiv la
colegii lor socialiºti. Nu mai faptul
cã nu mai ai dialog cu o þarã, în-
seamnã presiune, nu cred cã Ponta
mai are dialog cu cine în acest mo-
ment. Poata aºa de bunã ziua, dar
nu existã cale de  discuþie în acest
moment. Alegerile anticipate ar fi
cea bunã soluþie...”, a subliniat vi-
cepreºedintele EPP, Marian Jean
Marinescu.

MARGA BULUGEAN

De la începutul acestui an, pe
adresa Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj au venit peste 400 de
sesizãri privind încãlcarea legislaþiei,
atât pe „Relaþii de Muncã”, cât ºi
pe „Securitate ºi Sãnãtate în Mun-
cã”.  În jur de 50 au fost telefonice,
dar inspectorii au dat curs ºi aces-
tora ºi au fãcut verificãri la faþa lo-
cului. Demne de remarcat este cã
s-au înmulþit sesizãrile în ceea ce
priveºte „Securitatea ºi Sãnãtatea în
Muncã”. Scriptic, de la începutul
acestui an, au fost înregistrate 357
de sesizãri (în afara celor telefoni-
ce), 297 dintre ele fiind pe „Relaþii

Salariaþii încep sã conºtiientizeze drepturile legaleSalariaþii încep sã conºtiientizeze drepturile legaleSalariaþii încep sã conºtiientizeze drepturile legaleSalariaþii încep sã conºtiientizeze drepturile legaleSalariaþii încep sã conºtiientizeze drepturile legale
de Muncã”. Strict de „SSM” au fost
cinci, dar 45 au avut caracter mixt.
Din total, 47 au fost clasate, iar alte
31 au fost redirecþionate cãtre alte
instituþii ale statului, cu prerogative
în domeniile de referinþã . „Am avut
mai multe reclamaþii, pe SSM, faþã
de aceeaºi perioadã de referinþã, din
anul precedent, semn cã salariaþii au
început sã conºtientizeze cã viaþa
este bunul cel mai mare. S-a ajuns
aici ºi datoritã campaniilor desfãºu-
rate de cãtre înspectorii noºtri, care
au avut, în principal, caracter pre-
ventiv, iar mediatizarea acestora a
avut, la rândul sãu, un rol principal.

Vreau sã mai spun cã am primt
multe sesizãri privitoare la apariþia
unor evenimente neplãcute, inclu-
siv accidente de muncã, soldate, din
fericire, dacã se poate spune aºa,
fãrã pierderi de vieþi omeneºti. Ori,
confirm legii, acestea trebuia sã ne
fie fãcute cunoscute imediat. Este
doar un aspect, dar, ca sã accentu-
ez, mã bucur cã angajaþii au deve-
nit conºtienþi de drepturile lor ºi, pe
„Relaþii de Muncã”, nu mai acceptã
sã fie ºtirbite din drepturi ”, a spus
Cãtãlin Mohora, inspector ºef al
ITM DOLJ.

CRISTI PÃTRU
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Ne-a dat Dumnezeu toate for-
mele de relief, dar parcã degea-
ba, nu ºtim ce sã facem cu ele în
materie de turism. Avem posibi-
litatea sã mergem acum ºi la al-
þii cu tradiþie în alte turismului
ºi mã refer la greci, la turci, la
italieni, dar din pãcate nu învã-
þãm nimic. Nu vrem. De ce cre-
deþi cã noi nu pune în valoare
toate minunãþiile ãstea naturale
care fac bani sau care ar putea
face bani ºi implicit locuri de
muncã ?!

Suntem binecuvântaþi cu toate
formele de relief care permit tu-
rism în orice anotimp al anului dar
ºi sub orice formã. Din pãcate, nu
am valorificat acest aspect foarte
mult în ultimii 25 de ani, nu vor-
besc de ceea ce s-a întâmplat îna-
inte de 1989, când atunci se fãcea
un turism de masã, toatã lumea era
la fel, semãna într-un fel cu ceea
ce fac acum multinaþionalele, adi-
cã, toatã lumea la mare în aceiaºi
perioadã. Era o singurã vacanþã pe
an. Cred cã ne întoarcem din nou
la cei care ar fi putut schimba faþa
turismului românesc ºi nu au fã-
cut-o. Nu neg cã nu s-au fãcut ºi
schimbãri în bine, pe litoralul ro-
mânesc, sunt foarte multe schim-
bãri, dar nu putem sã spunem cã
este ceea ce înseamnã Spania sau
Turcia în turism sau....Grecia. Nu
vorbesc despre destinaþiile exoti-
ce, Caraibe sau Republica Domi-
nicã, unde au ajuns foarte mulþi
români, nu, în niciun caz.

Lecþii de la
austrieci,
în ceea ce priveºte
turismul de iarnã

Dar nu stãm bine nici la turis-
mul de iarnã...sunt mulþi care
cautã o pârtie, o gãsesc dar apoi
sunt destul de dezamãgiþi...

Eu am tot umblat ºi vara ºi iar-
na. ªi este o diferenþã foarte mare

Interviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekendInterviul de weekend Prof. univ. dr. Ion Turculeanu

România dispune de un bogat potenþial turistic, variat, cu obiective
naturale, sociale ºi culturale deosebite. Obiectivele naturale ar putea fi
puse în valoare prin diferite forme de turism de la cel montan la cel
litoral sau de la cel estival la cel de iarnã. Totodatã, activitatea turisticã
ar putea fi asociatã cu tratamente medicale în statiuni balneoclimateri-
ce. Cu toate cã þara noastrã are un potenþial turistic, acesta nu este
suficient valorificat. România ar  putea  obþibne din turism o importantã
sursã de venit. Despre turismul românesc, strategii inexistente ºi
campanii de promovare mediocre, precum ºi despre turismul din afara
României am discutat în interviul de weekend cu domnul prof.univ.dr
Ion Turculeanu, care a cãlãtorit foarte mult în þarã ºi în Europa ºi a dorit
sã ne împãrtãºeascã din experienþa de turist a domniei sale (Partea I).

a face turism iarna în Austria, cu a
face turism, iarna în România. Este
adevãrat cã în Austria se face tu-
rism din 1920. Dar sã dau un exem-
plu de lipsã de gândire manageria-
lã ºi ai noºtri deºi se duc în Austria
nu vor sã înveþe ºi sã aplice ºi ei
aici, acasã la noi. Este o staþiunea
Straja, iar acolo sunt mai multe
societãþi comerciale care adminis-
treazã pârtiile, iar pentru fiecare
pârtie se ia câte un bilet ºi zilnic se
încarcã. Nu este ca în Austria,
acolo dacã stai ºapte nopþi ºi opt
zile, recepþionerul de la hotel îþi dã
cardul ºi te poþi plimba prin toþi
munþii cu acelaºi card în toate zi-
lele. Existã o legãturã de afaceri
între primãrii, firmele de transport
ºi societãþile care administreazã
pârtiile de schi, ele îºi împart banii
în funcþie de accesãrile care sunt
pe card în momentul intrãrii pe
pârtia de schi. Adicã, dacã intru pe
altã pârtie nu sunt obligat sã-mi iau
altã cartelã. Nu mai spun cã trans-
portul este gratuit pentru cei care
se deplaseazã dintr-o staþiune în
alta, nu te întreabã nimeni dacã te
duci sau nu te duci la schi, se pre-
zumã cã te duci acolo. Am auzit
cã s-a mai deschis o pârtie de schi
dar nu e dotatã, nu ai unde sã bei
un ceai, este admiralã pârtia, ok,
dar nu este o toaletã. Nu ai unde
sã faci o pauzã. Sau în Gorj, unde
stai la coadã o orã ca sã urci pârtia
ºi apoi o cobori în cinci minute.
Pãi ãsta nu e turism, nu e relaxare.
În Austria la ora 13.00, toatã lu-
mea mãnâncã, e altceva faþã de
ceea ce vedem aici, din pãcate,
pentru cã s-ar putea ºi la noi...

Dar poate fi un business pro-
fitabil turismul ºi în România,
dar totuºi...

Nu cred cã un afacerist în do-
meniul turismului din Austria sau
Italia pleacã de la premiza cã în
maxim trei ani trebuie sã se îmbo-
gãþeascã. Aceste afaceri  sunt de
familie. Asta la ei, la noi.... Dupã

Revoluþie, hotelurile de pe litoral ºi
ne întoarcem acum la sezonul de
varã, s-au vândut unor supuºi ai
partidelor ºi care au crezut cã în
douã luni cât dureazã la noi sezo-
nul, se vor îmbogãþi. Au pus mâna
pe hoteluri la un preþ de nimic, dar
din pãcate nu s-au putut menþine
pe piaþã, pentru cã economia de
piaþã nu te întreabã de la ce partid
eºti. Economia de piaþã te întreabã
: ce ºti sã faci, ce îmi oferi ºi la ce
preþ ?!. În turismul de varã s-au
mai fãcut ceva progrese dar acolo
unde s-au fãcut investiþii preþurile
sunt piperate compartiv cu modul
în care sunt plãtiþi românii. Eu de
exemplu în Austria plãtesc aceiaºi
sumã de bani pe care o plãteºte un
neamþ. Pãi în România, venitul
mediu este de 380 de euro, iar în
Germania este de 2100 de euro.
Aºadar, pentru litoralul românesc
preþurile sunt exagerate ºi serviciile
sunt proaste compartiv. ªi plec cu
serviciile de acasã, Ca sã pleci în
concediu trebuie sã ai o ºosea
bunã, o autostradã. Nu existã aºa
ceva. Când pleci în concediu ai
nevoie de autostradã ca sã mergi
mai repede. Am fãcut foarte puþin
în 25 de ani. Când îi vãd pe guver-
nanþii noºtri cã taie panglica la 5
km de autostradã, îmi este ruºine
de ruºinea lor. Ungaria este acum
strãbãtutã de autostrãzi.

„Muzeul de Artã
din Craiova,
o minunãþie”

Am avut ministere, avem ºi
acum miniºtri sau secretari de
stat care se ocupã de Turism,
mulþi angajaþi, foarte mulþi bani
cheltuiþi, dar nu avem strategii.
Pânã la urmã îþi pui ºi întreba-
rea cum sã te dezvolþi cum sã-i
concurãm pe greci, pe austrieci
sau pe spanioli în materie de tu-
rism ?! Pe de altã parte, ne gân-
dim cã înainte de 1989, litoralul
românesc era plin de polonezi,
de nemþi de ruºi. Acum nu mai
merg nici românii...sau nu atât
de mulþi...

Aºa este. Aveþi dreptate. Dar tre-
buie sã plecãm de la factorul
uman. În primul rând pentru cã
sunt foarte dese schimbãrile, în al
doilea rând cei care sunt puºi aco-
lo ºi ar trebui sã facã strategii sunt
puºi politic, nu reprezintã nimic în
viaþa civilã. Fãrã funcþia politicã e
zero. E plin pãmântul de nulitãþi.
În al treilea rând strategiile nu se
fac spre bine poporului, cum ar

trebui, se fac spre binele grupuri-
lor din partid. Dacã le bine lor... e
în regulã. Dacã aceste strategii ar
fi fost fãcute pentru naþiune, fie-
care ministru care ar fi venit, le-ar
fi preluat ºi le-ar fi studiat. Cred
cã ºi acum ar fi doritori din Polo-
nia, din Germania sã vinã. În pri-
mul rând pentru cã este mai ieftin,
avem ºi ce sã arãtam, dar trebu-
iesc fãcute contracte cu agenþii de
turism din þãrile respective, legã-
turi care au dispãrut în timp. Câtã
vreme nu ai o strategie...Revin iar
la infrastructurã, foarte proastã,
înainte de 1989 nu era aºa circula-
þie, acum strãinii vãd foarte multe
accidente pe ºosele patriei ºi îi spe-
rie. Dar cred cã printr-un mana-
gement bun am putea pune turis-
mul româneasc pe harã. Am putea
sã-i aducem pe strãini pe litoral ºi
de acolo sã le organizezi excursii.
Ai ce sã arãþi...dar trebuie sã fi doar
preocupat, responsabil.

Dar „Craiova turisticã”...cum
sunã ? Poate deveni realitate ?!

Eu cred cã da. Pentru cã  îna-
inte sã dau acest interviu am tre-
cut pe la Muzeul de Artã. ªi am
vãzut ce este acolo. O minunã-
þie. Seamãnã cu ceea ce am vã-
zut eu în Olanda, la Rijksmuseum
sau  la Muzeul Van Gogh. Eu am
colindat Olanda ºi Belgia, am vã-
zut toate muzeele. Dar Muzeul de
Artã „Jean Mihail” nu este cu ni-
mic mai prejos, poate cã diferenþa
este din faptul cã la ei e mai în-
grijtã curtea. La noi iarba e tãiat
frumos, dar doar aici în faþã, la-
teral nu s-au mai deranjat. Dar
sunt surprins cã eram singur prn
muzeu. Este adevãrat cã nici gar-
dul acela nu este primitor, te cam
þine la poartã, nimeni nu îºi ima-
gineazã dacã nu e din Craiova cã
dincolo de porþi e o minunãþie.
Am cerut un pliant ºi acela era
de pe vremuri. Mi-au dat ceva
foarte formal, ãla nu era un pliant.
Iatã cã nu e suficient sã faci doar
un muzeu, ci ar trebui sã ºtim
acum sã facem sã atragem turiº-
tii ºi sã-i ducem la muzeu. Când
a fost „Noaptea Muzeelor” a fost
foarte aglomerat, s-a stat la cozi
pânã la cinci dimineaþa, nu cred
cã pentru a evita sã plãteascã un
bilet, pentru cã e doar cinci lei,
cred cã acestor evenimente se
fac campanii serioase de marke-
ting, adicã, ne întoarce, din nou
la început, nu trebuie sã facem
doar pentru zi, ci sã facem ceva
susþinut, ceva constant.

„Dacã eºti liber,
gândeºti liber ºi
atunci faci ce vrei
ºi nu e bine....”

Dar când vorbim de turism, în
România putem sã discutãm în
detaliu ºi despre alt tip de turism :
balnear, ecumenic, chiar medical.
ªi aici am putea avea mult de câº-
tigat dar este o lipsã acutã de pro-
movare. Mereu ºi mereu aceleaºi
cauze,  promovare slabã, strategii
lipsã...

Se vorbeºte de un turism medi-
cal, pentru cã la servicii medicale
de aceiaºi calitate, dar mult mai
ieftine în România, putem sã avem
de câºtigat. Posibil sã prindã acest
tip de turism, pentru cã printre in-
stituþiile medicale din România
sunt câteva de foarte bunã calita-
te. Dar desigur ºi aici avem nevoie
de promovare. Avem cele mai bo-
gate izvoare termale din Europa Pe
vremuri erau mai cunoscute ºi vi-
zitate chiar ºi de prinþi. Astãzi nu
se mai fac cunoscute. Oamenii de
afaceri care le-au preluat, fac busi-
ness din vânzarea de apã mineralã
ºi cam atât. Iar în ceea ce-i pri-
veºte pe pensionari, eu cred cã
exact Casele de Pensii ar trebui sã
vinã, sã le fie alãturi, dar ceea ce
vedem aici, e umilitor. Cum stau
vârstnicii noºtri zile ºi nopþi pe
scãri ca sã poatã sã-ºi obþinã un
bilet la tratament, oamenii trecuþi
de o vârstã, îi bate soarele în cap.

De ce credeþi cã la noi totul se
rezolvã cu o coadã ?! Coadã când
sã ne activãm cardurile de sãnã-
tate, cozi la CAS, cozi la Casa de
Pensii. Peste tot cozi, parcã ne
sãturasem de cozi ºi am fãcut
Revoluþia...

Avem o problemã de civilizaþie.
Eu cred cã totul este intenþionat fã-
cut, ca sã-þi rãmânã în minte ideea
cã depinzi de cineva, cã nu poþi re-
zolva aºa uºor, cã nici nu ar fi drep-
tul tãu, cã trebuie sã ai mereu o pilã,
cã trebuie la un moment dat sã în-
torci serviciul fãcut. O umilinþã.-
..Dacã ai sta acasã ºi ai aºtepta sã-
þi vinã biletul acasã, atunci nu ai mai
depinde de nimeni, dar teama celor
care conduc este sã nu te eliberezi,
sã crezi mereu cãî depinzi de ei. Eºti
liber la minte atunci faci ce vrei ºi
nu e bine....Nu te mai intereseazã
cine conduce, decât dacã îþi este
bine ºi familiei tale. Foarte simplu.
Rãmâne o chestiune de om, „omul
sfinþeºte locul”.
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Au drept de vot toate cadrele
didactice, cercetãtorii titulari din
cadrul UMF Craiova ºi reprezen-
tanþii studenþilor din Senatul uni-
versitar ºi din Consiliile facultãþi-
lor. În total sunt 463 de persoane:
309 de la Facultatea de Medicinã,
62 de la Facultatea de Medicinã
Dentarã, 31 de la Facultatea de
Farmacie, 34 de la FNAM ºi 27 de
studenþi.

Conform Metodologiei, desem-
narea rectorului se va face în pe-
rioada cuprinsã între 15 decembrie
2015 ºi 15 ianuarie 2016. Aceasta
va fi planificatã astfel încât man-
datul rectorului ales în anul univer-
sitar 2011-2012 sã nu depãºeascã
patru ani. Mandatul curent se ia în
calcul de la data confirmãrii recto-
rului prin ordin al ministrului Edu-
caþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, adicã 13 februarie 2012.

Referendumul, validat
dacã participã cel puþin

jumãtate plus unu din numãrul
persoanelor cu drept de vot
Referendumul universitar se

ReferendumReferendumReferendumReferendumReferendum
la UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiova

Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova organizeazã,
luni, referendum în rândul cadrelor universitare ºi studenþilor pen-
tru a stabili modalitatea de desemnare a rectorului, pentru un nou
mandat, în prima parte a anului viitor. Variantele propuse sunt douã:
pe bazã de concurs public sau prin vot secret al tuturor cadrelor
didactice, cercetãtorilor titulari din cadrul UMF ºi al reprezentanþi-
lor studenþilor din senatul universitar ºi din consiliile facultãþilor.

Este o clãdire ca oricare alta, vãzutã pen-
tru prima oarã. Pe frontispiciu, scrie clar
„Centrul Beethoven. ”. Pe altã foaie de ta-
blã mai este insctipþionat „Daþi-le aripi ºi
lãsaþi-le sã zboare!”. Este un mesaj pentru
cei care învaþã acolo, dar ºi pentru pãrinþii
elevilor din acel loc. „În acest moment,
avem înscriºi 221 de elevi, înscriºi atât la
„teoretic” (cursuri de ºtiinþe ale naturii),
cît ºi la tehnologic, profesional ºi post-li-

La „La „La „La „La „BeethovenBeethovenBeethovenBeethovenBeethoven”,”,”,”,”,
se încurajeazã performanþase încurajeazã performanþase încurajeazã performanþase încurajeazã performanþase încurajeazã performanþa

organizeazã periodic, la fiecare
interval de timp corespunzãtor de
drept unui nou mandat legal con-
stituit (patru ani), înaintea iniþie-
rii de alegeri ale structurilor ºi
funcþiilor de conducere de la ni-
velul UMFCV sau ori de câte ori
funcþia de rector se vacanteazã
conform legii. Conform Metodo-
logiei, în cazul revizuirii modali-
tãþii de desemnare a rectorului se
organizeazã ºi desfãºoarã refe-
rendum universitar, aplicarea re-
zultatului acestuia fiind obligato-
rie. „Organizarea ºi desfãºurarea
referendumului se realizeazã cu
respectarea principiilor legalitãþii,
autonomiei universitare, transpa-
renþei, rãspunderii publice, res-
ponsabilitãþii, eficienþei manage-
riale ºi financiare, respectãrii
drepturilor ºi libertãþilor studen-
þilor ºi ale personalului academic
ºi a normelor etice ºi deontologi-
ce”.

Referendumul universitar
este validat dacã la acesta par-
ticipã cel puþin jumãtate plus
unu din numãrul persoanelor cu
drept de vot înscrise pe listele

de votare. În situaþia în care re-
ferendumul universitar este va-
lidat, rezultatul referendumului
universitar se stabileºte cu ma-
joritatea simplã a voturilor va-
labil exprimate. În situaþia în
care referendumul universitar
nu este validat, se organizeazã,
la interval de cel mult douã sãp-
tãmâni, un nou referendum uni-
versitar, pentru care rata de par-
ticipare nu mai este un criteriu
de validare. Rezultatul referen-
dumului universitar, validat de
Senat, va fi adus la cunoºtinþa
comunitãþii academice ºi a con-
ducerii Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice în termen
de douã zile lucrãtoare de la în-
cheierea procesului de vot.

Patru secþii de votare
Cabinele de vot sunt amplasa-

te în locaþiile din strada Petru
Rareº, nr. 2 - Hol Corp A (Medi-
cina Veche), pentru Facultatea de
Medicinã, în Bvd. 1 Mai, 68, pen-
tru Facultatea de Moaºe ºi Asis-
tenþã medicalã ºi în strada Petru
Rareº, nr. 2, Corp A’ (Extinde-

re), pentru Facultãþile de Medi-
cinã dentarã ºi Farmacie. În ceea
ce priveºte rezultatele referendu-
mului, Biroul electoral al Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova centralizeazã infor-
maþiile cu privire la voturile ex-
primate în cele patru secþii de
votare. Se completeazã un pro-
ces-verbal privind consemnarea
rezultatului referendumului orga-
nizat la nivelul instituþiei pentru
alegerea modalitãþii de desemna-

re a rectorului prin însumarea
proceselor-verbale întocmite de
birourile electorale ale secþiilor de
votare. O copie a procesului-
verbal rãmâne la sediul biroului
electoral al UMF Craiova ºi poa-
te fi pusã, la cerere, la dispozi-
þia persoanelor interesate, con-
form Legii 544/2001 privind li-
berul acces la informaþiile de in-
teres public, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

RADU ILICEANU

Liceul Tehnologic Special „Beethoven” face parte distinctã în pei-
sajul educaþional doljean. Am prezentat, în cotidianul nostru, eveni-
mentul care se va desfãºura, sub egida instituþiei de învãþãmânt amin-
tite, la o altã locaþie, la fel de cunoscutã. Dar, altceva vrem sã scoatem
în evidenþã: eforturile duse de cãtre conducerea instituþiei de învãþã-
mânt, pentru a le asigura elevilor cele mai bue condiþii.

ceal. Cele post-liceale sunt pentru peda-
gogi de recuperare ºi se referã nu numai
la cei care au deficienþe  de auz, cum este
specificul nostru, cât ºi pentru cei care au
ºi alte dizabilitãþi. Avem clase de câte 8-12
elevi, 31 de profesori, 9 pedagogi, 4 su-
praveghetori de moarte, la care se adaugã
un medic ºi ºi 3 asistente ”, a precizat prof.
Ana Maria Oancea, director al Liceului
„Beethoven”.

„Fãrã sprijinul CJ Dolj
ºi al ISJ Dolj, nu rezistam”

Aflatã în dublã subordonare, Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, instituþia de învãþãmânt merge foarte
bine. „Dacã nu aveam sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj ºi pe cel al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, nu cred cã am fi re-
zistat. Oricând mã duc pentre vreo proble-
mã, nici nu trebuie sã-mi fac orã de audien-
þã. Sunt primitã, la orice orã din zi ºi din
noapte, pentru cã problemele acestor copii
sunt importante. ªi, credeþi-mã, în opt ani
de zile, de când sunt în acestã funcþie, am
vãzut multe. Dar, chiar dacã mã repet, CJ

Dolj ºi ISJ Dolj ne-au ajutat tot timpul ”., a
mai spus Ana Maria Oancea.

Viitorul sunã bine
Vorbind de viitor, directorul de la „Beet-

hoven” a spus mai multe, ºi cu subiect ºi
cu predicat: „Suntem, deja, cu trei proiecte
strategice, cu finanþare europeanã, iar de-
spre programul cu scoþienii, despre care aþi
scris ºi dumneavoastrã, nu am decât cu-
vinte de laudã. Unul dintre cursanþi a fost
acceptat la Academia de Teatru pentru cei
cu deficienþe auditive din Scoþia. De ase-
menea, în viitorul an ºcolar, avem  o clasã
la teoretic, douã la profesional ºi tehnolo-
gic, ºi una la post-liceal”.

CRISTI PÃTRU



sâmbãtã, 13 iunie 2015culturãculturãculturãculturãculturã8 / cuvântul libertãþii

C     M     Y       KC     M     Y       K

C     M     Y       K

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Marþi, 16 iunie, începând cu ora 19.00,
Corala  Academicã  a  Filarmonicii  „Olte-
nia”, dirijatã de maestrul Alexandru Racu,
va susþine un concert cu lucrãri din reper-
toriul românesc ºi internaþional.

Aºa sunt Limba noastrã (versuri Alexei
Mateevici) de Doru Popovici, Foaie verde
de mohor (versuri populare) de D. D. Bo-
tez, Doamne, auzi glasul meu de Nicolae
Lungu, Oratoriul bizantin de Paºti („Rãs-
cumpãratu-ne-ai pre noi”) de Paul Constan-
tinescu, Noapte de Mai (versuri ªt. O. Io-
sif) de Alexandru Paºcanu, „Crucifixus” din
Missa în Si minor de Johann Sebastian Bach,
Corul final din opera „Maeºtrii cântãreþi”
de Richard Wagner, „Lacrymosa” din Re-
quiem de W.A. Mozart º.a. Programul in-
clude ºi o compoziþie a maestrului Alexan-
dru Racu: Mântuieºte Doamne poporul Tãu
(Troparul Înãlþãrii Sfintei Cruci).

Soliºti vor fi Cristian Radina (tenor), Lau-
renþiu Goºnea, Mircea Tudora (baritoni), Olga
ªain, Silvica Smaranda, Daniela Curcã, Ai-

Concert coralConcert coralConcert coralConcert coralConcert coral
dirijat de maestrul Alexandru Racudirijat de maestrul Alexandru Racudirijat de maestrul Alexandru Racudirijat de maestrul Alexandru Racudirijat de maestrul Alexandru Racu Doljul îºi selecteazã astãzi concurenþii pentruDoljul îºi selecteazã astãzi concurenþii pentruDoljul îºi selecteazã astãzi concurenþii pentruDoljul îºi selecteazã astãzi concurenþii pentruDoljul îºi selecteazã astãzi concurenþii pentru

Festivalul „Maria Tãnase”Festivalul „Maria Tãnase”Festivalul „Maria Tãnase”Festivalul „Maria Tãnase”Festivalul „Maria Tãnase”
Centrul Judeþean pentru Conserva-

rea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj organizeazã astãzi, 13 iunie, pre-
selecþia concurenþilor care vor repre-
zenta judeþul Dolj la Festivalul-concurs
al Interpreþilor Cântecului Popular
Românesc „Maria Tãnase”, ediþia a
XXIII-a. Soliºti vocali ºi instrumentiºti,
cu vârsta cuprinsã între 16 ºi de 35 ani,
sunt aºteptaþi, de la ora 10.00, la sediul
instituþiei, din Craiova, strada „Alexan-
dru Macedonski” nr. 28 (tel. 0351/
176.984 sau 0351/176.985). «Concu-
renþii care trec de aceastã preselecþie
nu se calificã direct în festival. Ei se vor prezenta ºi la preselecþia naþionalã, care se va
desfãºura la Teatrul National „Marin Sorescu”, în faþa juriului festivalului», precizeazã orga-
nizatorii. Concurenþii respinºi la preselecþia organizatã de judeþul Dolj, ca ºi cei care nu
participã la aceasta, nu vor avea dreptul sã se prezinte la preselecþia naþionalã. Festivalul
„Maria Tãnase” se va desfãºura în aceastã toamnã, probabil în luna octombrie.

Povestea martirei IoanaPovestea martirei IoanaPovestea martirei IoanaPovestea martirei IoanaPovestea martirei Ioana
d’Arc, pe scena Opereid’Arc, pe scena Opereid’Arc, pe scena Opereid’Arc, pe scena Opereid’Arc, pe scena Operei
Române CraiovaRomâne CraiovaRomâne CraiovaRomâne CraiovaRomâne Craiova

Opera Românã Craiova vã invitã duminicã, 14
iunie, ora 19.00, la premiera absolutã a operei în
concert „Ioana d’Arc”. Povestea tinerei martire,
care ºi-a sacrificat viaþa în numele Franþei, spusã
de voci de excepþie ale Operei Române Craiova, se
va desfãºura sub bagheta muzicalã a maestrului
Nicolas Jounis, din Franþa. Spectacolul are o
distribuþie tânãrã ºi talentatã: soprana Renata Vari,
tenorul Bogdan Olaru, baritonul Ioan Cherata ºi
basul Dragoº Drãniceanu, alãturi de care îºi vor da
concursul Orchestra ºi Corul Operei Române
Craiova.

„Dada – Ce-i cu dadaismele astea?…”
este una dintre teme. Un exerciþiu complet
liber pentru realizarea cãruia se acceptã ori-
ce formulã esteticã având ca suport un
poem, o prozã dadaistã sau o operã de artã
dadaistã. Este obligatoriu ca scriitorul/ar-
tistul ales sã aparþinã miºcãrii dadaiste. Nu
întâmplãtor organizatorii au optat pentru
aceastã temã: în 2016 se aniverseazã 100

mee Savu (soprane), Viorica Tomuº, Mihae-
la Popa (alto). Va acompania la pian Corina 
Stãnescu. Preþurile biletelor sunt 15 lei ºi,
pentru elevi, studenþi, pensionari, 10 lei.

Alexandru Racu s-a nãscut în Republica
Moldova, la Chiºinãu. A fost nevoit sã pãrã-
seascã meleagurile natale în timpul Primului Rãz-
boi Mondial, astfel ajungând împreunã cu în-
treaga familie la Craiova. Este absolvent al cur-
surilor ªcolii Populare de Artã, pe care le-a ur-
mat în paralel cu cele ale Liceului „Fraþii Bu-
zeºti” din Cetatea Bãniei. Pasiunea pentru muzi-
cã l-a determinat sã se înscrie la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu” din capitalã, pe care l-a
absolvit în 1959-1960, prin susþinerea a douã
examene de stat: primul la secþiunea de pedago-
gie muzicalã ºi cel de-al doilea la secþiunea de
dirijat cor. A pus bazele Corului Filarmonicii din
Craiova ºi, dupã o muncã laborioasã de opt ani,
a reuºit sã susþinã, în 1962, primul concert a
capella ºi primul oratoriu integral din capitala
Olteniei. Are la activ peste 350 de prime audiþii
absolute ºi peste 1.000 de concerte dirijate.

O lunã pânã la preselecþia pentruO lunã pânã la preselecþia pentruO lunã pânã la preselecþia pentruO lunã pânã la preselecþia pentruO lunã pânã la preselecþia pentru
„Gala Tânãrului Actor Hop” 2015„Gala Tânãrului Actor Hop” 2015„Gala Tânãrului Actor Hop” 2015„Gala Tânãrului Actor Hop” 2015„Gala Tânãrului Actor Hop” 2015
Uniunea Teatralã din România (UNITER) va

organiza, în zilele de 15 ºi 16 iulie a.c. (cu posi-
bilitatea de prelungire în 17 iulie, în funcþie de
numãrul concurenþilor înscriºi), preselecþia pen-
tru „Gala Tânãrului Actor – HOP!”, ediþia a

XVIII-a. Se pot înscrie actori care au absolvit
facultatea începând cu promoþia 2011. Data-li-
mitã de înscriere este 1 iulie 2015, iar temele
vor fi douã, la alegere, atât pentru secþiunea
Individual, cât ºi pentru secþiunea Grup.

Ministerul Culturii organizeazã sesiunea de selecþie a ofer-
telor culturale pentru Programul Cultural Naþional pentru sus-
þinerea financiarã a taberelor de creaþie plasticã naþionale ºi
internaþionale, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Gu-
vernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunãtãþirea siste-
mului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

 Prin intermediul acestui program, Ministerul Culturii acordã
finanþãri nerambursabile pentru producerea  de bunuri culturale,
în cadrul unor evenimente naþionale sau internaþionale organizate
pe teritoriul României ºi destinate exclusiv artiºtilor profesioniºti.

Potrivit site-ului ministerului, www.cultura.ro, «la sesiunea de
selecþie poate participa orice persoanã fizicã autorizatã sau persoa-
nã juridicã de drept public sau privat, românã sau strãinã, cu sediul
în România, care sã îndeplineascã calitatea de operator cultural,
denumitã în continuare solicitant, cu excepþia persoanelor juridice

Ministerul Culturii acordã finanþãri nerambursabile
pentru proiectele artiºtilor profesioniºti

de drept public aflate în subordinea Ministerului Culturii, finanþate
integral sau parþial de la bugetul de stat. Nu pot participa persoanele
care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului,
angajaþi ai instituþiei organizatoare, membrii comisiei de selecþie ºi
cei ai comisiei de soluþionare a contestaþiilor sau membrii familiilor
acestora, pânã la gradul al doilea, inclusiv».

 Pentru a participa la selecþie, solicitantul trebuie sã depunã la sediul
ministerului o ofertã culturalã, prezentatã sub forma unei cereri de
finanþare, conform modelului prevãzut în Regulamentul de organizare
al sesiunii de selecþie. Înscrierea la sesiunea de selecþie se va realiza fãrã
taxã, prin depunerea cererii la sediul din bulevardul Unirii nr. 22, sector
3, 030833, Bucureºti, în atenþia Compartimentului Monumente de For
Public ºi Arhitecturã Contemporanã (tel./fax 021.222.32.13, e-mail
cmfpac.mccpn@gmail.com) sau prin transmiterea acesteia prin poºtã
la aceeaºi adresã. Termenul-limitã de depunere este 2 iulie, ora 16.00,
indiferent de modalitatea de transmitere.

de ani de la
apariþia ma-
n i f e s t u l u i

Dada – curent cultural ºi artistic noncon-
formist ºi anarhic îndreptat împotriva ruti-
nei în viaþã, gândire ºi artã, dezvoltat ple-
nar între 1916 ºi 1923 ºi înfiinþat în Zu-
rich, la 6 februarie 1916, de poetul de ori-
gine românã Tristan Tzara, cãruia i s-au
alãturat, la început, scriitorii Hugo Ball ºi
Richard Hulsenbeck ºi artistul plastic Hans
Arp, apoi pictori ca Marcel Iancu (Româ-

nia), Francis Picabia (Spania), Marcel Du-
champ (S.U.A.), Max Ernst (Olanda), Kurt
Schwitters (Germania).  

Cealaltã temã este „Vacanþa la mare”,
concurenþii putând alege sã prezinte un exer-
ciþiu cu text având la bazã o lucrare literarã
(roman/text dramatic/poem în prozã/film) a
unui autor clasic sau contemporan care are
acest subiect (nu se acceptã texte personale
ale concurenþilor) sau un exerciþiu non-ver-
bal (improvizaþie, teatru-fizic, teatru de ob-
iecte, teatru circ etc.). „Insistãm asupra

conceptului de exerciþiu (ºi nu spectacol) în
ceea ce priveºte grupul, pentru cã dorim sã
vedem performanþe actoriceºti ºi de relaþie,
nu neapãrat un spectacol împlinit, cu un
concept regizoral mai mult sau mai puþin
original”, subliniazã organizatorii. Durata
maximã este 15 minute la Individual ºi 25
minute la Grup.

Candidaþii trebuie sã trimitã la adresa doi-
na@uniter.ro un Curriculum Vitae, o foto-
grafie (portret, rezoluþie 300 dpi) ºi titlul
exerciþiului prezentat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Din cauza impasului în negocierile cu
creditorii internaþionali, oficiali europeni
de rang înalt au discutat pentru prima
datã posibila intrare a Greciei în inca-
pacitate de platã. Oficialii care pregã-
tesc reuniunea Eurogrupului de sãptã-
mâna viitoare au stabilit cã existã trei
posibile scenarii pentru ce s-ar putea
întâmpla cu Grecia la sfârºitul acestei
luni. Cel mai puþin probabil ar fi înche-
ierea unui acord prin care Grecia sã
accepte reforme în schimbul tranºei de
7,2 miliarde de euro, evitând astfel in-
trarea în incapacitate de platã. A doua
posibilitate ar fi o nouã extindere a ac-
tualului program de asistenþã financia-
rã, care expirã luna aceasta. Grecia a
amânat sãptãmâna trecutã o platã care
trebuia rambursatã cãtre FMI pânã la
data de 5 iunie ºi intenþioneazã sã cu-
muleze într-o singurã sumã toate tran-
ºele în valoare de 1,7 miliarde de dolari ce
trebuie returnate Fondului în cursul lunii iu-
nie. A treia posibilitate, discutatã oficial pen-
tru prima datã la nivel înalt în UE, ar fi ac-
ceptarea ideii cã Grecia ar putea intra în in-
capacitate de platã. Majoritatea oficialilor
susþin cã este puþin probabil ca reprezen-
tanþii UE, BCE ºi FMI sã ajungã la timp la
un acord, astfel încât Grecia sã primeascã
cei 7,2 miliarde de euro, evitând astfel in-
trarea în incapacitate de platã. “Ar însem-
na ca în urmãtoarele zile sã se înregistreze
progresele care nu s-au realizat în ultimele

ªTIRI

ªTIRI

Lupta dusã împotriva
Statului Islamic a costat
SUA 2,7 miliarde de
dolari

Statele Unite cheltuiesc peste nouã
milioane de dolari pe zi în rãzboiul
împotriva grupãrii Stat Islamic ºi au alocat
pânã în prezent 2,7 miliarde de dolari în
campania de bombardament. O coaliþie
internaþionalã desfãºoarã atacuri aeriene
în Irak ºi Siria începând din august. Prima
analizã a costurilor Statelor Unite, publi-
catã de Pentagon, aratã cã douã treimi din
bani au mers cãtre forþele aeriene. Aceastã
informaþie intervine în timp de Congresul a
respins legislaþia care interzice alte
cheltuieli. Camera Reprezentanþilor a
respins un amendament care cerea înceta-
rea finanþãrii luptei împotriva SI pânã
când Congresul nu aprobã o nouã autori-
zaþie pentru folosirea forþei. Costul
operaþiunii militare a SUA a crescut
puternic de la începutul sãu, în august, în
Irak. În aceastã sãptãmânã, Casa Albã a
anunþat trimiterea altor 450 de militari în
Irak, ceea ce ridicã numãrul acestora la
3.500. Dar oficialii au subliniat cã acestea
nu sunt trupe de luptã ºi cã misiunea SUA
este aceea de a antrena forþele locale.

Plan alternativ al þãrilor
UE pe tema imigraþiei

Pe fondul reticenþei faþã de iniþiativa
Comisiei Europene, statele membre ale
Uniunii Europene elaboreazã un plan
secundar pe tema imigraþiei. Opoziþia
exprimatã de câteva þãri faþã de planul
Comisiei Europene pentru combaterea
imigraþiei poate bloca adoptarea iniþiati-
vei. “Toate þãrile UE sunt de acord cã
trebuie fãcut ceva pentru solicitanþii de
azil, dar caracterul obligatoriu al mãsuri-
lor propuse de Comisia Europeanã
genereazã nemulþumire”, au explicat surse
europene. “Planul B nu va fi nici obligato-
riu, nici pe bazã de voluntariat. Se cautã o
cale de mijloc ºi existã scenarii posibile.
Discuþiile sunt informale ºi nu este nimeni
care sã conducã acest proces. Existã un
schimb de idei, pentru a vedea reacþii, nu
sunt elaborate documente”, au explicat
sursele citate. Comisia Europeanã a
abordat în mai un plan care prevede
distribuirea a 40.000 de refugiaþi în statele
Uniunii Europene.

Statul Islamic vinde
artefacte pe Facebook

Statul Islamic foloseºte reþelele de
socializare pentru a vinde o serie de
artefacte rare ºi valoroase pe care le-a
furat din teritoriile cucerite de curând în
Orientul Mijlociu. Printre aceste obiecte
valoroase - prezentate pe mai multe pagini
Facebook, care au fost între timp închise -
se aflã statui din aur, rulouri de papirus ºi
pergamente scrise în ebraicã ºi aramaicã,
tãbliþe de argilã ºi monede strãvechi.
Specialiºtii în istorie ºi arheologie
considerã cã artefactele au fost furate din
Siria. Se crede cã organizaþia teroristã se
foloseºte de anumiþi intermediari pentru a
vinde artefactele pe care le-au furat ºi ar
fi obþinut deja sume uriaºe. Potrivit
anumitor estimãri, SI ar fi încasat deja
aproximativ 100 de milioane de dolari.
Muzeele ºi casele de licitaþii colaboreazã
intens în ultima perioadã cu UNESCO,
Interpol ºi alte instituþii culturale pentru a
reuºi sã identifice artefactele furate de SI,
încercând sã împiedice astfel plasarea
acestora pe piaþa bunurilor de artã. Se
pare însã cã nu doar banii îi motiveazã pe
islamiºtii extremiºti din SI, întrucât ei
încearcã, de asemenea, sã elimine ºi sã
distrugã toate elementele de culturã,
istorie ºi artã pre-islamicã.

Premierul maghiar Viktor Orban a averti-
zat cã Ungaria ar putea decide sã-ºi închidã
complet frontiera cu Serbia pentru a opri aflu-
xul de refugiaþi pe teritoriul sãu. “Nu este
corect sã ne trimitã refugiaþi, aceºtia ar trebui
sã fie opriþi pe teritoriul Serbiei”, a declarat
Orban pentru postul de radio public Kossuth,
precizând cã la începutul lunii iulie va avea
loc o reuniune cu autoritãþile de la Belgrad.

Fostul ºef al Fondului Monetar Internaþi-
onal , Dominique Strauss-Kahn, a fost achi-
tat în “procesul Carlton” în care era judecat
pentru proxenetism în formã agravatã. Un
tribunal din Lille l-a gãsit nevinovat pe Do-
minique Strauss-Kahn la toate acuzaþiile.
Dominique Strauss-Kahn (DSK) a rãmas
impasibil în timpul citirii sentinþei. El s-a
mulþumit doar sã dea din cap când judecã-

Liderii zonei euro iau în calculLiderii zonei euro iau în calculLiderii zonei euro iau în calculLiderii zonei euro iau în calculLiderii zonei euro iau în calcul
falimentul Grecieifalimentul Grecieifalimentul Grecieifalimentul Grecieifalimentul Greciei

sãptãmâni. Reacþia BCE ºi FMI ºi a unor
state membre este extrem de scepticã”, au
declarat pentru Reuters surse care au dorit
sã-ºi pãstreze anonimatul. Alte surse au de-
clarat cã reprezentanþii Greciei s-au anga-
jat sã facã tot ce este posibil pentru a se
ajunge la un acord la timp. În acest caz s-
ar putea semna un acord la reuniunea Eu-
rogrupului din 18 iunie, de la Luxemburg.
Chiar ºi aºa, susþin oficialii, acordarea tran-
ºei pânã în 30 iunie ar fi dificilã deoarece
este nevoie de timp pentru finalizare tutu-
ror procedurilor necesare. Prin urmare, al

doilea scenariu, care prevede o nouã
extindere a actualului program de asis-
tenþã financiarã, prin care Grecia va
beneficia de cei 7,2 miliarde de euro ºi
cei 10,9 miliarde de euro puºi deoparte
pentru recapitalizarea bãncilor elene.
Aceastã sumã va fi pusã la dispoziþia
Greciei dupã ce se ajunge la un acord
privind reformele. „Pentru prima datã
s-a discutat un Plan B pentru Grecia”,
susþin sursele. Într-un astfel de caz vor
fi impuse controale asupra capitalului
pentru a se preveni ieºirea unor sume
mari în euro din Grecia ºi vor fi intro-
duse IOU (instrumente financiare in-
formale care recunosc o datorie, dar
nu garanteazã plata acesteia). Alte sur-
se anonime au declarat recent cã mi-
nistrul german de Finanþe, Wolfgang
Schauble, a avansat posibilitatea ca
Grecia sã aibã nevoie de o monedã pa-

ralelã alãturi de euro dacã discuþiile cu cre-
ditorii internaþionali eºueazã. Schaeuble a
menþionat ideea la o recentã reuniunea dar
fãrã a o susþine, susþin sursele. Oficialul
german a citat exemplul statului Muntene-
gru, care foloseºte euro dar nu este mem-
bru al zonei euro. Declaraþiile sugereazã cã
unii oficiali germani se pregãtesc pentru cel
mai rãu scenariu în cazul Greciei. În timp
ce cancelarul Angela Merkel se pronunþã
pentru menþinerea Greciei în zona euro,
Schauble a afirmat cã nu exclude ieºirea
Greciei din blocul comunitar (Grexit).

Dominique Strauss-Kahn, fostul ºef FMI,
achitat în dosarul de proxenetism

torul Bernard Lemaire l-a anunþat cã-l elibe-
reazã, declarându-l nevinovat. Strauss-Kahn
era acuzat cã se afla în centrul unei reþele de
prostituþie create de “prieteni” de-ai sãi din
nordul Franþei. Judecãtorii au stabilit la fina-
lul instrucþiei cã DSK nu putea sã ignore fap-
tul cã femeile cu care fãcea sex erau plãtite
ºi cã petrecerile respective erau organizate
special pentru el. În apãrarea sa, DSK s-a

declarat adept al liber-
tinajului. Dominique Al-
derweireld, alias Dodo
la Saumure, deþinãtorul
unor bordeluri în Bel-
gia, a fost de asemenea
achitat, la fel ca ºi par-
tenera sa Béatrice Le-
grain. Suspectat cã a
trimis prostituate din
Belgia în regiunea Lille,
dar ºi la Paris ºi în Sta-
tele Unite, el era singu-
rul protagonist din acest
caz împotriva cãruia
parchetul a cerut o pe-

deapsã la închisoare cu executare. Judecã-
torul Bernard Lemaire a stabilit cã infracþi-
unile nu erau bine fundamentate. Tribuna-
lul l-a condamnat la un an de închisoare,
cu suspendare, pe fost responsabil cu rela-
þiile publice la Hotelul Carlton, René Kojfer,
dar i-a achitat pe Hervé Franchois ºi Fran-
cis Henrion, foºti membri ai conducerii
hotelului. Tribunalul a stabilit cã René Koj-
fer, “pivotul” cazului, a ajutat cinci femei
sã se prostitueze, fãrã sã reþinã circumstanþe
agravante de grup organizat, ºi cã a acþio-
nat ca intermediar pentru clienþi. Procuro-
rul, care l-a catalogat drept “sergent-recru-
tor al prostituþiei din Lille”, a cerut sã fie
condamnat la 15 ani de închisoare. “Prie-
tenii” lui DSK - fostul comisar-ºef al Secu-
ritãþii în departamentul Nord Jean-Christop-
he Lagarde, Emmanuel Riglaire, conducã-
torul unei firme de materiale medical Patri-
ce Pazskowski ºi fostul director al unei fi-
liale a grupului BTP Eiffage din Pas-de-Ca-
lais David Roquet - care erau acuzaþi de
organizarea partidelor de sex, au fost, de
asemenea, achitaþi.

Ungaria ºi-ar putea închide complet frontiera
cu Serbia din cauza afluxului de refugiaþi

Numãrul refugiaþilor care intrã în Ungaria a
crescut de la 2.000 în 2012 la 54.000 în ia-
nuarie anul acesta, ceea ce face ca aceastã
þarã din Europa centralã sã fie, dupã Suedia,
statul din UE care gãzduieºte cel mai mare
numãr de refugiaþi în raport cu populaþia sa.
Potrivit guvernului, 95% dintre aceºtia intrã
pe la frontiera cu Serbia — care nu este stat
membru al UE. „Luãm în calcul toate posibi-

litãþile, inclusiv închiderea completã a fron-
tierei”, a declarat Orban, anunþând cã o deci-
zie va fi luatã miercuri, 17 iunie. Circa 75%
dintre refugiaþii care intrã în Ungaria sosesc
din Siria, Irak ºi Afganistan, state afectate de
conflicte. În ianuarie ºi februarie anul acesta,
în Ungaria au sosit de asemenea mii de koso-
vari care au ales sã-ºi pãrãseascã þara din
cauza situaþiei economice precare.
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07:00 În grãdina Danei
07:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
08:05 Puic, Puic
1963, Franþa, Comedie
08:05 Cine picã de fazan ?
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Europa mea
10:30 Zon@
11:10 O datã’n viaþã
12:20 O datã’n viaþã
13:30 Impact global
14:00 Telejurnal
14:30 Vreau sã fiu sãnãtos
15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România
17:00 Transilvania Dragon
17:50 Istorii de buzunar
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Studio fotbal
21:40 Preliminariile Euro 2016-

Franþa
23:50 Studio fotbal
00:30 Rezumate
01:05 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:00 Anchetele comisarului

Antonescu
02:30 Teleenciclopedia
03:20 Istorii de buzunar
03:30 Telejurnal
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Al Doilea Rãzboi Mondial
10:30 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Arca lui Noe
12:00 1990 între "golani ºi

"criptocomuniºti"
13:00 Popasuri folclorice
13:55 FILLER
14:10 Familia Kennedy din

Massachusetts
1990, SUA, Dramã
15:45 Cartea cea de toate zilele
15:50 FILLER
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Mituri muzicale româneºti
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Mayerling
1968, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:40 Cartea cea de toate zilele
22:50 Cum sã-þi recunoºti sfinþii
2006, SUA, Crimã, Dramã
00:35 Momentart
00:45 Arte , carte ºi capricii
01:40 Cum sã-þi recunoºti sfinþii (R)

TVR 2

07:45 Cum sã îþi dresezi
dragonul 2

09:30 Schimb de dame
11:10 Urºii
12:30 Aventuri în Las Vegas
13:55 Byron Electric Marching

Band
15:25 Cum sã îþi dresezi dragonul 2
17:05 Salutare, doamnelor! -

Filmul
18:30 Epoca de Gheaþã 2:

Dezgheþul
20:00 Eliminaþi mesagerul!
21:55 Joc riscant
23:30 Poveºti de groazã
00:30 Equalizer
02:40 Tucker ºi Dale împotriva

Rãului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Dansul dragostei 3D
2010, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
14:15 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Adevãrul gol-goluþ
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:30 Omul Pãianjen
2002, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
01:00 Adevãrul gol-goluþ (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:30 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
03:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:00 I Like IT (R)
04:30 Dansul dragostei 3D (R)
2010, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
06:00 Pinguinii din Madagascar
2008, SUA, Animaþie, Comedie
06:30 Pinguinii din Madagascar

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 FriendZone
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Casa Ibacka
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Alice în Þara Minunilor (R)
16:15 Soricelul se pune cu

Elefantul (R)
18:00 Leu în deºert
20:30 Regele asasinilor
22:45 Ospiciul
00:45 Regele asasinilor (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Paladin: Ucigaºul de
dragoni

2013, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Propunere indecentã
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
23:00 Rãzboiul mireselor
2009, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
01:00 Propunere indecentã

(R)
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Istoric
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:30 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Norã pentru Leana
23:30 De ce ne-am cãsãtorit?
2007, SUA, Comedie, Dramã
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
03:45 Norã pentru Leana (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Râzi ºi câºtigi (R)
08:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Cireaºa de pe tort
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Cãsãtorie cu repetiþie (R)
1985, România, Comedie
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mesaj pentru tine
1998, SUA, Comedie
23:15 Piraþii din Silicon Valley
1999, SUA, Dramã
01:00 Mesaj pentru tine (R)
1998, SUA, Comedie
03:30 Piraþii din Silicon Valley

(R)
1999, SUA, Dramã
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Spãrgãtorii de râs
20:30 SPECIAL "Je m'apelle

CALIFICARE"
21:45 Local Kombat Superstars:

România face legea!
22:30 SPECIAL "Je m'apelle

CALIFICARE"
22:45 Local Kombat Oneºti:

"Oneºti, dar rãi"
23:30 SPECIAL "Je m'apelle

CALIFICARE"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Pranked

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 14 iunie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
22:30 Starea naþiei
23:30 Garantat 100%
00:25 Andografia zilei
00:30 Vinyan
2008, Franþa, Dramã, Horror,

Thriller
02:05 Gala Umorului
02:55 Sport
03:10 Telejurnal
04:00 Universul credinþei
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Motomagia. :
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
13:55 FILLER
14:10 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, România, Comedie,

Familie
15:50 FILLER
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Matei copil miner
2013, Franþa, Germania,

Romania, Dramã, Familie
21:40 FILLER
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 Hotel de lux
1992, România, Dramã
00:05 1990 între "golani ºi

"criptocomuniºti"
01:05 Mesagerul
02:55 Europa 360°
03:30 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo

TVR 2

07:20 Jesse Stone: Prezumþia
de nevinovãþie

08:50 Batman: Assault on
Arkham

10:05 Liceul muzical: Anul
absolvirii

12:00 Saving Mr. Banks: În
cãutarea poveºtii

14:05 Diavolul se îmbracã de la
Prada

15:55 Raiul e aievea
17:35 Marele Gatsby
20:00 De ce eu?
22:15 Urzeala tronurilor
23:15 Misiunea: 00.30 A.M.
01:50 Trage tare ºi te scoþi
04:00 Urzeala tronurilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Annie: O aventurã regalã
1995, SUA, Familie, Muzical
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Omul Pãianjen (R)
2002, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
16:30 Uite cine cu cine vorbeste
1990, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãpirea
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
22:30 Jocuri periculoase 2
2004, SUA, Thriller
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Rãpirea (R)
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
03:15 Jocuri periculoase 2 (R)
2004, SUA, Thriller
05:00 Promotor (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Las Bravo (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 FriendZone
14:30 FriendZone
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Zodiacul de acasã (R)
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Casa Ibacka
01:30 Doctorul casei
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie

07:45 Doamne de poveste
08:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
12:00 ªoricelul se pune cu

Elefantul (R)
13:45 Leu în deºert (R)
16:15 Robin ºi Marian
18:30 Arsenalul seducþiei
20:30 Incredere trãdatã
22:15 N-am uitat ce-ai fãcut astã-

varã
00:15 Incredere trãdatã (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Toy Story: Povestea
jucãriilor 3D

2009, SUA, Animaþie, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic

11:00 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Rãzboiul mireselor (R)
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Insula iubirii
23:00 ªacalul
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
01:30 Titanic II
2010, SUA, Acþiune, Aventuri
03:15 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Istoric
11:00 Norã pentru Leana (R)
12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 De ce ne-am cãsãtorit?

(R)
2007, SUA, Comedie, Dramã
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama soacrã!
23:00 Condamnat sã ucidã
2004, SUA, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ochii din umbrã (R)
03:15 Condamnat sã ucidã (R)
2004, SUA, Thriller
05:15 D-Paparazzi (R)

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Playtech
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Râzi ºi câºtigi (R)
13:45 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
16:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Constantin 60
23:30 B.D. în alertã (R)
1971, România, Comedie
01:00 Apel de urgenþã (R)
02:00 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Amintiri din viitor (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Cele mai

tari KO-uri
22:00 Nãscuþi Campioni Viena:

"Inamicul României''
23:00 Pranked
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Primãria Craiova, prin SC Sa-

lubritate Craiova SRL, vã aduce
la cunoºtinþã cã, în perioada
18.06.2015 - 30.06.2015, pe raza
municipiului Craiova (spaþii verzi,
ghene de gunoi, platforme gos-
podãreºti) se va desfãºura acþiu-
nea de deratizare, folosindu-se
substanþele din grupa a treia de
toxicitate Jade Pastã ºi Jade
Grain, avizate de cãtre Ministe-
rul Sãnãtãþii. Persoanele ce intrã
în contact cu substanþele respec-
tive vor folosi ca antidot Vitami-
na K, sub supravegherea unui
cadru medical.

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
realizarea lucrãrii de investiþie:
,,LEA 220kV dc Ostrovu Mare –
RET (LEA 220kV Porþile de Fier I
– Cetate)”, ce se realizeazã în ju-
deþul Mehedinþi, pe traseul UAT
Gogoºu, Gruia, Jiana, Vanjulet
ºi Vânju Mare. Aceastã investiþie
este nouã. Ca rezultat al proce-
sului de producþie nu vor rezulta
ape uzate. Aceastã solicitare de
reactualizare a avizului este con-
formã cu prevederile Legii ape-
lor nr. 107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Per-
soanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului
sau A.N. Apele Romane – A.B.A.
Jiu Craiova, strada N. Romanes-
cu, nr. 54, telefon 0251/426655,
dupã data de 08.06.2015.

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.

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), pro-
moþia 2015, solicit
angajare. Telefon:
0755/996.001.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon:
0730/068.568.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
VÂND APARTA-
MENT 4 CAMERE
CENTRU. Telefon:
0766/553.144.

CASE
Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþi-
le, ultramodernã. Te-
lefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.
Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon:
0762/305.626.

Vînd casã ºi teren in-
travilan 2000 (curte,
grãdinã, vie, pomi,
pãdure, salcîmi), co-
muna Drãgoteºti,
sat Buzduc, judeþul
Dolj ºi 5 ha extravi-
lan, la 30 km de Cra-
iova. Telefon: 0740/
295.533 ºi 0744/
789.725.
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 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 în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna
Gogoºu - Dolj. Tele-
fon: 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 – Steldico, 15
Euro mp negociabil.
Telefon: 0745/867.164;
0730/280.914.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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.

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 teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
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 Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
15 lei/m.p. Telefon:
0251/428.415;
0740/510.255.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
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 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

VÂND Logan de cu-
loare roºie, fabrica-
þie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/ 300.974.
Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Auto-
turismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 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 UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.

VÂNZÃRI DIVERSE
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 cazan þuicã din
cupru 110 litri com-
plet, ºpalieri pentru.
viþã de vie, cisternã
apã 3600 litri. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 gropi boltite
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0732/815.496.
Vând cruce marmu-
rã 120/40/10 scrisã
– 80 lei, pompã de
udat grãdinã Cama
200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.

Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 13 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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
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.
Vând þuicã, com-
binã fr igori f icã
Arctic nouã maºi-
nã de cusut Singer
ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia,
flex mare, frigider,
bocanci, ghete pie-
le militare, piele bo-
vinã 6 mp, tele-
scoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combi-
nã muzicalã ste-
reo, calculator in-
dstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

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 cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
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, bicicletã
nouã franþuzeascã,
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 sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0351/433.875

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez apartament
2 camere, parter
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le Olanda + facturã +
consultaþie la plantare.
Telefon: 0786/391.745.

Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare - masã-
confort. Telefon:
0722/360.513;
0723/ 692.884.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Proprietarii Blo-
cului A3 din Piaþa
Gãrii regretã în-
cetarea din viaþã
a celui care a fost
DEMETRESCU
MIRCEA ºi trans-
mit condoleanþe
familiei!

COMEMORÃRI
Amintim cu mare
durere în suflet ce-
lor care l-au cu-
noscut pe profeso-
rul BUZGURESCU
CONSTANTIN,  fost
director la ªcoala din
Gropºani, judeþul
Olt, cã pe data de 18
iunie 2015 se împli-
nesc 3 luni de la ple-

cara în lumea fãrã de
dor. Chiar la început
de primãvarã a cãzut
o stea / ªi totuºi n-
am crezut cã într-o zi
va pleca / Zâmbea, se
bucura când ne ve-
dea / Am plâns cu to-
þii, nu te- am putut
salva / Nici de moar-
te nu te-am putut
scãpa. Azi ne rugãm
la Bunul Dumnezeu
sã-l odihneascã în lu-
mea aceea mai bunã
ºi mai dreaptã. Dunã-
reanu Marioara.
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Naþionala femininã de handbal a Româ-
niei mai are de îndeplint, spãrãm, o formali-
tate, pentru a-ºi asigura prezenþa la Campio-
natul Mondial din Danemarca (5-20 decem-
brie a.c.), manºa retur a barajului cu Serbia,
de azi, de la Cluj-Napoca, plecând de la +6,
scor 32-26, sâmbãta trecutã, la Kraljevo.

Liderul tricolorelor, Cristina Neagu, a de-
clarat, într-o confrerinþã de presã, cã sperã
într-un meci bun cu Serbia ºi într-o califi-
care fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani.
“Sârbii nu prea cedezã, probabil au vizionat
momentele de joc mai slabe ale noastre, fa-
zele de apãrare, dar noi suntem pregãtite.
Am vizionat ºi noi jocul Serbiei ºi sper sã nu
ne surprindã cu nimic, sã facem un meci
bun, mai ales pentru cã jucãm în faþa pro-
priilor fani. Au venit mulþi ºi la Kraljevo ºi
ne-au susþinut, aºa cã nu vrem emoþii. Aº-
teptãm iubitorii de handbal la salã, vrem sã
facem un meci bun, sã obþinem o victorie
frumoasã ºi sã sãrbãtorim împreunã cu mii
de fani o calificare fãrã emoþii la Campiona-
tul Mondial”, a spus Neagu, autoare a 11
goluri în manºa tur.

La rândul sãu, antrenorul Tomas Ryde a
afirmat: “În partida de azi, nu e vorba atât
despre Serbia ºi jocul ei, cât despre noi ºi
cum vom juca noi. Fetele au lucrat foarte
bine, iubesc aceastã echipã ºi am încredere
în ea”.

Portarul Paula Ungureanu nu va evolua
astãzi, dupã o accidentare gravã la genun-
chiul drept în prima partidã, dar va fi pre-

FOTBAL – PRELIMINARII
EURO 2016 – ETAPA A 6-A

Sâmbãtã

GRUPA D
Polonia – Georgia 19:00
Irlanda – Scoþia 19:00
Gibraltar – Germania 21:45
1. Polonia 11p 4. Irlanda 8p
2. Germania 10p 5. Georgia 3p
3. Scoþia 10p 6. Gibraltar 0p

GRUPA F – din care face parte ºi România,
este inseratã pe larg este tratatã pe larg în
ultima paginã.

GRUPA I
Armenia – Portugalia 19:00
Danemarca – Serbia 21.45
1. Portugalia 9p 4. Serbia 1p
2. Danemarca 7p 5. Armenia 1p
3. Albania 7p
* Serbia – penalizatã cu 3 puncte.

Duminicã

GRUPA C
Ucraina – Luxemburg 19:00
Belarus – Spania 21:45
Slovacia – Macedonia 21:45
1. Slovacia 15p 4. Belarus 4p
2. Spania 12p 5. Macedonia 3p
3. Ucraina 9p 6. Luxemburg 1p

GRUPA E
Estonia – San Marino 19:00
Slovenia – Anglia 19:00
Lituania – Elveþia 21:45
1. Anglia 15p 4. Lituania 6p
2. Elveþia 9p 5. Estonia 4p
3. Slovenia 9p 6. San Marino 1p

GRUPA G
Liechtenstein – Moldova 19:00
Rusia – Austria 19:00
Suedia – Muntenegru 21:45
1. Austria 13p 4. Muntenegru 5p
2. Suedia 9p 5. Liechtenstein 4p
3. Rusia 8p 6. Moldova 1p

Asearã dupã închiderea ediþiei
GRUPA A: Kazahstan (1p) – Turcia (5p), Islan-
da (12p) – Cehia (13p), Letonia (3p) – Olanda
(7p).
GRUPA B: Andorra (0p) – Cipru (6p), Bosnia
(5p) – Israel (9p), Þara G. (11p) – Belgia (11p).
GRUPA H: Croaþia (13p) – Italia (11p), Malta
(1p) – Bulgaria (5p), Norvegia (9p) – Azerbai-
djan (3p).

Acced direct la turneul final din Franþa pri-
mele douã clasate din fiecare grupã, plus
echipa de pe locul 3 cu cea mai bunã linie de
clasament. Restul naþionalelor care vor în-
cheia pe ultima treaptã a podiumului vor su-
þine patru duble de baraj, câºtigãtoarele asi-
gurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
10:00, 13:35 – MOTO GP – Marele Premiu al

Cataluniei, în Spania: FP3, FP4, Q1, Q2, QP /
17:00 – HANDBAL (F) – Baraj de calificare la
Campionatul Mondial, manºa retur: România –
 Serbia (la Cluj) / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Pre-
minarii Euro 2016: Finlanda – Ungaria, Gibraltar
– Germania.

DIGI SPORT 2
JOCURILE EUROPENE – la Baku, în Azer-

baidjan: 7:55 – LUPTE (M), 12:30 – POLO: Un-
garia – Germania, 14:20 – VOLEI (F): Azerbai-
djan – România, 16:35 – POLO: Azerbaidjan –
România / 22:00, 0:30 – FOTBAL – Copa Ame-
rica, în Chile: Uruguay – Jamaica, Argentina –
Paraguay.

DIGI SPORT 3
JOCURILE EUROPENE – la Baku, în Azer-

baidjan: 9:10 – POLO: Serbia – Slovacia, 11:30
– TENIS DE MASÃ (F), 15:55 – ÎNOT SIN-
CRON / 18:00 – JUDO – Grand Prix, la Buda-
pesta, în Ungaria / 20:30 – BASCHET (F) – Cam-
pionatul European (Ungaria/România): Ucrai-
na – România / 22:30 – FOTBAL Brazilia – Serie
A: Corinthians – Internacional.

DOLCE SPORT
19:30 – NATAÞIE – Concurs la Monte Car-

lo, în Principatul Monaco / 3:00 – BASCHET
NBA – finala, meci 5: Cleveland Cavaliers –
Golden State Warriors.

EUROSPORT
10:00, 11:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa

de 24 de ore de la Le Mans, în Franþa / 12:30 –
CURSE DE MAªINI – Seria Mondialã Renault,
la Slivèn, în Bulgaria / 15:15 – CURSE DE MA-
ªINI – 24 de minute la Le Mans / 15:45 CURSE
DE MAªINI – Cursa de 24 de ore de la Le Mans
/ 22:00 – CURSE DE MAªINI – 24 de minute la

Le Mans / 22:30, 4:00 – CURSE DE MAªINI –
Cursa de 24 de ore de la Le Mans.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: West Coast

Eagles – Essendon Bombers / 14:30 – TENIS
(M) – Turneul de la Stuttgart, în Germania /
16:30 – CICLISM – Criteriul Dauphine, în Fran-
þa / 18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Stuttgart
/ 20:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã, în Ca-
nada / 22:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa de
24 de ore de la Le Mans, în Franþa / 22:45, 1:45
– FOTBAL (F) – Cupa Mondialã.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Preminarii Euro 2016: Ir-

landa de Nord – România.

Duminicã
DIGI SPORT 1
12:00 – MOTO GP – Cursa Marele Premiu al

Cataluniei, în Spania / 17:00 – HANDBAL (M) –
Precalificãri Euro 2018: România – Italia (la Reºi-
þa) / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preminarii Euro
2016: Slovenia – Anglia, Belarus – Spania.

DIGI SPORT 2
JOCURILE EUROPENE – la Baku, în Azer-

baidjan: 7:55, 12:25 – GIMNASTICÃ ARTISTI-
CÃ (F, M, echipe) / 19:00 – FOTBAL – Premi-
narii Euro 2016: Rusia – Austria / 22:00, 0:30 –
FOTBAL – Copa America, în Chile: Columbia –
Venezuela, Brazilia – Peru.

DIGI SPORT 3
JOCURILE EUROPENE – la Baku, în Azer-

baidjan: 7:55 – LUPTE (M), 12:00 – TENIS DE
MASÃ (F), 13:25 – CAIAC-CANOE (F, M),
16:00 – TENIS DE MASÃ (F) / 18:00 – JUDO –
Grand Prix, la Budapesta, în Ungaria / 20:30 –
BASCHET (F) – Campionatul European (Un-
garia/România): România – Franþa / 22:30 –
CURSE DE MAªINI – IndyCar, la Toronto, în
Canada.

DOLCE SPORT
19:30 – NATAÞIE – Concurs la Monte Car-

lo, în Principatul Monaco.
EUROSPORT
9:30, 10:00 – CURSE DE MAªINI – Cursa de

24 de ore de la Le Mans, în Franþa / 16:15 –
CURSE DE MAªINI – 24 de minute la Le Mans
/ 16:45 – CICLISM – Criteriul Dauphine, în Fran-
þa / 2:00 – FOTBAL SUA – MLS: Orlando City
SC – DC United.

EUROSPORT 2
7:15 – FOTBAL – UNDER 20 – Cupa Mon-

dialã, în Noua Zeelandã: sferturi de finalã / 9:30
– CURSE DE MAªINI – Cursa de 24 de ore de
la Le Mans, în Franþa / 14:00 – MOTOCROS -
Campionatul Mondial, la Maggiora, în Italia:
cursa întâi / 15:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Stuttgart, în Germania / 18:00 – MOTOCROS –
CM, la Maggiora: cursa a doua / 21:00 – ATLE-
TISM – Reuniune la Rabat, în Maroc.

TVR 3
17:00 – FOTBAL AMERICAN – Campiona-

tul Naþional: Bucharest Rebels – Cluj Crusa-
ders (la Cluj).

HANDBAL – BARAJ DE CALIFICARE CM 2015 – MANªA RETUR

Cristina Neagu: Cristina Neagu: Cristina Neagu: Cristina Neagu: Cristina Neagu: “Sper sã sãrbãtorim o calificare“Sper sã sãrbãtorim o calificare“Sper sã sãrbãtorim o calificare“Sper sã sãrbãtorim o calificare“Sper sã sãrbãtorim o calificare
fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani”fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani”fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani”fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani”fãrã emoþii, împreunã cu mii de fani”

zentã în salã.
România este singura

naþionalã din lume care a
participat la toate ediþiile de
pânã acum ale CM, în nu-
mãr de 21.

Cum am mai notat în
avancronica meciului tur,
pentru aceastã dublã, Ser-
bia s-a dispensat cele mai
valoroase jucãtoare, Andrea
Lekic, Sanja Damnjanovic,
Katerina Tomasevic ºi Dra-
gana Cvijic. Cele patru au
recurs la un “ºantaj”,
printr-o scrisoare deschisã
anunþând cã nu mai vin la lot în mandatul lui
Saºa Boskovic. Au mizat probabil pe faptul
cã federaþia sârbã va ceda ºi va merge pe
mâna lor. Surprinzãtor, oficialii de la Belgrad
n-au rãspuns ºantajului ºi au mers pe mâna
selecþionerului care s-a aflat pe bancã ºi în
2013, când Serbia cucerea pe teren propriu
argintul mondial.

Iatã ºi programul celorlalte partide de
baraj:

Slovenia – Franþa (în tur 20-27), Rusia –
Germania (22-20), Cehia – Olanda (23-33)
– toate azi, Polonia – Ucraina (24-18), Is-
landa – Muntenegru (19-28), Ungaria – Aus-
tria (33-20), Slovacia – Spania (19-25), Su-
edia – Croaþia (24-23) – toate mâine.

Alãturi de cele 9 ce se vor califica de aici,
sunt sigure de prezenþa la turneul final ur-

mãtoarele 12 naþiuni: Danemarca (din ofi-
ciu, în calitate de gazdã), Brazilia (din ofi-
ciu, campioana mondialã), Norvegia (din
oficiu, campioana europeanã), Tunisia, RD
Congo, Angola (podiumul din Africa), Co-
reea de Sud, Japonia, China (podiumul din
Asia), Cuba, Argentina, Puerto Rico (locu-
rile 2, 3 ºi 4 din America de Sud ºi America
Latinã; Brazilia a câºtigat întrecerea).

Pentru completarea celorlalte 3 locuri dis-
ponibile, douã þãri urmeazã sã primeascã
wildcard-uri (invitaþii), acestora adãugându-
li-se prima poziþie dintr-un final-four la care
vor participa Australia, Congo, Kazahstan ºi
Mexic. Acesta se va disputa între 15 ºi 17
iunie, la Almaty (Kazahstan).

Tragerea la sorþi a grupelor Campio-
natului Mondial va avea loc în 24 iunie.

România – Serbia, astãzi, ora 17:00, Digi Sport 1
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Faza judeþeanã a Cupei Ro-
mâniei a ajuns în ultimul act,
unul  în  ca re  se  în t rec  în
aceastã searã noua campioa-
nã a Doljului, CSU II Craio-
va, ºi echipa ce a încheiat
campionatul pe poziþia a pa-
tra,  Dunãrea Bistreþ.  Dacã
acum doi ani finala a avut loc
pe „Extensiv”, iar sezonul tre-
cut  s-a organizat  chiar  pe
„Ion Oblemenco”, de aceastã
datã partida care va decide
câºtigãtoarea va avea loc pe
arena de la Cârcea, una mo-
dernizatã, peste standardele
Ligii a IV-a. Programat iniþial
de la ora 20:00, fluierul de
start a fost devansat cu o ju-
mãtate de ceas, din cauza par-
tidei de la Belfast, dintre Ir-
landa de Nord ºi România, dar
totuºi sunt ºanse ca finalul jo-
cului ºi eventualele prelungiri
sã se dispute la lumina reflec-
toarelor, arena fiind dotatã cu
instalaþie de nocturnã. „Se
anunþã o adevãratã sãrbãtoa-
re. Primãria din Cârcea a avut
amabilitatea de a ne pune la
dispoziþie baza sportivã, care
reprezintã una dintre cele mai

Seria 1 – etapa a 29-a, penultima (du-
minicã, ora 11:00): Recolta Galicea
Mare – Voinþa Caraula, Viitorul Dobridor
– SIC PAN Unirea, Victoria Pleniþa –
Tractorul Cetate, Viitorul Vârtop – Viito-
rul Ciupercenii Noi, Fulgerul Maglavit –
Avântul Giubega, Progresul Ciupercenii
Vechi – Dunãrea Negoi, Flacãra Moþãþei
– Avântul Verbiþa. SC Poiana Mare va sta.

Clasament: 1. SIC Pan Unirea 63p (-
2 jocuri), 2. Flacãra Moþãþei 62p (- 1 joc),

3. Victoria Pleniþa 60p (- 2 jocuri), 4.
Tractorul Cetate 44p, 5. Poiana Mare 43p
(- 1 joc).

Seriile 2, 3, 4, 5 ºi 6 si-au finalizat eta-
pele, cu menþiunea cã în seria 3 mai sunt
de disputat câteva restanþe. Ierarhiile, în
partea superioarã a acestora, aratã astfel:

Seria 2: 1. Mãceºu de Sus 62p, 2.
Progresul Cerãt 59p, 3. AFC Giurgiþa

57p, 4. Gloria Catane 43p, 5. Progresul
Bãileºti 42p.

Seria 3: 1. Amãrãºtii de Sus 51p, 2.
Unirea Tâmbureºti 51p, 3. Unirea Trico-
lor Dãbuleni 50p (- 1 joc), 3. Viitorul Sa-
dova 48p (- 1 joc), 5. Ajax Dobroteºti 37p.

Seria 4: 1. Viitorul 2 Cârcea 52p, 2.
Viitorul Coºoveni 52p, 3. Sporting Leu
43p, 4.  Progresul Castranova 42p, 5.

Avântul Pieleºti 38p.

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

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

Naþionala statului Chile a învins cu
2-0 reprezentativa Ecuadorului, în
jocul de deschidere al celei de a 44-a
ediþii a Copei America! S-a întâmplat
în noaptea de joi spre vineri, pe
Estadio Nacional Julio Martinez

Disearã aflãm regina Cupei României – DoljDisearã aflãm regina Cupei României – DoljDisearã aflãm regina Cupei României – DoljDisearã aflãm regina Cupei României – DoljDisearã aflãm regina Cupei României – Dolj
De-o parte ºi de cealaltã a baricadei, CS U II

Craiova ºi Dunãrea Bistreþ. Meciul va fi de la ora
19:30, pe modernizata arenã din Cârcea

importante investiþii în infras-
tructurã din ultimii 15 ani în
judeþ. În anii urmãtori sperãm
sã organizãm finala la Calafat,
la Ostroveni ºi în alte locali-
tãþi unde sunt baze sportive în
care s-a investit ºi unde se
poate juca fotbal de calitate”,
spunea zilele trecute preºedin-
tele AJF Dolj, Silviu Bogdan.

Brigada de arbitri va fi de
Liga I, cu Cãtãlin Gãman la
centru, ajutat la cele douã
tuºe de Mihai Iliescu ºi Da-
niel Mitruþi. Vom avea ºi adi-
þionali, este vorba despre Vio-
rel Flueran ºi Omar Dumitri-
cã, în timp ce arbitru de re-
zervã va fi Adrian Popescu.

Lovitura de start va fi datã
de primarul din Cârcea, Vale-
ricã Pupãzã, iar 28 de copii din
Cârcea vor însoþi echipele ºi
brigada de arbitri la centru.

În cele 4 partide din acest
an competiþional, douã în se-
zonul regulat ºi douã în play-
off, alb-albaºtrii au fost echi-
pa net mai bunã, 3 victorii ºi
o remizã: de fiecare datã 5-0
în Bãnie, respectiv un 1-0 ºi
un spectaculos 4-4 la Bistreþ.

Parcursul celor douã
pânã în finalã

CS U II: 16-imi – 5-3 (d)
cu Progresul Castranova, op-

timi – 3-0 (d) cu SIC Pan Uni-
rea, sferturi – 3-2 (d) cu AS
Rojiºte, semifinale – 3-0 (a)
ºi 2-3 (d) cu Viitorul Cârcea.

Bistreþ: 16-imi – 6-1 (d) cu

Sporting Leu, optimi – 3-2 (d)
cu Flacãrã Moþãþei, sferturi –
4-3 (d) cu Recolta Ostroveni,
semifinale – 1-1 (d) ºi 1-0 (a)
cu Dunãrea Calafat.

COPA AMERICA:
Amfitrioana Chile

deschide balul cu victorie

Pradanos, din capitala Santiago, acolo
unde gazdele au avut nevoie de mai
bine de o orã de joc pentru a debloca
tabela – gol echipierul lui Juve, Arturo
Vidal - foto (67 penalty). Succesul a
fost securizat de rezerva Eduardo

Vargas, ºi el jucãtor în Serie A, dar la
Napoli, cu o reuºitã cãzutã în minutul
84. Nu la fel de fericit avea sã sfâr-
ºeascã un alt chilian venit de pe
bancã, Matias Fernandez, care a fost
eliminat în prelungiri (90+3), dupã un
cumul de “galbene”.

Chile: Bravo – Medel, Jara, Mena –
Isla, Aranguiz (D. Pizarro 85), Diaz,
Beausejour (Vargas 46) – Valdivia
(Fernandez 68), Vidal – Alexis San-
chez. Antrenor: Jorge Sampaoli.

Ecuador: Dominguez – Paredes,
Achilier, Erazo, Ayovi – Martinez,
Noboa, Lastra, Montero – Valencia,
Bolanos. Antrenor: Gustavo Quinteros.

În celãlalt joc al acestei grupe (A),
azi noapte a avult loc confruntarea
dintre Mexic ºi Bolivia.

Argentina – Paraguy, capul de afiº
al weekend-ului

Meciul vedetã al acestui sfârºit de
sãptãmânã va fi cel în care Argentina lui
Messi, a doua cea mai galonatã selecþio-
natã din istoria competiþiei (14 succe-
se), dar fãrã trofeu cucerit din 1993
încoace, va da piept cu finalista prece-
dentei ediþii, Paraguay. Încleºtarea, una
ce face parte din grupa B, va fi sâmbãtã
noapte, de la 0:30, dupã ce campioana
en-titre ºi, totodatã, recordmena de
titluri (15), Uruguay, se va fi bãtut cu
Jamaica (22.00) pentru postura de
primul lider al acestei grupe.

Duminicã va debuta ºi grupa C,
spectaculoasa Columbie primind
replica Venezuelei (22:00), iar Brazilia
pe cea naþionalei din Peru (0:30).

LIGA A V-A
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Balcaniada de judo,Balcaniada de judo,Balcaniada de judo,Balcaniada de judo,Balcaniada de judo,
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week-end-ului în Bãnieweek-end-ului în Bãnieweek-end-ului în Bãnieweek-end-ului în Bãnieweek-end-ului în Bãnie
Cea mai importantã manifestare sportivã a week-end-ului ºi a acestei

luni în Bãnie este fãrã îndoialã Balcaniada de judo pentru cadeþi, organi-
zatã în Sala Polivalentã, la care intrarea este gratuitã. Aproape 500 de
persoane, sportivi ºi oficiali, vor participa la competiþia de anvergurã
alocatã „Capitalei Balcanilor”. La conferinþa de presã care a prefaþat Bal-
caniada au participat Sorin Manda, directorul CSM Craiova, Cristian
Mitrocof, director la Sala Polivalentã, Francisca Morar, din partea Fede-
raþiei Române de Judo ºi „cel mai titrat antrenor din judoul craiovean”,
aºa cum a fost prezentat Mihai Voinea. Competiþia se desfãºoarã azi ºi
mâine, începând cu ora 10, în prima zi, de la ora 16, fiind programatã
festivitatea de deschidere, chiar înaintea fazelor finale. „Sunt 9 þãri par-
ticipante ºi peste 250 de sportivi la start, va fi un spectacol deosebit, aºa
cã aºteptãm ºi lumea la salã. Este o premierã pentru Craiova ºi mulþu-
mim FRJ, care ne-a acordat competiþia dupã ce am trecut testul cu
Naþionalele de cadeþi din februarie” a declarat Sorin Manda. „Craiova are
tradiþie în judo ºi alãturi de acest eveniment important vã anunþ cã oraºul
Craiova va fi inclus într-un program de implementare a judoului în ºcoli,
care se va desfãºura în 10 oraºe din þarã, antrenorii fiind plãtiþi cu 1.000
de dolari. Mihai Voinea, pe care îl consider un monument al judoului de
aici, va conduce acest program în Bãnie” a declarat Francisca Morar.
Mihai Voinea a precizat cã grupãrile craiovene, CSM, LPS Petrache Triºcu
ºi CS Universitatea, vor avea 7 sau 8 sportivi la start, obiectivul fiind
obþinerea a 3-4 medalii.

Craiovenii, înfrângeriCraiovenii, înfrângeriCraiovenii, înfrângeriCraiovenii, înfrângeriCraiovenii, înfrângeri
pe linie la „All Star Cup”pe linie la „All Star Cup”pe linie la „All Star Cup”pe linie la „All Star Cup”pe linie la „All Star Cup”
Echipa Universitãþii Craiova a pierdut toate meciurile disputate ieri la

All Star Cup, turneu internaþional de fotbal under 17 desfãºurat în capi-
tala Cehiei, Praga. Partidele s-au organizat pe teren artificial, având douã
reprize de 15 minute. Olympique Marseille s-a impus cu 1-0 în prima
partidã contra juveþilor, gol marcat de Leo Libbra, fiul fostului jucãtor al
echipei din sudul Franþei, Marc Libbra. Gazda Dukla Praga a câºtigat cu
acelaºi scor în faþa ªtiinþei, printr-o reuºitã a lui Garcek. În ultimul meci,
alb-albaºtrii au pierdut cu 2-0 în faþa mexicanilor de la UNAM Pumas,
ambele goluri fiind marcate de Israel Landa, cu poarta goalã. În alte
meciuri, UNAM Pumas – Dukla Praga 1-0 ºi OM – UNAM Pumas 2-0,
Dukla Praga – OM 0-0. Marseille a câºtigat grupa B, cu 7 puncte, urma-
tã de UNAm Pumas cu 6 puncte, Dukla Praga, 4 puncte, craiovenii
terminând fãrã punct ºi fããr gol marcat. Astãzi, craiovenii vor disputa
alte 3 meciuri iar duminicã se vor juca meciuri de clasament.

***

Cluburile din Liga ICluburile din Liga ICluburile din Liga ICluburile din Liga ICluburile din Liga I
au respins din nouau respins din nouau respins din nouau respins din nouau respins din nou

micºorarea drepturilor TVmicºorarea drepturilor TVmicºorarea drepturilor TVmicºorarea drepturilor TVmicºorarea drepturilor TV
Adunarea Generalã a LPF a

respins solicitarea firmei ISB de
micºorare cu aproximativ 6 mi-
lioane a sumei din drepturile TV.
Este pentru a doua oarã când se
reunesc cluburile din Liga 1 pen-
tru a analiza solicitarea firmei
malteze. Membrii Ligii 1 l-au
desemnat atunci pe preºedin-
tele LPF Gino Iorgu-
lescu sã negocieze cu
firma maltezã Intel
Sky Broadcasting
(ISB) termenii con-
tractului exact aºa cum
fusese semnat, fãrã reducerea su-
mei. ISB a încercat sã reducã suma plãtitã pentru drep-
turile de televizare cu circa 5-6 milioane de euro, dar cluburile au respins
propunerea. Conform clauzelor din contract, înþelegerea poate fi rezilia-
tã unilateral de Ligã, dacã deþinãtorul de drepturi nu-ºi respectã promisi-
unea. Pe 15 iunie, conform contractului, ISB trebuie sã vireze garanþia
de 17 milioane de euro. Companiile RCS-RDS ºi Telekom le oferã clu-
burilor între 25 ºi 28 de milioane de euro pe sezon pentru preluarea în
comun a drepturilor TV ale meciurilor din Liga I, în cazul în care actuala
înþelegere dintre LPF ºi firma ISB se va rupe.

***
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Dupã cum aratã ierarhia grupei
F la jumãtatea drumului spre Euro
2016, Irlanda de Nord – România
este derby-ul ei, deºi la început pre-
conizam cã ne vom duela cu rivalii
de tradiþie, ungurii, dar mai ales cu
Grecia, care a fost cap de serie. La
Bucureºti am câºtigat 2-0, prin du-
bla lui Papp, într-un meci în care
oaspeþii n-au arãtat nimic, iar Sân-
mãrtean i-a înºirat cum a vrut. Nu-
mai cã veteranul mijlocaº absentea-
zã astãzi, aºa cum fac ºi Marica,
Tãnase, Gardoº, Pantilimon, iar Raþ
ºi Andone aºteaptã ultimul antrena-
ment pentru a primi OK-ul din par-
tea medicilor. Iordãnescu mai avea
chiar ºi ieri dileme în privinþa pri-
mului 11, având de ales între Sãpu-
naru ºi Papp, între Raþ ºi Sepsi, în-
tre Torje ºi Adi Popa, între Prepeli-
þã ºi Hoban ºi chiar între Keºeru ºi
Florin Andone. Ultimul ar fi prefe-
rat pentru a se lupta cu puternicii
adversari, în condiþiile în care linia
medianã are o medie de înãlþime
destul de scãzutã.

Iordãnescu: „Nu acest meci
decide calificarea”

Selecþionerul Anghel Iordãnes-

Preliminarii Euro 2016, grupa F
Clasament
1. România 5 4 1 0 7-1 13
2. Irlanda N. 5 4 0 1 8-4 12
3. Ungaria 5 2 2 1 4-3 8
4. Finlanda 5 1 1 3 5-7 4
5. Ins. Feroe 5 1 0 4 2-7 4
6. Grecia 5 0 2 3 1-5 2
Celelalte meciuri din grupa F: Insulele Feroe – Grecia (ora 21.45),

Finlanda – Ungaria (ora 19, Digisport 1)

Irlanda de Nord –
România

Astãzi, Belfast, Windsor Park,
ora 21.45 (TVR 1)

Irlanda de Nord: Carrol –
McLaughlin, Evans, McAuley,
Baird – Ward, Davis, Brunt, Nor-
wood – Lafferty, McGinn. Selec-
þioner: Michael O’Neill.

România: Tãtãruºanu – Papp,
Chiricheº, Dragoº Grigore, Raþ –
Pintilii, Prepeliþã - Torje, Maxim,
Chipciu – Keºeru. Selecþioner:
Anghel Iordãnescu.

Arbitru: Carlos Velasco Carbal-
lo (Spania).

cu, a declarat cã pentru naþionala
României urmãtoarele trei meciuri
sunt extrem de importante ºi cã
nu crede cã partida cu Irlanda de
Nord va rezolva în mare parte
problema calificãrii la Euro-2016.
„Suntem încrezãtori chiar dacã
avem aceste dificultãþi în a alcã-
tui cel mai bun 11. Ne dorim sã
facem o partidã bunã ºi sã rãmâ-
nem în fruntea grupei. Urmãtoa-
rele trei jocuri sunt extrem de im-
portante, deci nu cred cã acest
prim joc va rezolva în mare parte
problema calificãrii. E cea mai
complexã situaþie de când sunt
selecþioner. Pentru cã cea mai
delicatã a fost cea de acum mulþi
ani, când am jucat fãrã 13 jucã-
tori în Armenia. Acum a fost o
situaþie mai complexã ºi includ aici
programul, pentru cã nu am pu-
tut sã facem ceea ce ne-am dorit
ºi faptul cã jucãtorii au venit în
etape la echipa naþionalã”, a de-
clarat Iordãnescu.

Burleanu:
„Irlanda de Nord e favoritã”

Preºedintele Federaþiei Româ-
ne de Fotbal, Rãzvan Burleanu,

a declarat cã echipa naþionalã este
„datã peste cap” de accidentãrile
apãrute în ultima perioadã, pre-
cizând însã cã are încredere cã
jucãtorii apþi pot obþine o victo-
rie în partida cu Irlanda de Nord.
„Accidentãrile ne dau peste cap.
Cunoaºteþi situaþia accidentãrilor.
Dar avem speranþa cã jucãtorii
care vor fi apþi de joc vor con-
tribui la victorie. Întotdeauna la
echipa naþionalã ai nevoie de ju-
cãtori de aceeaºi valoare. Sunt
foarte încrezãtor cã jucãtorii pe
care îi avem astãzi îi pot suplini
pe cei care sunt accidentaþi. Pe
de o parte putem sã spunem cã
suntem favoriþi. Dacã ne uitãm
la grupã e un punct care ne des-
parte, dar dacã ne uitãm la acci-
dentaþi ºi la faptul cã jucãm în
deplasare ºi venim dupã un cam-
pionat destul de difcil, jucãtorii
neavând posibilitatea sã joace un
meci amical precum nord-irlan-
dezii, se poate spune cã Irlanda
de Nord este favoritã”.


