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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Se spunea înainte cã “cine furã
azi un ou, mâine va fura un bou”,
dar acum, Popescule, s-a trecut di-
rect la furat cireada
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culturã / 9

Vestimentaþia de varã a taximetriºtilor a fost
taxatã dur de un cunoscut interpret de muzicã
uºoarã. Ciri Mayer s-a plâns primarului cã
persoanele care practicã taximetria au un grad
de educaþie precar spre zero, dar cã, totuºi,
trebuie sã aibã grijã la modul cum se îmbracã
atunci când se aflã la volan. În plinã competiþie pentru ob-
þinerea titlului de Capitalã Culturalã Europeanã, turiºtii
care ajuns la Craiova ar putea fi oripilaþi de ºlapii ºi ber-
mudele acestora.
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Moþiunea de cenzurã, alminteri fadã prin subtanþa ei,
nu a produs cãderea guvernului Victor Ponta, nici mãcar
zgâlþâirea lui, cum de altfel anticipau ºi iniþiatorii ei. Ne-
decuplarea UNPR de la coaliþia de guvernare fusese anun-
þatã, cu fermitate chiar, de Gabriel Oprea, vice-prim-mi-
nistru al guvernului, provãduitorul „interesului naþional”.
Toate calculele politice, obligate sã þinã seama de aritme-
tica parlamentarã, nu indicã decât acelaºi lucru: câtã vre-
me UNPR nu pãrãseºte coaliþia din care face parte, orice
iluzie de basculare a guvernului rãmâne deºartã. Chiar în
eventualitatea demisiei lui Victor Ponta, din funcþia de
premier, ceea ce nu pare deloc exclus, viitorul guvern nu
poate fi decât tot unul care se reazemã pe o majoritate
comfortabilã, cum este cea actualã. Încropirea unei alte
majoritãþi, prin aportul parlamentarilor neînregimentaþi
sau a micilor formaþiuni politice, „alipite” PNL, are, la
rândul sãu, nevoie de „balamaua” numitã UNPR.
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Liviu Dragnea l-a
vizitat pe premierul
Ponta la spitalul
din Istanbul

Fostul ministru ºi preºedinte
executiv al PSD Liviu Dragnea l-a
vizitat, marþi, pe premierul Victor
Ponta la spitalul din Istanbul
unde acesta a fost operat la
genunchi, relateazã România
Liberã. De pe Aeroportul ”Henri
Coandã”, Dragnea s-a îmbarcat
la clasa business într-un zbor
operat de compania Turkish
Airlines. Întrebat de jurnalistul
României Libere dacã îl va vizita
pe premier la spital, Dragnea a
spus cã îl va vizita, dar cã nu ºtie
unde este internat acesta ºi cã va
fi aºteptat de cineva. Conform
sursei citate, la sosirea la Istan-
bul Liviu Dragnea a fost preluat
de un autoturism ºi însoþit la
spitalul Medipol, unde a fost
operat premierul. În faþa unitãþii
medicale, Liviu Dragnea a fost
aºteptat de o altã persoanã, care
l-a însoþit în spital.

Parlamentarii ºi-au
mãrit pensiile

Legislativul a aprobat, ieri, cu
303 voturi “pentru”, 124 voturi
“împotrivã” ºi douã abþineri,
proiectul privind pensiile speciale
pentru parlamentari. PNL a
propus vot nominal, dar aceastã
propunere a fost respinsã,
procedându-se la vot deschis prin
ridicare de mânã.Reprezentanþii
PNL au susþinut respingerea
acestui proiect, în timp ce aleºii
PSD, UDMR, ai minoritãþilor ºi
PC au susþinut aprobarea sa.
Propunerea legislativã pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul
deputaþilor ºi senatorilor prevede
pensiile speciale ale parlamenta-
rilor ºi a fost semnatã de 255 de
deputaþi ºi senatori, ulterior
parlamenatarii PNL retrãgându-
ºi semnãturile. Proiectul prevede
cã parlamentarii beneficiazã de
pensii speciale, care ar putea
ajunge la peste 4.000 de lei pentru
un ales cu trei mandate.
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Moþiunea de cenzurã, alminteri fadã
prin subtanþa ei, nu a produs cãderea
guvernului Victor Ponta, nici mãcar
zgâlþâirea lui, cum de altfel anticipau ºi
iniþiatorii ei. Nedecuplarea UNPR de la
coaliþia de guvernare fusese anunþatã,
cu fermitate chiar, de Gabriel Oprea,
vice-prim-ministru al guvernului, pro-
vãduitorul „interesului naþional”. Toate
calculele politice, obligate sã þinã sea-
ma de aritmetica parlamentarã, nu indi-
cã decât acelaºi lucru: câtã vreme UNPR
nu pãrãseºte coaliþia din care face par-
te, orice iluzie de basculare a guvernu-
lui rãmâne deºartã. Chiar în eventuali-
tatea demisiei lui Victor Ponta, din func-
þia de premier, ceea ce nu pare deloc
exclus, viitorul guvern nu poate fi de-
cât tot unul care se reazemã pe o majo-
ritate comfortabilã, cum este cea actua-
lã. Încropirea unei alte majoritãþi, prin
aportul parlamentarilor neînregimentaþi
sau a micilor formaþiuni politice, „alipi-

te” PNL, are, la rândul sãu, nevoie de
„balamaua” numitã UNPR. ªi astfel re-
alizãm cã, de fapt, UNPR, pe val fiind,
pe fondul erodãrii lui Victor Ponta, cu
propriile victorii politice, simte cã a
venit momentul. ªi iatã cum ar arãta pla-
nul B, decriptat prin ultimelev trei sau
patru interviuri ale lui Gabriel Oprea,
toate marcate de subtilitãþi deosebite.
Cea mai frapantã dintre acestea fiind
„opoziþia categoricã la modificarea Co-
durilor”, pentru a fi în deplin acord cu
Palatul Cotroceni. Neavând interes sã
se decupleze de PSD, mai ales în per-
spectiva viitoarelor alegeri locale ºi par-
lamentare, Gabriel Oprea a simþit cã
poate aspira nestânjenit la funcþia de
premier. Fiindcã UNPR este un pana-
ceu la diversele crize parlamentare sau
instituþionale, mai puþin economice. În-
trebat, la Antena 3, în ajunul discutãrii
moþiunii de cenzurã, dacã îºi doreºte
funcþia de premier, Gabriel Oprea a abu-

rit-o, lãsând sã se înþeleagã cã, de fapt,
demnitatea respectivã se prãvãleºte pes-
te el, ºi nu invers. ªi cam aºa stau lu-
crurile. Paradoxal, interesul naþional este,
pânã la urmã, nu doar marota UNPR, ºi
în opoziþie fiind mari apostoli ºi aposto-
liþe ale lui. Precar stau lucrurile pentru
social-democraþi, cu un lider slãbit ºi
puþine soluþii viabile de substituire, dar
ºi acelea posibil mãturate de valul anti-
corupþie. Întreg scenariul putând antre-
na riscul alipirii la UNPR. ªi nu invers.
Se pare cã ºahul politic pe care îl joacã
premeditat Gabriel Oprea este, pânã
acum, destul de bine gândit. Iunie 2015
este momentul astral al UNPR ºi, în ab-
senþa unor greºeli impardonabile, nu are
cum rata decolarea. Politician hârºit, Ga-
briel Oprea se grãbeºte încet. Se subîn-
þelege cã îºi doreºte o cât mai bunã re-
prezentare ºi în teritoriu ºi, de ce nu,
adjudecarea unor fiefuri ale PSD. Care
vor fi acelea rãmâne o altã discuþie.

Comisia juridicã a Camerei
a stabilit, ieri, ca termenul de
amânare a discutãrii celor 22
de proiecte de modificare a
Codului Penal ºi Codului de
Procedurã Penalã sã fie de o
lunã, în condiþiile în care la 30
iunie se încheie sesiunea par-
lamanentarã, astfel proiectele
fiind amânate pânã în toamnã.
Vicepreºedintele comisiei, de-
putatul PSD Ciprian Nica a pro-
pus amânarea discutãrii proiec-
telor pentru patru sãptãmâni,
iar comisia a aprobat cu 10 vo-
turi “pentru”, 7 “împotrivã” ºi
douã abþineri.

Deputatul PNL Gabriel An-
dronache a susþinut respinge-
rea acestor proiecte ºi nu amâ-

Comisia juridicã: Discutarea modificãrilor
la Codul Penal se amânã cu o lunã

Judecãtorii de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) au
avut pe rol un dosar ce viza ve-
rificarea mãsurii preventive în
cazul Elenei Udrea. În primã in-
stanþã, în acest caz s-a decis ca
fostul ministru sã fie arestat în
continuare la domiciliu. Aceas-

narea lor, dar propunerea nu a
întrunit voturile necesare. Li-
derul UNPR Gabriel Oprea a
ameninþat, sãptãmâna trecutã,
cu retragerea de la guvernare -
dacã PSD “modificã pe furiº”
Codul Penal în Parlament, el spu-
nând cã le-a transmis acest lu-
cru ºi premierului Victor Ponta ºi
PSD. Comisia juridicã a Came-
rei Deputaþilor a decis, marþea
trecutã, cã CSM, ÎCCJ, Minis-
terul Justiþiei sã trimitã punctele
de vedere referitorare la dezba-
terea a 22 de proiecte de lege de
modificare a Codurilor Penal ºi
de Procedurã Penalã.

CSM a dat, luni, aviz negativ
propunerilor legislative de mo-
dificare a Codurilor Penal ºi de

Procedurã Penalã, printre pre-
vederile cu care magistraþii nu
sunt de acord fiind dezincrimi-

narea conflictului de interese ºi
modificarea condiþiilor privind
luarea mãsurilor preventive.

Elena Udrea va fi cercetatã sub control judiciar
Elena Udrea va fi cercetatã sub control judiciar în

dosarul “Gala Bute”, dupã ce judecãtorii de la instanþa
supremã nu au prelungit arestul la domiciliu impus în

cazul ei, decizia în acest caz fiind definitivã.

tã decizie a fost contestatã de
Udrea. La termenul de marþi,
procurorul DNA, prezent în sala
de ºedinþã, nu ºi-a mai susþinut
pledoaria în sensul arestãrii la
domiciliu a Elenei Udrea, ci a ce-
rut judecãtorului sã admitã so-
licitarea ei de a fi cercetatã sub

control judiciar. Procurorul
DNA nu a mai cerut arestarea
la domiciliu a Elenei Udrea pen-
tru cã, în 7 mai, Curtea Consti-
tuþionalã (CC) a decis cã dis-
poziþiile articolului 222 din Co-
dul de procedurã penalã încal-
cã legea fundamentalã, întrucât
nu este precizatã durata maxi-
mã a arestului la domiciliu în
procedura de camerã prelimina-
rã ºi în cursul judecãþii în pri-
mã instanþã.

În acest context, reprezentan-
tul Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie a solicitat cercetarea sub con-
trol judiciar a Elenei Udrea, în-
trucât, la momentul publicãrii
motivãrii deciziei de cãtre Cur-
tea Constituþionalã, ar fi existat
posibilitatea ca fostul ministru sã
fie judecat în stare de libertate,

fãrã a avea vreo mãsurã restric-
tivã. Începând din 7 mai, Elena
Udrea s-a aflat în arest la domi-
ciliu. Ea a fost eliberatã din Pe-
nitenciarul Târgºor, dupã ce in-
stanþa supremã a decis definitiv
înlocuirea mãsurii arestului pre-
ventiv. Fostul ministru Elena
Udrea a stat în arest preventiv
din 25 februarie, pânã în 30 apri-
lie ea fiind încarceratã în Ares-
tul central al Poliþiei Capitalei,
apoi transferatã la Penitenciarul
Târgºor. Elena Udrea este acu-
zatã de abuz în serviciu în legã-
turã cu organizarea evenimentu-
lui Gala Bute de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turis-
mului ºi respectiv de luare de
mitã în legãturã cu finanþarea de
cãtre acelaºi minister a mai mul-
tor contracte.
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Cunoscutul interpret craio-
vean de muzicã uºoarã, Ciri
Mayer, s-a plâns autoritãþilor lo-
cale de modul în care îºi desfã-
ºoarã activitatea taximetriºtii din
staþia de la Casa Albã. Acesta i-
a spus primarului, la dezbaterea
publicã de sãptãmâna trecutã, cã
este un adevãrat calvar pentru
locatari sã îi suporte pe aceºtia
la orice orã din zi ºi din noapte.
„O idee nefericitã s-a transfor-
mat într-un calvar. Este vorba de
amplasarea staþiei de taxi de pe
latura esticã a English Park, din
faþa Casei Albe, singura staþie
dim municipiu amplasatã sub fe-
restrele unui bloc de locuinþe. Re-
pet, singura. Claxoane nons-
stop, portiere ºi capote trântite,
înjurãturi ca la uºa cortului, mi-
zerie pe stradã, ambalaje de tot
felul, cutii de sucuri, de cafea,
pete de ulei care rãmân sub ma-
ºini!”

„Nici un turist strãin
nu s-ar încumeta sã urce într-un

astfel de taxi”
Vrând-nevrând, s-a ajuns ºi la

comportamentul taximetriºtilor
din oraº. Ciri Mayer i-a spus pri-

Vestimentaþia de varã a taximetriºtilor a fost ta-
xatã dur de un cunoscut interpret de muzicã uºoa-
rã. Ciri Mayer s-a plâns primarului cã persoanele
care practicã taximetria au un grad de educaþie
precar spre zero, dar cã, totuºi, trebuie sã aibã
grijã la modul cum se îmbracã atunci când se aflã
la volan. În plinã competiþie pentru obþinerea ti-
tlului de Capitalã Culturalã Europeanã, turiºtii
care ajuns la Craiova ar putea fi oripilaþi de ºlapii
ºi bermudele acestora.

marului cã persoanele care prac-
ticã aceastã activitate au un nivel
de educaþie „precar spre zero”,
se îmbracã inadecvat, fiind niºte
prezenþe dezagreabile pentru tu-
riºtii care vin sã viziteze oraºul
nostru. „ªtim cu toþii nivelul edu-
caþional al practicanþilor respec-
tivei ocupaþii, de la precar spre
zero, în proporþie de aproape
90%. Eu sunt extrem de neplã-
cut impresionat când vãd vesti-
mentaþia taximetriºtilor. Nu aº
zice sã fie ca la Budapesta, nu
mai departe, costum negru, cã-
maºã albã ºi cravatã, dar este
inadmisibil sã stea în ºlapi, ber-
mude, transpiraþi sau în maieu.
Cred cã nici un turist strãin nu s-
ar încumeta sã urce într-un astfel
de taxi. În plus, nu respectã nici
un indicator, Ei cred cã au drep-
tul sã parcheze, sã opreascã, sã
se dea jos ºi sã îºi ia clientul de
peste tot”, a spus Ciri Mayer.

Primarul Craiovei: ”Se îmbracã
greºit, vorbesc urât!”

Caracterizarea fãcutã de
acesta i-a sunat cunoscutã ºi pri-
marului Lia Olguþa Vasilescu.
Edilul a explicat cã staþia de taxi

de la Casa Albã a fost instituitã
pentru a-i putea servi persoa-
nele care vin sã viziteze Centrul
istoric, dar cã se cautã soluþii
pentru a fi mutatã într-alt loc,
dupã care a criticat ºi ea com-
portamentul ºi modul cum se
prezintã în faþa clienþilor. „Avem
foarte multer sesizãri de la ce-
tãþeni în ceea ce îi priveºte pe
taximetriºti. Într-adevãr, se îm-
bracã greºit, vorbesc urât”, a
admis primarul. Lia Olguþa Va-
silescu a adãugat la metehnele
taximetriºtilor ºi faptul cã, pe
timp de varã, când este canicu-
lã afarã, aceºtia refuzã sã punã
în funcþiune aerul condiþionat, în

ciuda faptului cã acest lucru este
cerut cu insistenþã de clienþi. ”Nu
pun nici aerul condiþionat când
merg cu maºina. Trebuie sã fie
ºi ei mai civilizaþi”, a adãugat
primarul Olguþa Vasilescu

În Craiova circulã
1.735 de taximetre

Autoritãþile locale au început cu
un numãr de 2.160 de autorizaþii,
câte erau în 2009, la care se adã-
uga ºi o listã lungã de operatori
care se aflau în aºteptare. Între
timp, taximetrele s-au redus la
2.050, iar la începutul mandatului
actualului primar, Lia Olguþa Va-
silescu, numãrul acestora ajunse-
se la 1.872 de taximetre. De co-
mun acord cu consilierii munici-
pali, care se plângeau în plen de
comportamentul taximetriºtilor,
Lia Olguþa Vasilescu a spus cã
numãrul maºinilor care fac taxi în
Craiova este oricum prea mare ºi
cã trebuie sã fie redus. Cum? Pri-
marul a declarat, la începutul lui
2013, cã în locul celor care li se
vor retrage autorizaþiile de funcþi-
onare nu vor mai fi lãsaþi în trafic
alþii, astfel cã, în timp, se va ajun-
ge la numãrul de 1.200 de taxi-
metre cât prevede legea.

Primãria a anulat
439 de autorizaþii

În acest moment, în Craiova
circulã 1.735 de taximetre, aces-
tora verificându-li-se autorizaþii
de funcþionare în februarie anul
acesta. În luna respectivã, au fost
însã retrase autorizaþii la un nu-
mãr de 439 de taximetriºti, per-
soane fizice ºi societãþi. Legea

(nr. 38/2003) spune însã cã nu-
mãrul maxim trebuie sã fie de 4
taxiuri la 1.000 de locuitori, ceea
ce pentru Craiova ar însemna un
numãr de 1.200 de taximetriºti.
O altã prevedere spune cã ve-
chimea maximã a autovehiculu-
lui este de 10 ani de la data fa-
bricaþiei.  La abaterile grave de
la conduita profesionalã, taxime-
ristul este taxat, printre altele,
pentru utilizarea aparatelor de ta-
xat nefiscalizate sau a aparatelor
de taxat ºi a statiilor radio pro-
curate nelegal, fãrã sã fie stipulat
nimic vizavi de comportamentul
acestuia în trafic.

Ecusonul taximetristului
ºi tarifele, la loc vizibil

Identitatea taximetristului ºi
tariful pe kilometru pe care-l per-
cepe sunt însã detalii clare care
sunt stipulate în respectiva lege.
Aºadar, la bordul autovehiculu-
lui trebuie sã se gãseascã ecu-
sonul taximetristului, protejat in-
 folie ºi afiºat la loc vizibil. Clien-
tul care urcã în taxi trebuie sã
poatã citi numele taximetristului,
sã vadã o fotografie a acestuia ºi
sã ºtie care este societatea ce
deþine autorizaþia de transport.
Tot la loc vizibil trebuie sã fie afi-
ºatã ºi lista tarifelor practicate, ºi
anume valoarea tarifelor pe timp
de zi ºi pe timp de noapte prac-
ticate: tariful de distanþã (lei/
km)~ tariful de staþionare (lei/
ora)~ tariful de pornire (lei). Lista
cu tarifele trebuie sã aibã ºtam-
pila primãriei Craiova ºi o sem-
nãturã autorizatã, care au carac-
ter de vizã de conformitate.
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Ieri, pe rolul Tribunalului Dolj
s-a înregistrat dosarul în care Ma-
rian Alin Oancea, de 23 de ani, din
comuna Bratovoeºti, a fost trimis
în judecatã pentru comiterea in-
fracþiunilor de dare de mitã ºi con-
ducerea unui autovehicul pe dru-
murile publice de cãtre o persoanã
fãrã permis. Odatã cu înregistra-
rea dosarului, instanþa a menþinut
arestarea preventivã a inculpatului:
„Constatã legalitatea ºi temeini-
cia mãsurii arestãrii preventive. În
baza art. 207 alin. 4 din NCPP
Menþine arestarea preventivã a
inculpatului OANCEA ALIN MA-
RIAN. În baza art. 275 alin. 3

O amplã acþiune pentru destructurarea
unei grupãri infracþionale organizate, spe-
cializate în producerea ºi vânzarea de sub-
stanþe cu efecte psihoactive a fost demara-
tã, ieri, de poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova. Oamenii legii au descins, simultan,
la 33 de adrese din Craiova, dar ºi din douã
localitãþi învecinate, într-un dosar în care

Conform reprezentanþilor Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, luni searã, în ju-
rul orei 18.00, pe D.N. 56, în comuna Po-
dari, Silviu Manea, de 39 de ani, din locali-
tate, în timp ce conducea un autoturism
Dacia Logan, dinspre Calafat cãtre Craiova,
ajuns într-o intersecþie, la efectuarea viraju-
lui la stânga, nu a acordat priori-
tate de trecere motocicletei con-
dusã din sens opus de Constantin
Rãduþ, de 45 de ani, din comuna
Podari. În urma impactului deo-
sebit de violent a rezultat vãtã-
marea corporalã gravã a moto-
ciclistului ºi a soþiei sale, Valenti-
na, în vârstã de 45 ani, din Cra-
iova, pasagerã pe motocicletã.
Cele douã victime au fost pre-
luate de ambulanþe SMURD ºi
transportate la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, sta-
rea bãrbatului fiind cea mai gra-

La judecatã pentru cã a vrut sãLa judecatã pentru cã a vrut sãLa judecatã pentru cã a vrut sãLa judecatã pentru cã a vrut sãLa judecatã pentru cã a vrut sã
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Tânãrul de 23 de ani, din comuna
Bratovoeºti, prins în flagrant încer-
când sã mituiascã un ofiþer al Servi-
ciului Rutier Dolj cu 400 de euro
pentru a scãpa de dosar penal, a fost

trimis în judecatã pentru dare de
mitã ºi conducere fãrã permis. Do-
sarul s-a înregistrat ieri la Tribunalul
Dolj, instanþa menþinând arestarea
preventivã a inculpatului.

NCPP cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu, azi,
16.06.2014”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Reamintim cã reprezentanþii
IPJ Dolj anunþau, la sfârºitul lunii
mai, faptul cã un ofiþer de poliþie
din cadrul Serviciului Rutier Dolj
sesizase conducerea cã, în timp
ce se afla în serviciul de suprave-
ghere ºi control al traficului ru-
tier pe D.N. 55, în localitatea
Teasc, a oprit pentru control un
autoturism BMW condus de Ma-

rian Alin Oancea, de 23 ani, din
comuna Bratovoeºti, Dolj. La ve-
rificarea documentelor, poliþistul
a constatat cã tânãrul avea sus-
pendat dreptul de a conduce au-
tovehicule pe drumurile publice.
Permisul îi fusese suspendat pen-
tru o perioadã de 30 de zile, pen-
tru cumul de puncte, iar suspen-
darea i-ar fi expirat o zi mai târ-
ziu. Oancea a fost dus la sediul
IPJ Dolj, unde se aflã ºi Serviciul
Rutier Dolj, pentru întocmirea ac-
telor de constatare a infracþiunii,
însã tânãrul, în repetate rânduri,
i-a propus ofiþerului de poliþie sã-
i dea suma de 400 euro pentru a

nu i se întocmi dosar penal. Con-
ducerea IPJ Dolj a sesizat Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
pe ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj, care au preluat
cercetãrile, iar pe 26 mai a.c., la
ora 18.30, a fost realizat flagran-
tul, tânãrul fiind prins cu banii în

biroul poliþistului. Oancea a fost
reþinut pe 24 de ore, iar o zi mai
târziu, miercuri, 27 mai a.c., a
fost prezentat Tribunalului Dolj,
care i-a emis mandat de arestare
pe 30 de zile, respingându-i cere-
rile de arest la domiciliu sau lua-
rea mãsurii controlului judiciar.

Grupare de traficanþi de
etnobotanice destructuratã

de oamenii legii

Soþ ºi soþie rãniþi grav
în accident la Podari
Doi doljeni, soþ ºi soþie, din comuna Podari, sunt în stare
gravã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,

dupã ce au fost victimele unui accident petrecut luni searã,
în localitate. Motocicleta pe care circulau cei doi soþi a fost

„spulberatã” de un Logan.

vã. Poliþiºtii îl cerceteazã pe conducãtorul
auto pentru vãtãmare corporalã din culpã.
„Poliþiºtii rutieri au întocmit în cauzã dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corpora-
lã din culpã”, a precizat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminali-
tãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii
DIICOT - Serviciul Teri-
torial Craiova, au orga-
nizat, ieri, o acþiune
vizând destructurarea
unei grupãri infracþiona-
le organizate specializa-
tã în trafic de substanþe
cu efecte psihoactive.
Oamenii legii au descins
la 33 de locuinþe din Craiova ºi douã localitãþi învecinate, apar-
þinând suspecþilor, 15 persoane fiind ridicate pentru audieri ºi
aduse, rând pe rând, la sediul DIICOT.

s-a început urmãrirea penalã pentru infrac-
þiunea de constituirea unui grup infracþional
organizat care se ocupa cu importul ºi co-
mercializarea de droguri etnobotanice. Po-
trivit primelor date ale anchetatorilor, gru-
parea s-a constituit în perioada ianuarie-fe-
bruarie 2015 ºi cuprinde 20-25 de persoa-
ne. Membrii grupãrii procurau din þarã ºi din
strãinãtate, în special din Spania, substanþe
care conþineau cannabis sintetic, pe care le

amestecau cu diverse plante me-
dicinale, cum ar fi salvia, ºi dife-
riþi diluanþi, obþinându-se astfel
produse cu efecte psihoactive.
Substanþele erau apoi porþionate,
ambalate ºi vândute la un preþ de
10 lei/pliculeþ de 0,1-0,2 grame. În
urma descinderilor, oamenii legii au
ridicat 15 persoane pentru audieri,
la finalizarea acestora urmând sã
fie dispuse mãsurile legale de cã-
tre procurorul de caz. Suportul
tehnic a fost asigurat de D.O.S.-
S.O.S. Dolj. Date de interes în ca-
uzã au fost obþinute ºi de la D.I.P.I..
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MIRCEA CANÞÃR
Câteva lucruri care nu se ºtiu sau au

murit în uitare. Acesta este rostul rânduri-
lor de faþã. Adrian Nãstase a conferenþiat
duminicã, în cadrul Întâlnirilor SpectAc-
tor, organizate de Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, despre marele di-
plomat român Nicolae Titulescu, un terito-
riu în care fostul ministru de externe ºi pre-
mier al României are inegalabilã experti-
zã. Fãrã exaltãri emoþionale, a spus destu-
le lucruri interesante, nu poate câte ar fi
dorit, afectatã fiindu-i buna dispoziþie. Dez-
baterea, fiindcã în partea a doua a întâlni-
rii, din sala I.D Sârbu, i s-au pus întrebãri,
s-a circumscris unui act eminamente de
culturã. Cum cultura este un imperiu al pãcii
sociale, Adrian Nãstase n-a evadat din te-
matica dezbaterii, deºi avea ce spune, im-
plicit despre propria activitate pe plan ex-
tern, pentru atingerea unor þinte prioritare
ale guvernãrii sale: admiterea în NATO
ºi UE. ªi atâtea altele. Despre toate aces-
tea pomeneºte însã, cu lux de amãnunte,
în voluminoasa sa lucrare „Cele douã

Un post scriptum la vizita luiUn post scriptum la vizita luiUn post scriptum la vizita luiUn post scriptum la vizita luiUn post scriptum la vizita lui
Adrian Nãstase la CraiovaAdrian Nãstase la CraiovaAdrian Nãstase la CraiovaAdrian Nãstase la CraiovaAdrian Nãstase la Craiova

Adrian Nãstase ºi Javier Solana, pe vremea
când România bãtea la porþile NATO ºi UE. Se
pare cã Javier Solana de Madariaga chiar era
un prieten apropiat al lui Adrian Nãstase.

Românii” (Ed. Niculescu 2014) care adu-
nã vreo 840 de pagini, în format A4. Elogii
pentru „împlinirile” guvernãrii Adrian Nãs-
tase (2001-2004) se aud rar, dar încã se
aud, unele s-au estompat, dupã cum re-
verbereazã ºi destule critici, nu puþine asu-
mate de cel în cauzã. Raportul între opinii-
le favorabile ºi defavorabile rãmâne mai
de grabã subunitar, emoþional influenþate
de soluþiile judecãtorilor, ºi nicidecum de
ceea ce a izbutit guvernarea Nãstase, în-
tre altele ºi o consistentã creºtere econo-
micã. Existã pãreri ºi pãreri, desigur. Nu
despre asta este vorba. Dar pentru Cra-
iova, de pildã, ce a fãcut guvernul Adrian
Nãstase? O întrebare cu rostul ei. Noi ºtim
cã a fãcut destule lucruri bune, dar nu evo-
carea acestora intereseazã, acum la mai
bine de un deceniu, ci poate ceea ce a
fãcut inspirat personal Adrian Nãstase, în
încercarea de a rezolva cu tact ºi bunã
credinþã o problemã, creatã de alþii, stare
de lucruri despre care fusese informat,
alãturi de ministrul Finanþelor Publice Mi-
hai Tãnãsescu, prin memoriile ex-prefec-
þilor Cornel Mondea ºi apoi Ion Cãlin. Nu

mai detaliem. Solidaritatea cu bine-
le ºi adevãrul nu s-a gãsit întotdeau-
na pe toate drumurile. Prin Hotãrâ-
rea de Guvern nr.2409/21 decem-
brie 2004, dupã ce se convinsese
personal, într-o vizitã la Craiova,
cum spuneam, de „ceva, teribil de
încurcat”, cum s- a exprimat la vre-
mea respectivã, ca sã nu mai „dez-
groape morþii”, a dispus schimba-
rea titularului dreptului de proprie-
tate ºi administrare asupra unor
imobile situate în Craiova, în sensul
cã (art.1) „se aproba transmiterea
unor imobile (...) stada Al.I.Cuza nr.
1 ºi strada Unirii nr. 17, judeþul Dolj
(n.r. ex-Palace) (...) din proprietatea
publicã a statului ºi din administra-
rea Ministerului Finanþelor Publice
în proprietatea publicã a municipiu-
lui Craiova ºi în administrarea Con-
siliului Local al municipiului Craio-
va”. Un imobil din „patrimoniul” Bãncii
Comerciale Române SA pentru care
Curtea de Conturi a României plãtise 48
de miliarde lei (inclusiv TVA), conform

H.G. 1429/4 decembrie 2003, cu desti-
naþia de viitor sediu pentru Camera de
Conturi Dolj, dupã ce fusese transmis
Ministerului Finanþelor Publice, prin Ho-
tãrâre de Guvern, trecea cu titlu gratuit
în administrarea Consiliului Local Cra-
iova. Cã la etajele 3 ºi 4 se afla „mutat
temporar” cotidianul „Cuvântul Liber-
tãþii”, constituia de fapt raþiunea îndes-
tulãrii Primãriei Craiova. Mai departe,
orice alte pãreri, nu pot fi considerate
decât partizanat desuet, din partea noas-
trã. ªi ne oprim.

În luna mai, în judeþul
Dolj, au fost efectuate
1.472 de testãri, patru din-
tre acestea fiind pozitive.
Douã din cazuri au fost
descoperite la persoane
care au avut contact cu o
persoanã infectatã cu vi-
rusul HIV, iar alte douã în
urma unor analize fãcute
la cerere. În primele cinci
luni ale anului în judeþul
Dolj s-au efectuat 7.595
de testãri pentru depista-
rea virusului HIV, 19 din-
tre acestea fiind pozitive.
Anul trecut, cele mai mul-
te cazuri de infectare cu
HIV s-au înregistrat la categoria de vârstã 25-
29 de ani, mai ales la tineri din mediul urban.
Nouã pacienþi au murit din cauza SIDA. De
altfel, în ultimii 25 de ani, 419 doljeni au de-
cedat din cauza SIDA, iar 288 de persoane
se aflã sub tratament.

Lipsa de informaþii cu privire la ce înseam-
nã virusul HIV rãmâne o problemã

Potrivit medicilor, testarea se face în orice la-
borator, fie el privat sau de stat. Testul este însã
gratuit doar pentru femeile însãrcinate, în cadrul
unui program derulat de Ministerul Sãnãtãþii. În
funcþie de tipul testului, rezultatul se poate da pe
loc sau este nevoie de 3-5 testãri pe o perioadã

Concurs la Palatul
Copiilor Craiova

Palatul Copiilor din Craiova a gãzduit
cea de –a IX-a ediþie a concursului inter-
naþional „Interferenþe culturale în context
european.” Din pãcate, l manifestarea or-
ganizatã de instituþia crauiveanã, aprobatã
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, nu au fost prezenþi, în acest an, re-
prezentanþi i altor þãri, anul trecut fiind emi-
sari ai Turciei, Bulgariei, Greciei ºi Ser-
biei. Palatul Copiilot Craiova a câºtigat mai
multe premii, la diferitele secþiuni la care
a participat. Astfel, la „aerã plasticã”, din
cei 300 de concurenþi, proveniþi din 15
judeþe, primele locuri ale podiumului au
fost ocupate de reprezentanþii PC Craio-
va, Marele Premiu plecând la Clubul Co-
piilor Reghin. Locurile 1-2 la „dansuri tra-
diþionale” au revenit, de asemenea, craio-
venilor, care au depãºit alte 13 formaþii,
provenite din cinci judeþe. S-a pierdut pri-
mul loc, în beneficiul celor din Fãgãraº,
la „power-point”, dar s-au recuperat pri-
mele douã poziþii le clasamentului, vorbim
de PC Craiova, la „dansuri moderne”. „A
fost o competiþie organizatã fosrte bine ºi
am fost bucuroºi sã vedem o astfel de
participare, cu competitori din aproape
toatã þara”, a sus prof.  Felicia Cãlmuc,
iniþiator al proiectului.

CRISTI PÃTRU

Patru cazuri de infectare cu HIVPatru cazuri de infectare cu HIVPatru cazuri de infectare cu HIVPatru cazuri de infectare cu HIVPatru cazuri de infectare cu HIV
depistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunã

Patru cazuri de infectare cu virusul HIV au fost descoperite în Dolj,
în urma testelor care s-au fãcut pe parcursul lunii mai în mai multe
laboratoare din judeþ. Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) a anunþat cã
între acestea sunt douã cazuri la care virusul a fost descoperit dupã ce
au avut contact cu o persoana infectata cu virusul HIV.

mai îndelungatã. În România, conform Centru-
lui Român HIV/SIDA, numãrul cazurilor cumu-
lative 1985-2012 cu HIV/SIDA a fost de 17.819,
pacienþii rãmaºi în viaþã fiind în numãr de 11.189.
În prezent, se aflã în evidenþe ca pacienþi cu HIV
ºi SIDA 9.475 de persoane.

Dincolo de toate, o problemã rãmâne lipsa
de informaþii cu privire la ce înseamnã viru-
sul HIV ºi SIDA. 30.8% din respondenþii cer-
cetãrii „Sub Lupã” cred cã toþi copiii nãscuþi
din mame seropozitive vor fi ºi ei seropozi-
tivi, iar 20% din respondenþi, cred cã este
nevoie de veselã separatã pentru a se proteja
de infecþia cu HIV. Totodatã, 69,8% din
respondenþi asociazã persoanelor seropoziti-
ve cuvinte aparþinând registrului negativ

(„frustrate”, „labile”, „nefericite”, „depresi-
ve”, „izolate”, „stare de sãnãtate instabilã ºi
contagioasã”, „dependente”, „iresponsabile”).
24.2% din respondenþi nu s-ar simþi confor-
tabil sã îmbrãþiºeze o persoanã seropozitivã.
În România, doar în perioada ianuarie-iunie
2014 au fost înregistrate 319 cazuri noi de
infecþie cu HIV, numãrul persoanelor înre-
gistrate ca trãind cu HIV/SIDA, la finalul lu-
nii iunie 2014 fiind de 12.603.

Progresele înregistrate de medicinã
au salvat câteva milioane de vieþi

Progresele înregistrate în medicinã au
fãcut, totuºi, ca persoanele infectate cu HIV
sã trãiascã mai mult decât, spre exemplu, în
urmã cu 20 de ani. Se estimeazã cã peste
trei milioane de vieþi au fost salvate înce-
pând cu anul 1996, când accesul la trata-
ment a fost permis. Potrivit reprezentanþilor
Organizaþiei Naþiunilor Unite, în 2013, la ni-
vel global, s-au înregistrat 1,5 milioane de
decese cauzate de SIDA. Dar numãrul de
victime provocate de SIDA a scãzut net în
întreaga lume, fiind cu 11,8% mai mic de-
cât în anul precedent. Este cea mai puterni-
cã scãdere de la vârful epidemiei în 2005.

În timp ce numãrul deceselor legate de SIDA
a scãzut constant cu 100.000 pe an începând
din 2005, în 2013 scãderea a fost de 200.000.
Numãrul deceselor legate de SIDA a scãzut
cu 35% de la vârful înregistrat în 2005. De
asemenea, numãrul cazurilor noi de infestare
cu HIV a scãzut de la 2,2 milioane în 2012, la
2,1 milioane în 2013. Cazurile noi de contami-
nare la copii s-au diminuat de asemenea, de la
270.000 la 240.000. Din 2005, numãrul cazu-
rilor noi de îmbolnãvire s-a redus în total cu
27,6% în întreaga lume.

RADU ILICEANU
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 Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj aratã cã are grijã de
copiii de grãdiniþã, pe perioa-
da vacanþei de varã. Prof.
Cristina Ciocoiu, inspector
pentru Educaþie Timpurie (în-
vãþãmânt preprimar – n.r.)  a
przentat programul estival
pentru micuþi: „Fiecare unita-
te de învãþãmânt trebuie sã
afiºeze, la avizier, informaþii
pentru pãrinþi, cu privire la
programul de funcþionare a
grãdiniþelor. De asemenea,
trebuie încheiat un protocol
pentru asugurarea primirii
copiilor în centrele zonale
amintite. ”.

Beneficiul
copiilor,
principala grijã

Dupã ce a fost stabilitã strategia, a fost
pus la punct ºi programul. „Urmãrim, în
primul rând, beneficiul copilului. Sunt
zece Centre Zonale care vor funcþiona în

În perioada iulie-august 2015, copiii de
grãdiniþã vor avea posibilitatea de a
urma cursurile instituþiilor de învãþãmânt
preprimar, ori acolo unde sunt arondaþi,

Anul 2015 marcheazã centenarul naº-
terii celebrei cântãreþe Edith Piaf. Întâl-
nirea de ieri, de la Biblioteca Francezã
„Omnia”, filialã a Bibliotecii Naþionale a
României, organizatã de instituþia-gaz-
dã ºi AMOPA – Roumanie (Asociaþia
Membrilor Ordinului „Palmes Academi-
ques” din România), s-a desfãºurat sub
semnul acestei celebrãri, reunind elevi,
profesori, public francofil, într-o ambian-
þã agrementatã de o voce nemuritoare,
inconfundabilã.

Programul a inclus rememorarea unor
momente din biografia Piaf, lecturã din
corespondenþa cântãreþei cu boxeurul
Marcel Cerdan, marea sa dragoste, vi-
zionarea unor secvenþe din filmele dedi-
cate artistei ºi audiþie muzicalã.

Edith Piaf (pe numele sãu adevãrat
Edith Giovanna Gassion) s-a nãscut la 19 decembrie 1915, la Paris.
S-a stins din viaþã în data de 10 octombrie 1963, fiind înmormântatã

ori acolo unde, fiind în apropierea domi-
ciliului, pot merge ºi în alte unitãþi simi-
lare, în aºa fel încât beneficiul minorului
sã primeze.

Craiova. Vã dau câteva exemple: Centrul
Zonal nr.1 Craioviþa Nouã (Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Floare Albastrã” –
iulie, Grãdiniþa cu PP „Piticot” - august);
Centrul nr.2, în acelaºi cartier (Grãdiniþa

cu PP „Phoenix” – iulie, Grãdi-
niþa cu PP „Florea Soarelui” .-
august)”, a precizat prof.  Mi-
hãiþã Stoica, purtãtor de cu-
vânt al ISJ Dolj. În acelaºi as-
pect, în iulie mai fac parte din
program Grãdiniþele cu PP „Cã-
suþa cu Poveºti”  ºi „Curcu-
beul copilãtiei”, ambele din
Brazda lui Novac; „Sf. Ana” ºi
„Nicolae Romanescu”, din Ro-
maneºti; „Dumbrava Minuna-
tã” (Calea Bucureºti - Institut);
„Castelul fermecat” (Valea Ro-
ºie); „Pinocchio” (Rovine –
Calea Bucureºti); „Cãsuþa fer-
mecatã” (Centru – Calea Seve-
rinului) ; „Traian Demetrescu”,
prin „Iedera” (Centru); „Tudor
Vladimirescu” (Centru ºi
Garã). În august, sunt aron-
date „Piticot”, „Floarea Soa-

relui”, „Voinicelul”, „Otilia Cazimir”,
„Eden”, „Elena Farago”, „Sf. Lucia”, „Pa-
radisul copiilor”, „Cãsuþa piticilor” ºi „Tu-
dor Vladimirescu”.

CRISTI PÃTRU

Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu” organizeazã
astãzi, ora 19.00, la Galeriile de Arta ale Cercului Militar
Craiova, expoziþia membrilor Fotoclubului „Marx Jozsef”
din Târgu Mureº, intitulatã „Colecþia de varã”.

Expoziþia cuprinde aproximativ 60 de fotografii ºi,
„pe lângã numeroase lucrãri cu caracter pur etnografic,
prezintã ºi alte tematici interesante prin modul de
abordare ºi maniera de exprimare, ca arhitectura,
copilãria, portretul, peisajul, dar ºi multe eseuri”, a
precizat col. (r.) Mircea Anghel, preºedintele fotoclu-
bului craiovean. La vernisaj ºi-au anunþat participarea
câþiva membri importanþi ai fotoclubului din Tg.
Mureº, împreunã cu preºedintele acestuia, Both Gyula
– A.FIAP.

„Deschiderea va fi urmatã de o întâlnire a membrilor
fotoclubului oaspete cu cei ai fotoclubului nostru, iar
în ziua urmãtoare vom oferi colegilor mureºeni
posibilitatea realizãrii unei sesiuni foto în zona
Horezu”, a adãugat Mircea Anghel, menþionând cã
evenimentul de la Craiova are loc în cadrul schimburi-
lor anuale de expoziþii dintre cele douã fotocluburi.

MAGDA BRATU

S-a încheiat
înscrierea la
învãþãmântul
profesional

Au fost finalizate
înscrierile în învãþã-
mântul profesional
de stat ºi particular,
depunându-ºi cereri,
de urmare a cursuri-
lor de trei ani, 823 de
tineri, pe cele 1.456 de
locuri eliberate de
cãtre Ministerul Edu-
caþiei  ºi Cercetãrii
ªtiinþifice. „Sunt 22
de unitãþi de învãþã-
mânt profesional ºi
tehnic, la forma de
stat, ºi una din dome-
niul privat. S-a stabilit cã, în trei dintre cele de la
buget, va avea loc o probã suplimentarã de admi-
tere: Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chi-
þu” Craiova, Liceul Tehnologic „C.N. Plopºor”
Pleniþa ºi Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Se-
garcea. De asemenea, la Liceul Tehnologic de
Transporturi Cãi-Ferate Craiova, va fi organizatã
o etapã de preselecþie a candidaþilor, solicitatã de
agenþii economici cu care unitatea de învãþãmânt
are contracte de ºcolarizare ºi practicã”, a spus
prof. Simona Ciulu, inspector discipline tehnice
în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Mãsuri
de precauþie
pentru
achiziþionarea
de manuale

I n s p e c t o r a t u l
ªcolar Judeþean Dolj
îºi ia mãsuri de pre-
cauþie pentru anul
ºcolar 2015/2016.
Astfel, sunt semna-
le cã necesarul de
manuale ºcolare noi,
pentru clasa a III-a,
nu ar putea fi acope-
rit. De aceea, ISJ
Dolj le-a cerut tutu-
ror instituþiilor de în-
vãþãmânt din subor-
dine, care au în
structurã asemenea
clase, sã trimitã o situaþie concretã, în aºa fel
încât, în limita fondurilor disponibile, sã fie achi-
ziþionate manualele, conform unei liste aproba-
te de cãtre forurile superioare.

Sãrbãtoare
la Centrul de
Excelenþã Dolj

Astãzi, înce-
pând cu ora 11:00,
Centrul de Excelen-
þã Dolj îºi va sãr-
bãtori elevii ºi ca-
drele didactice. În
Sala de festivitãþi a
Colegiului Naþio-
nal „Carol I”, se va
desfãºura serba-
rea sfârºitului de
an ºcolar, unde
sunt aºteptaþi toþi
cei cre au contri-
buit, în 2014/2015,
la rezultatele foarte bune obþinute de cei care au
fãcut parte din rândurile Centrului de Excelenþã.

în cimitirul Pere-Lachaise. Prove-
nind dintr-o familie dezorganiza-
tã, Edith începe sã cânt pe strãzi,
apoi în cabarete, pentru a-ºi câº-
tiga existenþa. Este descoperitã
ºi angajatã de Louis Leplee, di-
rectorul unui restaurant-cabaret.
Atras de vocea sa ca un ciripit
de vrãbiuþã, acesta o boteazã
Piaf, nume intrat în eternitate.

Aºa începe drumul spre glo-
rie al celei care va deveni stea-
ua cântecului francez. Edith Piaf
va susþine concerte pe celebra
scenã parizianã Olympia, dar ºi
în strãinãtate, în special la New
York. Vocea sa puternicã, vi-
brantã, continuã sã farmece.
„La vie en rose”, „Hymne” a l’a-

mour”, „Non, je ne regrette rien” sunt cântece interpretate ºi în
prezent în lumea întreagã.

„Colecþia de varã” a membrilor Fotoclubului
„Marx Jozsef” din Târgu Mureº, expusã la Craiova

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU
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Preºedintele rus Vladimir Putin a
declarat ieri cã Rusia va avea în acest
an noi rachete balistice interconti-
nentale capabile sã penetreze orice
sistem de apãrare antirachetã. “For-
þele nucleare ruse vor fi dotate în
2015 cu peste 40 de noi rachete ba-
listice intercontinentale, care vor fi
capabile sã treacã de orice sistem
de apãrare antirachetã, oricât de per-
fecþionat din punct de vedere teh-
nic ar fi acesta”, a afirmat liderul de
la Kremlin, cu prilejul deschiderii
forumului tehnico-militar “Armata-
2015”, la Kubinka, în apropiere de
capitala rusã. În acelaºi context, Vla-
dimir Putin a subliniat cã Rusia va
acorda în continuare o atenþie deo-
sebitã “realizãrii programului de stat
în privinþa înarmãrii ºi modernizãrii
complexului militar-industrial”. Pre-
ºedintele Putin a mai indicat cã Ru-
sia va crea douã noi reþele radar care
sã controleze zonele strategice de
vest ºi de est, precizând în acelaºi
timp cã armata rusã a început sã pri-

Egipt: Tribunalul
confirmã pedeapsa
cu moartea pentru
fostul preºedinte
Mohamed Morsi

Tribunalul Penal din Cairo
a confirmat ieri pedeapsa
capitalã pronunþatã în urmã cu
o lunã împotriva fostului
preºedinte islamist Mohamed
Morsi, pentru plãnuirea unei
evadãri în masã dintr-o închi-
soare ºi a unor atacuri, împre-
unã cu organizaþiile Hamas ºi
Hezbollah, împotriva ordinii de
stat în timpul revoltei din 2011
care a pus capãt regimului lui
Hosni Mubarak.  Pedeapsa cu
moartea a fost confirmatã
dupã ce instanþei i-a parvenit
avizul, neconstrângãtor, al
Marelui Muftiu, principala
autoritate islamicã a þãrii.
Potrivit agenþiei Reuters, Morsi,
îmbrãcat într-o uniformã
albastrã de închisoare, a fost
calm ºi a zâmbit uºor atunci
când judecãtorul a citit verdic-
tul, în incinta Academiei de
poliþiei din Cairo. Puþin mai
devreme, acelaºi tribunal l-a
condamnat pe Morsi, primul
preºedinte ales democratic în
Egipt, demis în 2013 de
armatã, la închisoare pe viaþã
pentru “spionaj” în favoarea
miºcãrii palestiniene Hamas,
organizaþiei libaneze Hezbollah
ºi Iranului. La 21 martie, într-
un prim proces, împotriva lui
Mohamed Morsi a fost dictatã
o pedeapsã de 20 de ani de
închisoare pentru incitare la
violenþã împotriva manifestan-
þilor în 2012, în scurtul sãu
mandat de un an. Toate cele
trei verdicte, din cele cinci
intentate fostului preºedinte, au
fost pronunþate în primã
instanþã ºi împotriva lor se
poate face recurs. În procesul
pentru spionaj, tribunalul a
confirmat pedepsele cu moar-
tea dictate la 16 mai împotriva
a 16 persoane, printre care doi
lideri ai Frãþiei Musulmane,
Khairat al-Chater, un om de
afaceri extrem de bogat, ºi
Mohamed al-Beltagui. Alte 16
persoane, printre care ghidul
suprem al Fraþilor Musulmani,
Mohamed Badie, ºi fostul
preºedintele al parlamentului,
Saad al-Katatni, au primit ºi ei
condamnãri la închisoare pe
viaþã, care în Egipt este însã
plafonatã la 25 de ani de
detenþie. Doi alþi inculpaþi au
fost condamnaþi la câte 7 ani
de închisoare. Fostul preºedinte
al Egiptului ºi cei 34 de co-
inculpaþi au fost gãsiþi vinovaþi
de furnizarea de “rapoarte de
securitate” cãtre Iran ºi de
spionaj în favoarea Hamas ºi a
Hezbollah, “în vederea unor
atacuri teroriste în þarã pentru
instalarea haosului ºi rãsturna-
rea ordinii de stat”. Inculpãrile
au survenit dupã ce armata,
condusã atunci de Abdel-
Fattah al-Sissi, ales între timp
preºedinte, l-a demis pe Morsi
la mijlocul lui 2013, în cursul
unor proteste de masã.

SUA ar putea mobiliza în Europa avioaneSUA ar putea mobiliza în Europa avioaneSUA ar putea mobiliza în Europa avioaneSUA ar putea mobiliza în Europa avioaneSUA ar putea mobiliza în Europa avioane
de vânãtoare invizibile pe radarde vânãtoare invizibile pe radarde vânãtoare invizibile pe radarde vânãtoare invizibile pe radarde vânãtoare invizibile pe radar

Pe fondul tensiunilor cu Rusia, for-
þele aeriene americane ar putea mobili-
za avioane de vânãtoare invizibile pe
radar Raptor F-22, a declarat luni se-
cretarul pentru Forþele Aeriene, Debo-
rah Lee James. “Cea mai mare amenin-
þare la care mã gândesc este ce se în-
tâmplã în Rusia. Acesta este unul din-
tre principalele motive pentru care sunt
aici”, a declarat James la Paris. Rusia
ºi-a multiplicat zborurile la frontierele
cu þãrile europene, pe fondul creºterii
tensiunilor cu Occidentul dupã anexa-
rea Crimeei, dar a negat cã operaþiunile
sale militare sunt ameninþãtoare. For-
þele aeriene americane ºi-au multiplicat
patrulele aeriene în þãrile baltice ºi au
adus bombardiere B-2 invizibile pe radar ºi B-52
în Marea Britanie, în efortul de a-ºi demonstra
puterea militarã în Europa. “Planul la acest mo-
ment este sã creºtem nivelul rotaþiilor”, a decla-
rat ea, avioanele F-22 fiind printre echipamentele
care ar putea veni în Europa. Recent, New York
Times a relatat cã Pentagonul intenþioneazã sã

staþioneze armament greu, între care tancuri, pre-
cum ºi 5.000 de militari în câteva state est-euro-
pene, între care ºi România, ºi în þãrile baltice.
Propunerea, în cazul în care va fi aprobatã, va
marca o premierã de la sfârºitul Rãzboiului Rece,
fiind prima datã când Statele Unite ar staþiona
echipament militar greu într-un nou stat membru

NATO din Europa de Est care a fãcut
parte din sfera de influenþã a Uniunii
Sovietice. Purtãtorul de cuvânt al Ca-
sei Albe, Josh Earnest, a comentat luni
pentru prima datã dupã ce cotidianul
The New York Times a relatat cã Sta-
tele Unite intenþioneazã sã amplaseze
armament greu în þãri din zona balticã
ºi estul Europei, printre care Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, România,
Bulgaria ºi posibil Ungaria. “Am sem-
nat un tratat NATO care vizeazã apã-
rarea aliaþilor noºtri ºi care este un do-
cument pe care SUA ºi preºedintele
lor îl respectã în mod serios”, a spus
reprezentantul Casei Albe, citat de
postul de radio Vocea Americii. Dacã

acest plan va fi pus în practicã, va fi vorba de-
spre cea mai mare desfãºurare de forþe ale SUA în
noile state membre ale NATO. Presa americanã a
sugerat cã, în cazul aprobãrii sale, planul va fi
pus în aplicare înaintea apropiatei reuniuni a mi-
niºtrilor apãrãrii din statele membre NATO, pre-
vãzutã pentru 24 iunie, la Bruxelles.

Fostul guvernator al statului Florida, Jeb Bush,
ºi-a lansat candidatura la preºedinþia Statelor Uni-
te, promiþând sã “repare” un Washington “dis-
funcþional” în opinia sa. Jeb Bush, în vârstã de
62 de ani, a intrat în cursa pentru obþinerea în-
vestiturii Partidului Republican în alegerile prezi-
denþiale de anul viitor. Fratele ºi tatãl lui Bush au
fost amândoi preºedinþi ºi ºi-au încheiat manda-
tele cu niveluri scãzute de popularitate. În dis-
cursul pe care l-a susþinut, Jeb Bush ºi-a stabilit
obiective economice ambiþioase, inclusiv o creº-

Nasir al-Wuhayshi, liderul grupã-
rii Al-Qaida în Peninsula Arabicã
(AQPA) ºi numãrul doi în cadrul re-
þelei, a fost ucis într-un atac cu un
avion american fãrã pilot în regiunea
Hadramout, în Yemen, au declarat doi
oficiali yemeniþi din domeniul secu-
ritãþii. Câteva ore mai târziu, grupa-
rea a confirmat moartea liderului
AQPA. Într-un mesaj video publicat
marþi, AQPA afirmã cã al-Wuhayshi
a fost ucis împreunã cu doi adjuncþi.
Liderul militar Qasm al-Rimi - alias
Abu Hureira al-Sanaani - va fi succe-
sorul sãu, anunþã gruparea. Autori-
tãþile americane depun eforturi sã
confirme moartea lui al-Wuhayshi, a
declarat un oficial american din ca-
drul serviciilor de informaþii. Al-Wu-
hayshi a fost al doilea în ierarhia re-
þelei Al-Qaida ºi liderul AQPA. Cu-
noscut ºi ca “prinþul moºtenitor” al
Al-Qaida, el apãrea într-o înregistra-
re video, postatã pe Internet în apri-
lie anul trecut, în aer liber, în mijlocul
unor susþinãtori. În discursul pe care-
l susþinea în faþa acestora, el afirma
cã vizeazã Statele Unite. “Trebuie sã
eliminãm crucea. Purtãtoarea crucii

Peste 40 de rachete balistice intercontinentale
vor intra în dotarea forþelor nucleare ruse

Numãrul doi în ierarhia Al-Qaida,
ucis într-un atac în Yemen

meascã primele noi modele de vehi-
cule blindate care, conform afirma-
þiilor sale, sunt unice în lume dupã
capacitãþile de luptã ale acestora. De
amintit cã Rusia criticã în mod con-
stant planurile SUA de amplasare în
Europa a unor elemente din siste-
mul lor de apãrare antirachetã, iar ne-
gocierile dintre Moscova ºi Wa-
shington s-au derulat de la început
cu mare dificultate pe acest subiect.
În contextul conflictului din estul se-
paratist al Ucrainei, dialogul pe aceas-
tã temã a fost practic suspendat. Di-
plomaþia de la Moscova declara re-
cent cã, în condiþiile întãririi potenþi-
alului militar al NATO, Rusia îºi re-
zervã dreptul de lua mãsurile nece-
sare pentru apãrarea securitãþii ºi a
intereselor sale naþionale. “Urmãrim
paºii SUA ºi ai aliaþilor acestora în
ceea ce priveºte construirea unui
sistem global de apãrare antirache-
tã, precum ºi alþi factori care influ-
enþeazã securitatea Rusiei”, decla-
rat Ministerul rus de Externe.

este America”, spunea el. Al-Wuha-
yshi, originar din Yemen, a preluat
conducerea AQPA în 2009. El a eva-
dat dintr-o închisoare yemenitã în
2006 ºi a fost, anterior, secretarul per-
sonal al lui Osama ben Laden. “Dacã
este adevãrat, este o loviturã semni-
ficativã. Conducerea conteazã”, a
declarat luni senatorul independent
din Maine Angus King pentru CNN.
În opinia sa, eliminarea lui al-Wuha-
yshi va afecta Al-Qaida. Însã reþea-
ua reprezintã în continuare o amenin-
þare, a apreciat el. “Este un efort de
lungã duratã, dificil, în care ne-am
angajat ºi va necesita tot felul de in-
strumente”, a spus King. Informaþii
despre eliminarea lui al-Wuhayshi au
apãrut dupã ce avioane americane au
efectuat un atac în Libia în care ar fi
fost ucis un lider terorist din Africa
de Nord. Þinta atacului a fost Mok-
htar Belmokhtar, un veteran islamist
afiliat reþelei Al-Qaida, a declarat un
oficial american pentru CNN. Guver-
nul libian a anunþat cã Belmokhtar a
fost ucis într-un atac comis în wee-
kend, însã americanii nu au confir-
mat.

Jeb Bush ºi-a lansat candidatura la preºedinþia SUA
tere economicã de 4% pe an. El a criticat bilanþul
anilor în care democraþii s-au aflat la putere ºi a
atacat birocraþia din capitala americanã. “Nu avem
nevoie de alt preºedinte care sã deþinã doar pri-
mul loc în rândul elitelor rãsfãþate de la Washing-
ton”, a declarat el în faþa susþinãtorilor din fieful
sãu, Miami, în Florida, stat al cãrui guvernator a
fost timp de zece ani. “Avem nevoie de un preºe-
dinte pregãtit sã înfrunte ºi sã lupte împotriva
acestei culturi. Iar eu voi fi acest preºedinte”, a
spus el. La ºase ani dupã ce George W. Bush ºi-

a încheiat mandatul, familia Bush doreºte sã se
întoarcã la Casa Albã, însã altã dinastie vrea ace-
laºi lucru. Hillary Clinton, care a intrat în cursa
democratã de douã luni, a susþinut sâmbãtã, la
New York, primul sãu discurs important de cam-
panie, alãturi de soþul ei, Bill Clinton, fost preºe-
dinte american. Fostul secretar de Stat, care se
prezintã drept campioana claselor de mijloc, ar
putea deveni prima preºedintã a Statelor Unite.
Jeb Bush ar putea avea de înfruntat alþi 12 con-
tracandidaþi în alegerile primare republicane.
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Colegiul craiovean a fost coor-
donator de proiect,  având ca par-
teneri Liceul Klaipedos Vytauto
Didzioj din Klaipeda, Lituania ºi

Liceul Georges Cabanis din ora-
ºul Brive-la-Gaillarde, Franþa. La
capãtul celor doi ani de activitãþi
ce au adus  satisfacþii ºi amintiri
de neuitat unui numãr de aproape
200 de elevi ºi profesori din cele
trei licee partenere (din care apro-
ximativ 75 de participanþi la mobi-
litãþile proiectului desfãºurate la
Brive la Gaillarde, Franþa – octom-
brie 2013 , reuniune de coordona-
re a proiectului , Craiova, Româ-
nia – martie 2014 , Klaipeda, Li-
tuania  – octombrie 2014 ºi Brive
la Gaillarde – martie 2015 ) , re-
dactarea unei sinteze asupra impac-
tului asupra beneficiarilor direcþi ar
fi greu de realizat , sinteza fiind,
fãrã îndoialã, reducþionistã ºi ne-
reuºind sã surprindã emoþii, zâm-
bete, dãruire de sine, comunicare,
trãiri intense ocazionate de ºansa
participãrii la un proiect european
de anvergurã.

Proiectul a fost
unul  transdisciplinar

Prof.dr Alina Ioanicescu, coor-
donator de proiect a precizat cã
obiectivele parteneriatului au fost
clar formulate încã din faza de
candidaturã pentru obþinerea finan-
þãrii din fonduri europene ºi ele se
regãsesc în întregime îndeplinite în
momentul finalizãrii proiectului (31
iulie 2015) :  cunoaºterea , apre-
cierea ºi promovarea diversitãþii

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Proiectului Multilateral Comenius, la final:

Intérets, Inquiétudes et EspoirsIntérets, Inquiétudes et EspoirsIntérets, Inquiétudes et EspoirsIntérets, Inquiétudes et EspoirsIntérets, Inquiétudes et Espoirs
des Jeunes Européens /des Jeunes Européens /des Jeunes Européens /des Jeunes Européens /des Jeunes Européens /

Preocupãri, neliniºti ºi speranþePreocupãri, neliniºti ºi speranþePreocupãri, neliniºti ºi speranþePreocupãri, neliniºti ºi speranþePreocupãri, neliniºti ºi speranþe
ale tinerilor europeniale tinerilor europeniale tinerilor europeniale tinerilor europeniale tinerilor europeni

Sfârºitul anului ºcolar 2014-2015  marcheazã,
la Colegiul Naþional Carol I din Craiova ºi perioa-
da de final a Proiectului Multilateral Comenius
Intérêts, Inquiétudes et Espoirs des Jeunes Europ-
éens /Preocupãri, neliniºti ºi speranþe ale tinerilor
europeni,desfãºurat pe o periodã de doi ani, înce-
pând cu toamna anului 2013.

Mai multe informaþii despre
Proiectul Comenius Intérêts, In-
quiétudes et Espoirs des Jeunes
Européens se pot gãsi pe site-ul
proiectului http://www.iieje-co-
menius.com/, precum ºi pe pa-
ginile web ale ºcolilor partene-
re  http://www.cnc.ro/ , http://
www.lyc-cabanis.ac-limoges.fr/,
http://www.vdg.ku.lt/old/

culturale ºi a dialogului intercultu-
ral, cunoaºterea  trecutului, a pa-
trimoniului istoric ºi tradiþional,
analiza problemelor ºi a dificultãþi-
lor cu care se confruntã tinerii,
precum ºi depistarea soluþiilor
pentru a le depãºi, promovarea va-
lorilor democratice, a toleranþei si
respectului reciproc, dezvoltarea
capacitãþilor organizaþionale, a spi-
ritului critic ºi a autonomiei elevi-
lor, utilizarea TIC pentru elabora-
rea materialelor ºi comunicarea
intre parteneri, sporirea motivaþiei
pentru învãþarea limbilor strãine –
mijloc de comunicare , acces cã-
tre universul Celuilalt. „Limba co-
munã de lucru în cadrul proiec-
tului a fost limba francezã, de ace-
ea participarea la proiect a fost des-
chisã cu prioritate  elevilor de la
secþiile bilingve de limba france-
zã, dar ºi elevilor de la alte clase
ce studiazã limba francezã. Co-
municarea s-a efectuat însã ºi în
limba englezã – limbã de studiu
pentru toþi elevii participanþi, aceº-

tia exersând chiar ºi câteva cuvin-
te de „supravieþuire” în limba ro-
mânã ºi lituanianã . Proiectul a fost
unul  transdisciplinar, implicând
elevi ºi profesori din ariile curri-
culare Limbã ºi comunicare, Om
ºi societate, Tehnologii, Arte”, a
subliniat prof.dr Alina Ioanicescu.

Teme sociologice legate
de viaþa tinerilor europeni
În timpul primei întâlniri de pro-

iect de la Craiova, activitãþile co-
mune au gravitat în jurul temelor
sociologice legate de viaþa tinerilor
europeni, de preocupãrile, neliniº-
tile ºi speranþele privind rolul lor  în
societate. Punctele forte ale acestei
întâlniri au fost dezbaterile legate de
ancheta sociologicã realizatã de
elevi români ºi aplicatã printre ele-
vii celor trei licee partenere,1 dar ºi
în cadrul altor licee craiovene. Dez-
baterea a pus în evidenþã asemã-
nãri ( preocuparea pentru viitor ,
teama de insecuritate economicã,
valori comune precum munca, tim-
pul liber, familia sau prietenia) dar
ºi deosebiri între aºteptãrile ºi pre-
ocupãrile tinerilor ( probleme lega-
te de ecologie , de valori materiale
ºi spirituale ).

„Angajamentul nostru pentru
o viaþã demna de respect”
Un alt eveniment notabil a fost

expoziþia de afiºe intitulatã „Anga-
jamentul nostru pentru o viaþã dem-
na de respect”, care a cuprins un
numãr de aproximativ 50 de afiºe
– expresii artistice ale viziunii tine-
rilor români, francezi ºi lituanieni
asupra temei propuse . De menþi-
onat valoarea artisticã a colajelor
realizate în urma expoziþiei ,aceste
produse finale obþinând anul aces-
ta un important premiu II pentru
Colegiul Carol I la Concursul Na-
þional de Proiecte Europene Made
for Europe , Arad, aprilie 2015.  O
impresionantã piesã de teatru rea-
lizatã de elevii români, debordând
de fantezie, talent ºi antren a adus
în prim plan istoria calendarului
julian precum ºi a celebrului mãr-
þiºor , celebru deja, cãci în timpul
atelierului hand-made realizat în
spaþiul impresionant al Bibliotecii
Colegiului Carol, fiecare invitat a
putut confecþiona propriul sãu
mãrþiºor – suvenir de neegalat al
reuniunii de proiect de la Craiova .

Reuniunea de la Klaipeda,
o explozie de ritm,

culoare ºi gust...
Reuniunea de proiect din oc-

tombrie 2014, având ca loc de des-
fãºurare oraºul port de la Marea
Balticã, Klaipeda, a fost o explozie
de ritm, culoare ºi gust .. „A fost
momentul ca tradiþiile sã vorbeas-
cã despre fiecare þarã participantã
, prin dansuri ºi cântece populare,
ateliere  gastronomice , prezentãri
power-point despre tradiþiile cul-
tural-artistice ºi religioase specifi-
ce fiecãrei regiuni reprezentate în
cadrul proiectului . A fost din nou

o „orã de teatru” oferitã de elevii
români care, împreunã cu profe-
sorii lor, cu toþii îmbrãcaþi în cos-
tume populare , au pus în scenã
într-o manierã mai mult decât ori-
ginalã, tradiþia româneascã strãve-
che a dansului ursului”, a povestit
coordonatorul proiectul.

Istorie ºi mitologie – au fost te-
maticile ultimei reuniuni de proiect
din Franþa , martie 2015. Mituri ºi
personaje legendare care au mar-
cat þãrile ºi regiunile participanþi-
lor, mituri ºi realitãþi actuale în vi-
ziunea tinerilor au defilat în timpul
acestei întâlniri de la Brive la Gail-
larde, prin prezentãri power point,
eseuri  ºi vizite tematice . Tot în
timpul acestei întâlniri a fost reali-
zatã expoziþia de logo-uri realizate
de elevii din cele trei licee partene-
re , expoziþie concurs în urma cã-
reia logo-ul unei eleve din Lituania
a fost ales pentru a reprezenta ima-
ginea proiectului. Sloganul sãu este
sugestiv : „Comenius nous a fait
grandir l’arbre multiculturel”.

Elevii ºi profesorii au beneficiat
de vizite tematice la muzee
Coordonatorul proietului a mai

spus cã în timpul tuturor întâlniri-
lor de proiect, elevii ºi profesorii au
beneficiat de vizite tematice la mu-
zee , instituþii administrative ºi cul-
turale locale, precum ºi de desco-
periri turistice inedite precum Mã-
nãstirile din Nordul Olteniei, Peºte-
ra Muierii , capitala Bucureºti , Ist-
mul Curonian  ºi Castelul Trakai din
Lituania , oraºul Vilnius , porþela-
nurile de la Limoges , grotele de la
Lascaux , pitoreºti localitãþi in Pe-

rigord si de pe Valea Dordogne ,
oraºul Toulouse. „Impresiile acu-
mulate în timpul celor doi ani de
proiect sunt puternice, ecourile ac-
tivitãþilor desfãºurate cu multã mo-
tivaþie ºi implicare , câºtigurile pe
planul cunoºtinþelor despre cele trei
þãri europene dar ºi pe cel al comu-
nicãrii ºi relaþionãrii sunt de netã-
gãduit, un astfel de proiect fiind
pentru toþi participanþii  o ºansã de
cunoaºtere ºi autocunoaºtere  de
valorificare a aptitudinilor ºi com-
petenþelor– profesionale ºi umane ,
pe care ºcoala continuã sã le insu-
fle tinerilor , pretutindeni în Euro-
pa”, ”, a consemnat prof.dr Alina
Ioanicescu. Acest proiect a fost o
punte , un liant prin care tineri din
regiuni diferite ale Europei au avut
ocazia sã comunice în jurul unor
constante ale vieþii lor de aici, din
România, de acolo, din Lituania ºi
de acolo , din Franþa : preocupãri,
neliniºti ºi speranþe.

Acest proiect este finanþat cu
sprijinul Comisiei Europene. Acest
comunicat reflectã numai punctul
de vedere al autorului ºi Comisia
nu este responsabilã pentru even-
tuala utilizare a informaþiilor  pe
care le conþine
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„Copilãria – fereastrã spre„Copilãria – fereastrã spre„Copilãria – fereastrã spre„Copilãria – fereastrã spre„Copilãria – fereastrã spre
suflet”suflet”suflet”suflet”suflet” – expoziþie la Galeria – expoziþie la Galeria – expoziþie la Galeria – expoziþie la Galeria – expoziþie la Galeria
„Cromatic”„Cromatic”„Cromatic”„Cromatic”„Cromatic”

Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj vã
invitã mâine, 18 iunie,
ora 11.00, la vernisa-
jul expoziþiei „Copilã-
ria – fereastrã spre
suflet”. Veþi regãsi la
Galeria „Cromatic” a
instituþiei creaþii rea-
lizate în cadrul celei
de-a II-a ediþii a con-
cursului interjudeþean
cu acelaºi nume. Competiþia se adreseazã elevilor din învã-
þãmântul primar ºi gimnazial, respectiv învãþãtorilor ºi pro-
fesorilor, ºi îºi propune stimularea potenþialului creativ al
ºcolarilor prin intermediul literaturii, artelor plastice, educa-
þiei tehnologice. Lucrãrile sunt împãrþite pe trei secþiuni –
creaþii literare, desene digitale, picturã ºi desen – ºi sunt
realizate de participanþi din judeþele Vâlcea, Timiº, Galaþi,
Hunedoara, Bacãu, Neamþ, precum ºi din Bucureºti. Con-
cursul „Copilãria – fereastrã spre suflet” este organizat de
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova, în par-
teneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Centrul Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj ºi Muzeul de Artã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Elevi ai Liceului de Arte, dinElevi ai Liceului de Arte, dinElevi ai Liceului de Arte, dinElevi ai Liceului de Arte, dinElevi ai Liceului de Arte, din
nou pe podiumul de concert alnou pe podiumul de concert alnou pe podiumul de concert alnou pe podiumul de concert alnou pe podiumul de concert al
FilarmoniciiFilarmoniciiFilarmoniciiFilarmoniciiFilarmonicii

Ciclul „Tineri muzi-
cieni pe podiumul de
concert al Filarmoni-
cii” continuã, sãptã-
mâna aceasta, cu o
nouã întâlnire cu talen-
taþii elevi ai Liceului de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Este rândul celor de la
clasa de muzicã de camerã, coordonatã de prof. Mircea
Suchici, sã concerteze, alese spre interpretare fiind compo-
ziþii de G.F. Handel, Luigi Boccherini, W.A. Mozart,  L. van
Beethoven, Franz Schubert, A. Dvorak, Jules Massenet º.a.
Îºi dau concursul Andreea Suchici ºi Alberto Goºea (vioarã,
clasa a XI-a), Cãtãlin Anghel (clarinet, clasa a XI-a), Anca
Ganea (pian, clasa a XI-a), Orlando Buda (violoncel, clasa a
XI-a) ºi Codruþa Þugui (pian, clasa a IX-a). Concertul are
loc astã-searã, de la ora 19.00, accesul publicului fiind liber.

Expoziþie-concurs de Expoziþie-concurs de Expoziþie-concurs de Expoziþie-concurs de Expoziþie-concurs de icoaneicoaneicoaneicoaneicoane
dedicatã Sfântului Ioan Gurãdedicatã Sfântului Ioan Gurãdedicatã Sfântului Ioan Gurãdedicatã Sfântului Ioan Gurãdedicatã Sfântului Ioan Gurã
de Aurde Aurde Aurde Aurde Aur

Fundaþia „Cu-
vântul care Zi-
deºte” a Arhiepis-
copiei Craiovei
organizeazã as-
tãzi, ora 12.00,
ediþia a IX-a a
F e s t i v a l u l u i
„Icoana, fereas-
trã spre cer” .
Evenimentul se
desfãºoarã la
Centrul de restaurare, conservare patrimoniu ºi vizualiza-
re, situat pe strada „Brestei” nr. 24. Adresatã copiilor din
ciclul primar, gimnazial ºi liceal, activitatea este închinatã
anul acesta Sfântului Ioan Gurã de Aur. Pentru a participa
la concurs, elevii talentaþi la picturã, din cadrul Arhiepis-
copiei Craiovei, au realizat o icoanã pe lemn, sticlã sau
hârtie, reprezentându-l pe Sfântul Ioan Gurã de Aur. For-
mat din cadre didactice de la Facultatea de Teologie din
Craiova – Secþia Artã Sacrã, juriul le va selecta pe cele
mai reuºite din cele aproximativ 50 de icoane realizate de
concurenþi ºi îi va premia pe autorii lor în cadrul unei
festivitãþi organizate tot astãzi.

 „Aºteptãm bani foarte necesari pen-
tru proiectarea generalã pe care vrem
sã o facem de multã vreme în vederea
recondiþionãrii clãdirii teatrului, care a
încremenit astfel de aproape 40 de ani.
Sper cã vom primi o sumã semnifica-
tivã, e vorba de vreo 30 de miliarde...”,
declara managerul Naþionalului craio-
vean, regizorul Mircea Corniºteanu,
într-un interviu acordat cotidianului
„Cuvântul Libertãþii” în februarie 2011.
Banii pare-se cã se lasã aºteptaþi în
continuare, astfel cã singura variantã,
deocamdatã, este ca teatrul sã utilizeze
propriile fonduri pentru minime ame-
najãri. O bunã ocazie s-a ivit odatã cu
închiderea gelateriei care, timp de câþi-
va ani, ºi-a desfãºurat acti-
vitatea într-un spaþiu de 130
mp pe care teatrul i l-a în-
chiriat, la parter.

Spaþiul va gãzdui expoziþii,
lansãri de cãrþi
ºi one-man-show-uri

„Am decis sã transfor-
mãm acest spaþiu într-unul
cultural ºi sã mutãm ºi Agen-
þia de bilete aici, unde este un
vad mai bun. Însã ea va ocu-
pa numai un colþ, în rest va
fi un loc în care vom organi-
za expoziþii ºi lansãri de cãrþi,
unde vom prezenta eventual
ºi spectacole, one-man-
show-uri sau alt tip de repre-
zentaþii care în acest moment
pot fi vãzute numai la teatre-
le alternative, independente,
din Craiova. Vom pune spa-
þiul la dispoziþia ºi a actorilor
noºtri, ºi a altora pentru a
oferi mici reprezentaþii în faþa unor
spectatori care vor putea bea, în ace-
laºi timp, o cafea. Va fi, de asemenea,
un spaþiu în care ºi spectatorii – ºi îna-
inte, ºi dupã reprezentaþie – sã se întâl-
neascã ºi sã vorbeascã”, a anunþat
managerul Mircea Corniºteanu, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã.

Reamenajare dupã proiectul
arhitectei Andreea Simona Negrilã

Acesta a mai precizat cã lucrãrile
de igienizare, zugrãvire ºi reamena-
jare a interiorului vor începe chiar
zilele acestea, pentru ele fiind prevã-
zutã o sumã de aproximativ 60.000
lei, din veniturile proprii ale institu-

Cafenea ºi loc de joacã pentru copiiCafenea ºi loc de joacã pentru copiiCafenea ºi loc de joacã pentru copiiCafenea ºi loc de joacã pentru copiiCafenea ºi loc de joacã pentru copii
la Tla Tla Tla Tla Teatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova

Dupã ce a suspinat ani la rând
dupã o finanþare masivã din
partea Ministerului Culturii, care
sã permitã consolidarea, renova-
rea ºi modernizarea clãdirii în
care Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova îºi desfãºoa-
rã activitatea de peste patru
decenii, iar banii au întârziat sã
vinã, conducerea instituþiei a
decis sã facã pe cont propriu o
minimã reamenajare a spaþiilor.
Aºa au apãrut ideea unui cafe-
teatru în cei 130 de metri pãtraþi
de la parter, în care câþiva ani a
funcþionat o gelaterie, ºi a unui
loc de joacã în locul Agenþiei
teatrale. Lucrãrile vor începe în
curând, a anunþat managerul
Mircea Corniºteanu, pentru ele
fiind prevãzuþi 60.000 lei din
veniturile proprii ale instituþiei.

þiei. Ele vor avea la bazã un proiect
realizat de Andreea Simona Negrilã,
arhitect de profesie, cu care Teatrul
Naþional din Craiova a colaborat pen-
tru scenografia a douã spectacole –
„Iluzii” de Ivan Vyryrpaev (regia Bobi
Pricop) ºi „Spargerea” (regia Dra-
goº Alexandru Muºoiu, dupã proza
„Jaf armat” de Rãzvan Petrescu).

Vor fi puse în valoare elemente
de recuzitã ºi mobilier din teatru

Noul spaþiu cultural va pune în va-
loare ºi „o mare parte din recuzita ºi
mobilierul pe care le avem în teatru”, a
precizat Corniºteanu. Astfel, „publicul

va sta pe scaune sau la mese care au
fost pe scenã ºi care acum nu mai sunt
folosite, vor fi expuse tot felul de ma-
teriale documentare legate de istoria in-
stituþiei, de spectacolele noastre, de
personalitãþile care au fost aici”, a mai
spus acesta. „Mai presus de toate, va
fi un loc unde oamenii vor putea sã
socializeze. Este un handicap pe care
îl simþim din plin în prezent…” a adãu-
gat managerul. Cafe-teatrul va dispu-
ne, probabil, de 30-40 de locuri ºi ar
putea fi deschis „de la ora 10 diminea-
þa pânã la 10 seara, chiar mai târziu,
dacã vor fi evenimente”.

Potrivit directorului adjunct artis-
tic al Naþionalului craiovean, Alexan-

dru Boureanu, locul în care, în pre-
zent, îºi desfãºoarã activitatea Agen-
þia de bilete ar putea fi luat de un loc
de joacã pentru copii. „Va fi repus în
valoare ºi acest spaþiu. Ne gândeam
sã-l organizãm ca loc de joacã pentru
copii, în care aceºtia sã petreacã un
timp în care pãrinþii vizioneazã un
spectacol”, a declarat acesta.

Corniºteanu spera sã transforme
întreaga clãdire a teatrului
într-un centru cultural

În urmã cu mai bine de patru ani, în
cadrul aceluiaºi interviu acordat coti-
dianului „Cuvântul Libertãþii”, manage-

rul Mircea Corniºteanu îºi
exprima dorinþa de a trans-
forma întreaga clãdire a
Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” Craiova într-un
centru cultural, situaþie în
care, aprecia acesta, lucrã-
rile ar fi durat doi-trei ani
ºi ar fi vizat inclusiv refa-
cerea scenei ºi a sãlii de
spectacol.

„Aº vrea sã transfor-
mãm foaierul ºi teatrul, în
general, într-un centru cul-
tural. Peste tot în lume, în
prezent, marile teatre nu
sunt numai prezentatoare
de spectacole, ci gazdã
pentru tot felul de eveni-
mente culturale, de expo-
ziþii, de librãrii, de spaþii de
socializare – restaurante,
baruri. Vreau ca imensul
foaier, de peste 2.000 de
metri pãtraþi, care stã prac-

tic nefolosit, sã fie un excelent loc unde
craiovenii sã petreacã ore foarte plã-
cute în afara programului strict de
spectacole. Ar fi, în felul ãsta, cred eu,
un câºtig extraordinar nu numai pen-
tru teatru, ci ºi pentru cetãþeni. Ar pu-
tea sã se bucure de un spaþiu cum nu
mai existã în Craiova, în care sã pe-
treacã o zi culturalã, de dimineaþa pânã
seara: sã-ºi bea cafeaua aici, apoi sã
intre în librãrie, sã meargã la o expo-
ziþie, la o paradã de modã chiar, apoi
sã vizioneze un spectacol, dupã spec-
tacol sã ia cina...”, declara Corniºtea-
nu la vremea respectivã. Pânã sã se
bucure de un asemenea „centru cul-
tural”, craiovenii se vor mulþumi cu
cafe-teatrul.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mircea Corniºteanu
ºi Alexandru Boureanu
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Jack Ryan:
Agentul din umbrã

Se difuzeazã la HBO, ora 11:30

Celebrul personaj al romancierului
Tom Clancy revine pe marile ecrane
interpretat de Chris Pine. Dupã o
carierã în armatã, Ryan se reinven-
teazã ca analist financiar ºi, aflat la
Moscova, descoperã planurile unui
magnat de a submina situaþia econo-
micã a Statelor Unite. Singur împo-
triva tuturor ºi lipsit de resurse,
eroul va trebui sã dea dovadã de o
extraordinarã inventivitate pentru a
înclina balanþa în favoarea sa: lupta
devine personalã ºi disperatã când
antagonistul îi rãpeºte soþia (Keira
Knightley).

Adâncul albastru

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Into the Blue este un thriller ce se
petrece în apele insulelor Baha-
mas, în care miºunã rechini. Patru
scafandri descoperã pe fundul
oceanului o epavã legendarã
despre care se spune cã ar conþine
milioane de dolari în aur.

Dar în apropierea epavei se aflã
rãmãºiþele unui avion în care se
aflã un transport ilegal eºuat.
Prietenii fac un pact pentru a þine
secrete ambele descoperiri. Numai
cã planul lor este deviat când îºi
dau seama cã traficanþii periculoºi
se apropie de locul celor douã
naufragii, pe urmele avionului
prãbuºit.

Masca neagrã 2:
Oraºul mãºtilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:00

Andy On continuã performanþele
lui Jet Li din “Masca neagrã”,
acceptând sã interpreteze rolul
principal din “Masca neagrã 2:
Oraºul mãºtilor”. Supereroul numit
Masca neagrã porneºte pe urmele
specialiºtilor în geneticã ce l-ar
putea ajuta sã revinã la o stare
normalã. Cãci Masca neagrã are
puteri supraumane de luptã ºi
vindecare, însã ºi-a pierdut capaci-
tatea de a trãi emoþii...

MIERCURI - 17 iunie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Opinii fiscale
17:10 Se zice cã…
18:30 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Ghidul secretelor
2010, SUA, Thriller
01:20 Andografia zilei
01:25 Tezaur folcloric
02:15 Sport
02:30 Telejurnal
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 FILLER
10:10 Matinissimo
11:45 Teleshopping
12:10 Destine ca-n filme
13:00 D'ale lu' Miticã
14:00 Naturã ºi sãnãtate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:55 Rugby
18:55 Documentar 360°-GEO
19:55 Rugby
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360°
01:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:00 Destine ca-n filme
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi sãnãtate
03:30 Memorialul Durerii
04:20 Telejurnal TVR 2
05:10 Ieri-Azi-Mâine
06:00 Ora de ºtiri

TVR 2

08:15 Drumul ruºinii
09:50 Maleficent
11:30 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
13:15 Ricoºeu
14:45 Transformers: Extermi-

narea
17:30 Houdini
19:00 Silicon Valley
19:30 Vicepreºedinta
20:00 De ce eu?
22:10 Urzeala tronurilor
23:10 Veronica Mars
00:55 Transformers: Extermi-

narea
03:40 Equalizer
06:00 Liceul muzical: Anul

absolvirii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Istorie în farfurie
2009, Marea Britanie, Docu-

mentar
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Adâncul albastru
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Lie to me - Psihologia

minciunii
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:00 CSI: Miami
2002, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:45 Adâncul albastru (R)
2005,  SUA, Acþiune, Aventuri
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Dragoste de viaþã (R)
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Inger salbatic
16:00 Inger salbatic
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Singurã pe lume
21:00 Singurã pe lume
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Iubire ca în filme (R)
03:30 Acasã în bucãtãrie
04:30 Dincolo de povestiri
05:00 Inger salbatic
06:00 Inger salbatic (R)

07:45 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:30 Doamna judecãtor (R)
14:30 Arsenalul seducþiei (R)
16:30 Omul Pãianjen (R)
19:00 Poveste de dragoste
20:30 Dr. Parnassus
23:00 Masca neagrã 2: Oraºul

mãºtilor
01:15 Dr. Parnassus (R)
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Strãini printre noi (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã,

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

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Playtech (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Revendicarea (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Imagini incredibile din

lume (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
21:00 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
01:30 Nunþi de poveste (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Imagini incredibile din

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Dupã-amiazã furtunã
cu descãrcãri

electricemiercuri, 17 iunie - max: 28°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,4894 ............. 44894
1 lirã sterlinã................................6,2124....................62124

1 dolar SUA.......................3,9924........39924
1 g AUR (preþ în lei)........151,5625.....1515625

Cursul pieþei valutare din 17 iunie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
S.COOPERATIVA DE CON-

SUM CÃLÃRAªI DOLJ anunþã
pierderea anexelor la certifica-
tul de înregistrare pentru urmã-
toarele puncte de lucru : 1. SAT
SÃRATA, COMUNA CÃLÃRAªI,
BUFET, JUDEÞUL DOLJ. 2. SAT
CÃLÃRAªI, COMUNA CÃLÃ-
RAªI, RESTAURANT , JUDE-
ÞUL DOLJ. 3. SAT CÃLÃRAªI,
COMUNA CÃLÃRAªI, MAGA-
ZIN MIXT, JUDEÞUL DOLJ.

Cabinetul  Individual  de  In-
solvenþã  Durlã  Sorin  Daniel
notificã  toþi  creditorii privind
deschiderea  procedurii simpli-
ficate de insolvenþã prevãzutã
de legea 85/2014 împotriva de-
bitoarei  S.C. GRILARSTEF
S.R.L.,  cu  sediul  în  comuna
Brabova, sat Rãchita  de  Jos,
str. Trandafirilor , nr.14, judeþul
Dolj, numãr de înregistrare în
Registrul Comerþului  J16/2547/
2005, CUI 18250182. Dosarul
este  înregistrat  la Tribunalul
Dolj,  str. Brestei, nr.129, Craio-
va, secþia a II-a civilã, cu numã-
rul 8697/63/2014. Conform sen-
tinþei nr.612 din 20.05.2015, ter-
menul  limitã de depunere a
creanþelor este stabilit pentru
01.07.2015. Termenul  limitã
pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comuni-
carea tabelului preliminar al
creanþelor este 16.09.2015. Ter-
menul limitã  pentru depune-
rea,  soluþionarea  eventualelor
contestaþii  ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este
30.09.2015.

Anunþul tãu! S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

= CN TRANSELECTRICA SA,
ST Craiova, cu sediul în Craio-
va, str. Brestei, nr. 5, Telefon
0251/307100, ce intenþioneazã
sã solicite de la A.N. Apele Ro-
mane – ABA Jiu, reactualizarea
avizului de gospodãrire a ape-
lor pentru realizarea lucrãrii de
investiþie: ,,LEA 220kV dc Os-
trovu Mare – RET (LEA 220kV
Porþile de Fier I – Cetate)”, ce
se realizeazã în judeþul Mehe-
dinþi, pe traseul UAT Gogoºu,
Gruia, Jiana, Vanjulet ºi Vânju
Mare. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului
de producþie nu vor rezulta ape
uzate. Aceastã solicitare de
reactualizare a avizului este
conformã cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioa-
re. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa so-
licitantului sau A.N. Apele Ro-
mane – A.B.A. Jiu Craiova, stra-
da N.Romanescu, nr. 54, tele-
fon 0251/426655, dupã data de
08.06.2015.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Municipiul Craiova, a doua autoritate publicã localã din România care
achiziþioneazã servicii de eficienþã energeticã în clãdirile publice.

Municipiul Craiova a lansat, în luna mai, procedura de achiziþie publicã în vedereea
contractãrii de servicii de eficienþã energeticã în clãdiri publice.

Craiova se numãrã printre municipalitãþile selectate în cadrul unui Program pilot al
Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ( BERD), finanþat din fondul Glo-
bal  de mediu ( GEF) Programul BERD sprijinã crearea unei pieþe a eficienþei energe-
tice în sectorul public din România, în beneficiul autoritãþilor publice ºi al furnizorilor
acestor servicii. Astfel, programul vizeazã reabilitarea unui numãr de clãdiri publice cu
participarea companiilor private de serviicii energetice ( ESCO), în baza unui Contract
de performanþã energeticã.

Obiectivele de investiþii vizate de acest program în municipiul Craiova sunt Spitalul
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie «  Victor Babeº » , cu o valoare estima-
tã de 4.760.000 RON FÃRÃ TVA, respectiv, un grup de 7 unitãþii de învãþãmânt, cu o
valoare estimatã de 6.723.000 RON  fãrã TVA. Municipiul Craiova va atribui un Con-
tract de performanþã energeticã ºi servicii de proiectare pentru aceste obiective, în
urma procedurii de achiziþie publicã bazatã pe dialog competitiv.

Procedura de achiziþie se va derula, potrivit anunþului de participare nr. 159726/
23.05.2015, publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cu ofertanþii care vor îndeplinii
criterile de calificare ºi selecþie, iar oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
economic va fi desemnatã câºtigãtoare. Operatorii economici interesaþi pot obþine do-
cumentaþia descriptivã pânã la data de 26 iunie 2015, termenul limitã pentru depunerea
candidaþilor fiind 30 iunie 2015, ora 10.00.

 Programul pilot sprijinit de BERD ofertã aistenþã tehnicã gratuitã municipalitãþilor
selectate, pentru pregãtirea proiectelor de eficienþã energeticã în clãdiri publice ( grã-
diniþe, ºcoli, spitale). Ulterior fazei pilot, programul poate fi extins cãtre alte municipa-
litãþi interesate sã implementeze proiecte de eficienþã energeticã în clãdiri publice,
conform cu noua legislaþie în domeniu.

ERATÃ
la anunþul privind concursul de recru-
tare în vederea ocupãrii unei funcþii
publice de conducere vacante de ªef

birou – Relaþii cu Publicul - ATOP din
cadrul  Consiliului Judeþean Dolj

Condiþii specifice de ocupare:
-studii universitare de licenþã absolvite

cu diplomã, respectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice-
specializarea drept;

-vechime în funcþia publicã minimum
2 ani; 

-cunoºtinþe operare calculator - nivel
mediu.

se înlocuieºte cu:
Condiþii specifice de ocupare:

-studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridi-
ce- specializarea drept;

-2 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice; 

-cunoºtinþe operare calculator - nivel
mediu.

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 Aface-
rilor din Craiova (sec-
þia Informaticã eco-
nomicã), promoþia
2015, solicit angaja-
re. Telefon: 0755/
996.001.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.

VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ
22.000 Lei negocia-
bil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vînd casã ºi teren in-
travilan 2000 (curte,
grãdinã, vie, pomi,
pãdure, salcîmi), co-
muna Drãgoteºti, sat
Buzduc, judeþul Dolj ºi
5 ha extravilan, la 30
km de Craiova. Tele-
fon: 0740/295.533 ºi
0744/789.725.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând casã Negoieºti
stradalã. Teleon:
0762/305.626.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.

Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 ca-
mere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþiilor –
standurilor nr. 6, 7, 8 bis, 14, 15, 16 situate în Piaþa Agroalimentarã a
municipiului Calafat ºi a standului nr. 4 situat  în Piaþa Industrialã din
municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoa-
rele condiþii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp de
stand/lunã;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 30.06.2015, începand cu ora 1100,
iar înscrierea se va face pînã la data de 30.06.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

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.

TERENURI
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. Telefon:
0745/867.164;
0730/280.914.
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 comuna Giubega
- Dolj. Telefon:
0771/711.982 sau
0351/808.490 dupã
ora 18.00.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 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 teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
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
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
 Vând DACIA, sta-
re de funcþionare.
Preþ mic. Telefon:
0769/611.412.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare
alb, economicã -
90.000 km, 4000
RON negociabil,
stare excelentã.
Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprie-
tar, proprietar, par-
ticular. Telefon:
0766/632.388.

Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 17 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:

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu
kilogramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam 2,5 lei/buc, 2
ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.

Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
indstruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 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, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
parter Craioviþa
Nouã. Telefon:
0746/056.226.
MATRIMONIALE
Doresc cãsãtorie,
rog seriozitate, caut
femeie serioasã, cã-
reia sã-i placã la þarã
55 / 60 ani. Telefon:
0764/635.126.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aº-
teaptã la Olãneºti,
central cu oferte la
cererea clientului,
cazare- masã- con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.

Afacere - 5000
cepe florifere chi-
paroase (tubero-
ze) + 5000 gladio-
le Olanda + factu-
rã + consultaþie la
plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
S.C. MEDIPLUS
DIAGNOSTICA
SRL înregistratã la
ORC Dolj J16/27/
2001; CUI 13665006,
declarã pierdut Cer-
tificatul constatator nr.
44696/ 18.08.2004
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
A încetat din via-
þã, într-un spital
din Nürnberg,
dupã o lungã ºi
grea suferinþã,
colegul ºi priete-
nul nostru dr.
ªERBAN LUNGU
fost asistent uni-
versitar UMF Cra-
iova. Fire deschi-
sã, totdeauna ve-
selã, fãrã antipa-
tii din partea cole-
gilor, inteligent ºi
dispus a schimba
viaþa din aceastã
þarã de dinainte
de Revoluþie, cu
ceva mai  bun ºi
sigur. Sincere
condoleanþe so-
þiei Monica ºi
Dumnezeu sã te
aºeze lângã cei
pe care i-ai iubit ºi
stimat. Prof. Dr.
Corneliu Sabetay.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1
3:00  –  FOTBAL –  Copa

America, faza grupelor, în Chi-
le: Brazilia – Columbia.

DIGI SPORT 2
7:55 – GIMNASTICÃ RIT-

MICÃ/GIMNASTICÃ ACRO-
BATICÃ – Jocurile Europene
de la Baku, în Azerbaidjan /
13:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Birmingham, în Reagtul
Unit: ziua a 3-a / 21:30 – BAS-
CHET (F) – Campionatul Eu-
ropean (Ungaria/România).

DIGI SPORT 3
Jocur i l e  Europene  de  l a

Baku :  1 0 : 0 0  –  TENIS  DE
MASÃ (F),  12:55  – TAEK-
WONDO (F,  M) ,  1 6 : 1 0  –
TRAMPOLINA, 21:30 – VO-

COPA AMERICA – EDIÞIA A 44-A (CHILE)

Spectacol cât cuprinde ºi goluri cuSpectacol cât cuprinde ºi goluri cuSpectacol cât cuprinde ºi goluri cuSpectacol cât cuprinde ºi goluri cuSpectacol cât cuprinde ºi goluri cu
duiumul în runda secundã a Grupei Aduiumul în runda secundã a Grupei Aduiumul în runda secundã a Grupei Aduiumul în runda secundã a Grupei Aduiumul în runda secundã a Grupei A

Nu mai puþin de 11 goluri s-au înscris în
noaptea de luni spre marþi, în cele douã me-
ciuri din etapa secundã a Grupei A, adicã tot
atâtea câte se marcaserã de la startul com-
petiþiei, în 6 dispute.

Ecuadorul ºi Bolivia au deschis balul, la
Valparaiso, cu o victorie surprizã a celei din
urmã, scor 3-2, dupã ce la pauzã tabela în-
registra un halucinant 3-0. Raldes (5), Smed-
berg-Dalence (18) ºi Marcelo Moreno (43
pen.) au punctat pentru bolivieni, pe când
de partea cealaltã s-au insinuat pe lista reali-
zatorilor Enner Valencia (48) ºi Bolanos (81).
Putem crede cã partida a avut ºi un moment
psihologic, petrecut în minutul 38, când ace-
laºi Valencia a ratat ºansa de a face 1-2 de la
punctul cu var.

ªi mai spectacuolasã a fost încleºtarea ce
a urmat ºi care a opus organizatoarei Chile
replica invitatei Mexic. Pe Stadionul Naþio-
nal din capitala Santiago, cei peste 45.000
de spectatori au fost martorii unui fascinant
3-3, cu Chile revenind de la 0-1, respectiv
1-2, ºi cu aztecii având ultimul cuvânt. Gaz-
dele au avut ºi un om ce s-a ridicat cu mult
peste restul, juventinul ArturoVidal, dublã (22,
55 penalty) ºi assist la o reuºitã a lui Edu
Vargas (42). La mexicani, în absenþa majo-
ritãþii vedetelor – odihnite pentru Gold Cup,

a rãspuns Vuoso, tot cu o dublã (21, 66),
plus Raul Jimenez (29).

Dupã aceste rezultate, înaintea rundei fi-
nale (Chile – Bolivia, Mexic – Ecuador), cla-
samentul aratã astfel: 1. Chile 4p, 2. Bolivia
4p, 3. Mexic 2p, 4. Ecuador 0p.

Brazilia – Columbia,
un meci ce nu trebuie

nicicum ratat
Dupã ce azi noapte am fost protagoniºtii

primului mare “ºoc” al competiþiei, Argentina
– Uruguay (în Grupa B; s-a mai jucat Para-
guay – Jamaica; dupã prima etapã Uruguay
acumulase trei puncte, Paraguay ºi Argentina
câte unul ºi Jamaica, evident, 0 puncte), la
noapte de la ora 3:00 vom avea parte de o
nouã confruntare cu un afiº excepþional, Bra-
zilia – Columbia, în Grupa C. Un meci în care
James Rodriguez ºi compania au nevoie ca
de aer mãcar de-o remizã, dupã reteul din
debut cu Venezuela (0-1). Cât priveºte naþio-
nala Selecao, bãieþii lui Dunga sunt la polul
opus, graþie victoriei contra reprezentativei
statului Peru, 2-1. Fie ºi doar din punct de
vedere static, brazilienii pornesc mari favo-
riþi: bilanþ general 18 victorii, 8 remize ºi 2
înfrângeri. Trei dintre succesele galben-ver-

zilor au venit anul trecut, primul ºi cel mai
important consumându-se în sferturile de fi-
nalã ale Cupei Mondiale pe care au gãzduit-o,
2-1 pe Estadio Castelao din Fortaleza (Thia-
go Silva 7, David Luiz 48 / James Rodriguez
80 penalty). Aceastã partidã a fost marcatã
de o accidentare serioasã a lui Neymar, care

l-a þinut departe de gazon aproape 3 luni.
Cealaltã partidã a grupei, Peru – Venezuela va
fi mâine noapte (2:30).

 La Copa America se calificã mai de-
parte primele douã clasate din cele trei
grupe, plus cele mai bune douã reprezen-
tative de pe locul 3.

Simona Halep se menþine pe locul 3 în clasamen-
tul WTA dat publicitãþii ieri, în timp Monica Nicules-
cu, finalistã luni la Nottingham, a urcat de pe locul
61 pe 49.

Halep are 6.130 de puncte, iar Niculescu are 1.065.
În rest, Irina-Camelia Begu a coborât de pe locul

29 pe 30, ea având 1636 de puncte, Alexandra Dul-
gheru a regresat, de asemenea o poziþie, de pe 60 pe
61, cu 917 puncte, tot o coborâre înregistrând ºi An-
dreea Mitu, de pe 68 pe 71, cu 820 puncte.

În top 200 se mai aflã Patricia Maria Þig, care a
urcat de pe 180 pe 178, cu 297 de puncte, Ana Bog-
dan, care a sãltat la rându-i de pe 183 pe 179, cu 294
de puncte, ºi Sorana Cîrstea, în coborâre de pe 191
pe 193, cu 113 de puncte.

În altã ordine de idei, Halep, Begu ºi Niculescu au

Halep se menþine pe locul 3 WTA,
Niculescu intrã în top 50

jucat ieri la turneul pe iarbã de la Brimingham (Marea
Britanie). Acceptatã direct în turul doi ºi princimaplã
favoritã, Halep a dat piept cu una dintre reprezentan-
tele gazdelor, Naomi Broady (locul 208 mondial), iar
Begu ºi Niculescu – ambele în runda inauguralã, cu
Daniela Hantuchova (Slovacia, locul 77) ºi Barbora
Strycova (Cehia, 28).

Primele zece poziþii în clasamentul de simplu WTA
sunt ocupate de urmãtoarele jucãtoare: 1. Serena
Williams (SUA) 11.291p, 2. Petra Kvitova (Cehia)
6.870p, 3. Simona Halep (România) 6.130p, 4. Maria
ªarapova (Rusia) 5.950p, 5. Caroline Wozniacki (Da-
nemarca) 5.000p, 6. Lucie Safarova (Cehia) 4.055p,
7. Ana Ivanovici (Serbia) 3.895p, 8. Ekaterina Maka-
rova (Rusia) 3.620p, 9. Carla Suarez Navarro (Spa-
nia) 3.345p, 10. Angelique Kerber (Germania) 3.120p.

Sezonul excelent fãcut de
SCM Craiova, locul 5 în campio-
nat ºi bronz în Cupa României,
atrage dupã sine ºi alte reuºite.
Astfel, trei handbaliste alb-
albastre au fost convocate la
echipa naþionalã a României care
va participa la a 28-a ediþie a
Campionatului
Mondial Universitar,
competiþie gãzduitã
între 3 ºi 14 iulie de
oraºul sud-coreean
Gwangju.

Acestea sunt
Carmen Ilie-ªelaru,
Cristina Florica ºi Ana
Apipie, despre care
conducerea Coronei

Trei handbaliste de la SCM, chemate
la naþionalã pentru Mondialul Universitar

Braºov a anunþat cã a acontat-o
pentru sezonul urmãtor.

Cele trei handbaliste se vor
prezenta la reunirea lotului, în
data de 23 iunie, la Râmnicu-
Sãrat, acolo unde va avea loc ºi
un cantonament premergãtor
întrecerii asiatice.

LEI (F).
DOLCE SPORT
19:00 ,  21:45  –  FOTBAL

UNDER 21 – Campionatul Eu-
ropean, în Cehia: Cehia – Da-
nemarca, Germania – Serbia.

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Halle, în Germania:
ziua a 3-a / 14:30 ,  16:30  –
TENIS (M) – Turneul de la
Queens, la Londra, în Rega-
tul Unit: ziua a 3-a / 18:30 –
TENIS (M) – Turneul de la
Halle.

EUROSPORT
10:30 – FOTBAL UNDER

20 – Cupa Mondialã, în Noua
Zeelandã, semifinale: Serbia
– Mali / 22:45, 1:45 – FOT-

BAL (F) – Cupa Mondialã, în
Canada, faza grupelor: Me-
xic – Franþa, Coreea de Sud
– Spania.

EUROSPORT 2
6:45 – FOTBAL UNDER 20

– Cupa Mondialã, în Noua Ze-
elandã, semifinale: Brazilia –
Senegal / 9:00, 14:30 – SNO-
OKER - Cupa Mondialã,  la
Wuxi, în China: etapa a 3-a /
23:00, 2:00 – FOTBAL (F) –
Cupa Mondialã,  în Canada,
faza grupelor: Anglia – Colum-
bia, Costa Rica – Brazilia.

TVR 2
17:00,  20:00 – RUGBY –

IRB Nation Cup, la Bucureºti:
Argentina Jaguars – Spania,
România – Namibia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Sorin Cârþu a explicat reuni-
rea târzie a lotului Universitãþii
Craiova prin faptul cã echipa a
încheiat ultima sezonul trecut ºi
jucãtorii au primit un bonus de
vacanþã: „Noi am terminat ulti-
mii campionatul ºi din aceastã
cauzã ne-am reunit ultimii. Iniþi-
al aveam programatã pe 12 iunie
reunirea, dar dacã am jucat ulti-
mii cu CFR Cluj însemna sã le
luãm jucãtorilor încã douã, trei
zile din vacanþã ºi am preferat sã
începem pe 15, sã o luãm ºi noi
din nou ca oamenii la început de
sãptãmânã”.

Cârþu nu este dezamãgit cã lo-
tul nu a fost completat încã ºi spu-
ne cã mai multe transferuri ar fi
afectat omogenitatea grupului.
„Am preconizat ce se va întâl-

Ferfelea a fost reprimit în lotFerfelea a fost reprimit în lotFerfelea a fost reprimit în lotFerfelea a fost reprimit în lotFerfelea a fost reprimit în lot
Daca achizitiile întârzie sa apara la Universitatea Craiova, clubul s-a

orientat catre propria curte, apelând din nou la serviciile mijlocasului Vio-
rel Ferfelea. Acesta a revenit la antrenamentele primei echipe, dupa ce în
iarna fusese trimis la "satelit", deoarece nu acceptase diminuarea con-
tractului. Jucatorul de 30 de ani nu a jucat însa nici la formatia secunda a
clubului în ultimele 6 luni. Acelasi lucru s-a întâmplat în urma cu doua
luni cu Costin Curelea, readus în lotul primei echipe dupa ce pierduse
pregatirea de iarna.

Dupã ce a pierdut pregãtirea de
iarnã, din cauza unui diferend cu
conducerea clubului, atacantul Cos-
tin Curelea sperã sã recupereze în
stagiul din Austria ºi sã revinã la
forma de acum un an. Curelea mai

Curelea sperã sã reajungã la forma de acum un an

are un an de contract cu Universi-
tatea, la fel ca ºi Ferfelea, aflat încã
în dizgraþia oficialilor clubului. „Ne
gândim sã urcãm în clasament faþã
de sezonul trecut. Ne aºteaptã un
campionat mult mai greu, dar sunt

sigur cã ne vom adapta. Se poate
orice, inclusiv sã prindem podiumul.
Am demonstrat cã avem valoare,
dacã finalul de sezon ar fi fost un
pic mai bun am fi încheiat în pri-
mele trei. Mã bucur cã antrenorii
conteazã pe mine, sper sã am un an
mai bun decât precedentul. Contea-
zã mai puþin cine va fi cãpitanul
echipei, important e sã avem rezul-
tate. Îmi doresc mult sã joc, sã rea-
jung la forma pe care am mai avut-
o în startul sezonului trecut. Am
vorbit cu Brandan ºi Frãsinescu,
colegii care au plecat, toatã lumea
le doreºte tot binele din lume, sper
sã aibã succes. Ambii colegi erau
jucãtori importanþi, dar dacã au ple-
cat înseamnã cã au avut motive în-
temeiate ºi ei ºi clubul“ spune ata-
cantul de 31 de ani.

Reunirea Universitãþii Craiova se
face în trepte, chiar dacã a fost ul-
tima echipã care s-a strâns în per-
spectiva sezonului 2015-2016. La
prima strigare au venit 24 de jucã-
tori, dar mulþi dintre ei au fost che-
maþi de la echipa a doua a clubului,
care la finalul acestei sãptãmâni
susþine prima manºã a barajului pen-
tru promovarea în Liga a III-a. Câr-
þu ºi Sãndoi i-au convocat sã se

Strãinii ªtiinþeiStrãinii ªtiinþeiStrãinii ªtiinþeiStrãinii ªtiinþeiStrãinii ªtiinþei
revin pe rândrevin pe rândrevin pe rândrevin pe rândrevin pe rând

acomodeze cu atmosfera primei
echipe pe: portarul L. Popescu, fun-
daºii Marcu, Gârbiþã ºi Ciocotealã,
mijlocaºii Manea, Iuga ºi Dinu ºi
atacantul Jurj. De altfel, juniorii ºi
o parte din jucãtorii primei echipe
nu vor pleca în Austria cu majori-
tatea lotului, urmând sã dispute pri-
ma manºã a barajului, sâmbãtã, de
la ora 17.30, pe arena „Extensiv”.

Absenþi la reunire au fost Bãl-

grãdean, Vãtãjelu, Nuno Rocha ºi
Kay, a cãror vacanþã fusese scur-
tatã de convocãrile la loturile naþi-
onale ale României ºi Capului Ver-
de, dar ºi Bawab, care era aºteptat
ieri, Madson, operat de menisc,
brazilianul prinzând doar finalul
perioadei de pregãtire ºi Acka, ivo-
rianul trebuind sã-ºi schimbe pa-
ºaportul, iar formalitãþile au durat
mai mult, el venind direct în can-
tonamentul din Austria. Dumitraº
n-a efectuat primul antrenament,
el urmând sã intre în programul
echipei în perioada urmãtoare,
dupã operaþia de menisc pe care a
suferit-o înaintea încheierii sezo-
nului trecut.

Pe banca tehnicã s-a menþinut
status-quo-ul în cazul antrenorilor,
dar schimbarea a venit în cazul
staff-ului medical, Ion ªerban fi-
ind înlocuit de Claudiu Stamates-
cu. „Dochi” a revenit la Universi-

tatea Craiova, al cãrei medic a fost
ani la rând, ultimele sezoane pe-
trecându-le însã la Petrolul Ploieºti.

Mazarache e în probe
Noutãþile sunt cele anunþate

deja: stoperul bulgar Apostol Po-
pov (al treilea din stânga) ºi ata-
cantul Simon Mazarache (primul
din stânga), adus în probe de la
Dinicu Golescu Câmpulung, for-
maþie care a retrogradat din Liga
a III-a. Acesta are 22 de ani, iar
presa musceleanã scrie cã a venit
pe filiera patronului Mihai Rota-
ru, care este vãr cu proprietarul
echipei din Câmpulung, acesta re-
comandându-l pe vârful care a

evoluat în trecut ºi la Dinamo II.
Felix Grigore, managerul general
al clubului, a comentat situaþia lui
Mazarache: „Este un jucãtor pe
care dorim sã-l vadã antrenorii. L-
am urmãrit la câteva meciuri de
ligã a treia ºi a lãsat o impresie
bunã. Îi dãm o ºansã, Sorin Cîrþu
ºi Emil Sãndoi vor vedea dacã e
bun pentru Universitatea“. Lotul
prezent la reunirea de pe „Exten-
siv”: Straton, Popescu (portari),
Izvoranu, Avrãmia, Briceag, Po-
pov, Achim, Ciocotealã, Marcu,
Gârbiþã (fundaºi), Bãluþã, Cârstea,
Bancu, Sin, Iuga, Târnãcop, Ma-
teiu, Dinu, Manea (mijlocaºi),
Herghelegiu, Ivan, Curelea, Jurj ºi
Mazarache (atacanþi).

Directorul tehnic al Universitãþii
spune cã obiectivul pentru sezonul
urmãtor este intrarea în play-off

mpla în aceastã varã, pentru cã
anul trecut au fost cumpãraþi
vreo 19 jucãtori, iar acum trebu-
ie sã-i lãsãm o perioadã împreu-
nã, sã se încerce omogenizarea.
Dacã ºi acum eau aduºi mulþi ju-
cãtori n-am mai fi realizat nimic.
Le dãm ºansã în continuare ce-
lor care au fost, pentru cã am
fost mulþumiþi de aportul lor, ce
au realizat a fost super din punc-
tul meu de vedere”.

Obiectivul echipei este clasa-
rea pe unul dintre primele 6 lo-
curi la finalul sezonului regulat,
acest lucru reprezentând califi-
carea în play-off. „O sã încer-
cãm sã fie mai bine decât a fost
în sezonul trecut. E normal sã ne
propunem acest lucru ºi o sã ve-
dem dacã ºi adversarii sunt de

acord ºi o sã ne lase. Vrem sã
stoarcem ºi anul ãsta din jucãtori
tot ce e mai bun ºi dacã vor avea
un parcurs ca ºi anul trecut eu aº
fi foarte mulþumit. În acest caz
sigur ne-am realiza obiectivele pe
care ni le propunem. Pentru cã
sezonul se desfãºoarã într-un anu-
mit mod vor fi niºte obiective de
etapã ºi primul este accederea în
play-off, apoi mai vedem”.

„Brandan a plecat fiindcã
a avut o ofertã mai bunã”

Antrenorul nu-l condamnã pe
Pablo Brandan pentru cã a ales
sã continue la o altã echipã din
Liga I, întrucât ASA i-a fãcut o
ofertã mai avantajoasã argentinia-
nului. „Nu pot sã fiu niciodatã
dezamãgit de Brandan, am avut
o relaþie super ºi ne-a ajutat fan-
tastic de mult, cum ºi noi l-am
ajutat. Este un fotbalist profesi-
onist ºi îºi alege ce este mai bine

pentru el. ªtiu cã a avut nego-
cieri ºi cu cei din conducerea
noastrã, ajunseserã la un con-
sens, a enit o ofertã din China ºi
eu ºtiam cã merge acolo. Faptul
cã s-a dus la ASA Târgu Mureº,
înseamnã cã este o ofertã finan-
ciarã bunã pentru el”.

Cârþu s-a referit ºi la achiziþia
Craiovei din vara aceasta, bulga-
rul Popov, care a primit reco-
mandãri bune de la Cosmin Moþi,
care l-a avut adversar în campio-
natul Bulgariei:  „Popov este un

fotbalist bun. Am luat niºte date
despre el de la Moþi, care mi-a
zis sã am mare încredere cã am
fãcut o achiziþie bunã, pentru cã
el îl apreciazã foarte mult. A fost
o chestie de ultim moment, poa-
te nici el nu voia sã plece de la
Sofia, ºi nu l-am urmãrit la faþa
locului. Am vãzut niºte meciuri
înregistrate cu el ºi am vãzut cã
este un jucãtor cu agresivitate, cu
vitezã bunã ºi cu experienþã. Sper
sã se integreze cât mai repede ºi
sã ne ajute”.
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